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Text 

Simon vaknar klockan sju på morgonen. Han är mycket sömnig, men stiger 

ändå upp, för arbetet börjar klockan åtta. Han går till badrummet och kissar, 

duschar, torkar sig, borstar tänderna och kammar sig. Han klär på sig och går 

till köket.  

 

Simon äter frukost: gröt och ett glas mjölk.  Han läser 

tidningen medan han äter. Dottern Anna sitter också i 

köket. Hon leker med en bil. Hon vill prata, men Simon 

hinner inte. Han skyndar till arbetet. 

Simon ringer till en kompis jobb på eftermiddagen. 

 

Jonatan: Jonatan Bengtfors.  

Simon: Hej, det är Simon.  

Jonatan: Hejsan! Hur är det? 

Simon: Jo, bra. Ska vi träffas och träna idag? 

Jonatan: Kanske efter sju. Jag är upptagen nu, men jag ringer dig senare. 

Simon: Bra. 

Jonatan: Ok, hejdå. Vi hörs! 

Simon: Hej, hej! 
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Nya ord: 

   

något  efter  

skynda, skyndar, 

skyndade, skyndat 

 En eftermiddag, -ar  

mycket  en bil, bilar  

men   en dotter, döttrar  

stiga, stiger, steg , stigit  en mjölk  

kissa, kissar, kissade, kissat  en tidning, tidningar  

kanske  ett arbete, -n  

vilja, vill, ville, velat  ett jobb, -  

sömnig  hinna, hinner, hann, 

hunnit 

    

börja, börjar, började, 

börjat 

 leka, leker, lekte, lekt  

klä, klär, klädde, klätt (på 

sig) 

 medan  

för (därför)   också  

en gröt, grötar  prata, pratar, 

pratade, pratat  

 

vakna, vaknar, vaknade, 

vaknat 

 ringa, ringer, ringde 

ringt 

 

en kompis, kompisar  sen - senare  

torka, torkar, torkade, 

torkat 

 Upptagen  

Träffas, träffas, träffades, 

träffats 
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Simon vaknar klockan sju. Vaknar Simon klockan sju? 

 

Frågor till texten. Svara ja eller nej. 

 

Exempel. Vaknar Simon klockan sju på morgonen? Ja  . 

Vaknar Simon klockan åtta på kvällen? Nej  . 

 

Börjar jobbet klockan tio på morgonen? Nej 

Kammar Simon sig i köket?  Nej 

Duschar han i badrummet?  Ja 

Stiger Simon upp klockan nio? Nej 

Sitter Anna i badrummet? Nej 

Leker Anna med Simon? Nej 

Borstar Simon tänderna? Ja 

Äter Simon middag på morgonen? Nej 

Äter han gröt? Ja 

Dricker han kaffe? Nej 

Vill Anna prata? Ja 

Vill Simon prata? Nej 

Skyndar Simon till arbetet? Ja 

Ringer Simon en kompis på eftermiddagen? Ja 

Heter kompisen Jonas? Nej 

Kan Jonatan ringa senare? Ja 

 


