Vänner
Övningar till kapitel 1
I Läsförståelse
Läs texten ”Vänner” och besvara frågorna muntligt eller skriftligt med fullständiga meningar.
1. Hur blev Cecilia och Susanna vänner?
2. På vilket sätt är tjejerna lika varandra?
3. Susanna och Cecilia gjorde en gång ett bus i skolan. Beskriv det.
4. Beskriv hur det gick till när Cecilia och Susannas mammor blev vänner.
5. Susanna och Cecilia arrangerade ett evenemang på Elsas hus. Beskriv detta.
6. Hur lärde Susanna känna Oscar?
7. Vad studerar Oscar?
8. Vilka gemensamma intressen har Susanna och Oscar?
9. Beskriv Oscars relation till träning.
10. Varför tycker Susanna att Patrik är en ovanlig kille?
11. Vem är Tomas och varför läser han svenska?
12. Hur träffar Tomas nya vänner?
13. Vad pratar Tomas och Patrik om när de chattar?
14. Vad sysslar Imants med?
15. Var planerar Oscar och Susanna att resa?

II Ordförrådsövning:
Översätt och fyll i de motsvarande estniska/ lettiska/ litauiska orden
svenska
kompisgäng
dansföreställning
musikutrustning
festfixare
schyst
egenskap
i marginalen
följare
kosttillskott
provsmaka
umgås
blyg
tillvalsämne
plugga

III Reflektera. Berätta för någon kamrat eller skriv korta reflektioner med fullständiga
meningar.
Fundera kring vad vänskap är.
Fundera kring varför vänner kommer och går genom livet och vad som gör att vänskap består.
Hur skaffar man nya vänner?
Är sociala medier ett bra sätt att skapa djupa vänskapsrelationer?
Vilka egenskaper är viktiga hos en bra vän?

IV Diskussionsövning.
Gör en tankekarta! Hur ska en vän vara?
Ta nedanstående ord till din hjälp
En vän kan vara:
ärlig, händig, snygg, rik, musikalisk, pratsam, religiös, utåtriktad/social, pålitlig, trevlig, sportig,
hjälpsam, modeintresserad, intelligent, rolig, busig, snäll, underhållande, rolig, humoristisk,
modig
Tankekarta:

V Språkstrukturer
Läs kapiteltexten ”Vänner” och besvara frågorna nedan med fullständiga meningar, men det
behöver inte vara långt. Öva korta svar!
Till din hjälp
Korta svar i presens
Exempel:
Kan du tala norska? Ja, det kan jag.
Nej, det kan jag inte.
Är de trötta? Ja, det är de.
Nej, det är de inte.
Har du en vän? Ja, det har jag.
Nej, det har jag inte.
Arbetar hen? Ja, det gör hen.

Nej, det gör hen inte.
Korta svar i preteritum
Exempel :
Ville hon åka hem? Ja, det ville hon.
Nej, det ville hon inte.
Var du i skolan igår? Ja, det var jag.
Nej, det var jag inte.
Hade du tid att läsa i morse? Ja, det hade jag.
Nej, det hade jag inte.
Arbetade han igår kväll? Ja, det gjorde han.
Nej, det gjorde han inte.

1. Träffades Cecilia och Susanna i skolan?
2. Har Susanna lätt att skaffa nya vänner?
3. Blir Cecilia och Susanna bra kompisar?
4. Umgås Cecilia och Susanna varje dag?
5. Klarade Cecilia av att byta skola?
6. Går Susannas mamma med på att spela paintball?
7. Är Cecilia och Susanna busiga?
8. Ville Cecilia och Susanna arrangera en dansföreställning?
9. Mötte Susanna Oscar i skolan?
10. Tyckte Susanna att Oscar var snygg?
11. Studerar Oscar på gymnasiet?
12. Ska Oscar fortsätta studera i Linköping?
13. Tycker både Susanna och Oscar om sport?
14. Tränar Oscar mycket?
15. Bor Tomas i Litauen?
16. Läser han svenska där?
17. Är Oscar intresserad av att resa?
18. Arbetar Imants som fotograf?
19. Vill Oscar och Susanna åka till Lettland?

VI Skrivuppgift
Välj en av uppgifterna och skriv en kort text.
1. Skriv ett brev till en kompis och berätta att du nyligen fått besked om att du har en
allvarlig sjukdom. Du har sex månader kvar att leva. Skriv om vad du vill göra under din
sista tid i livet.
2. Skriv ett brev till din barndomskompis och berätta om att du snart ska bli frigiven från
fängelset där du sitter sedan sex månader. Skriv och berätta att du är miljöaktivist har
suttit fängslad sedan du bröt dig in på ett kärnkraftverk och kedjade fast dig i protest.
3. Skriv en kortare text om en av dina vänner som är transsexuell. Hen har blivit trakasserad
och mår mycket dåligt.

