Valborg, en svensk tradition
Övningar till kapitel 3
I Läsförståelse
Svara på frågorna med fullständiga meningar.
1) Vilken nation är Oscar medlem i?
2) Vad tycker han om nationslivet?
3) Varför har han fullt upp just nu?
4) Varför vill han inte träffa Susanna på valborg?
5) Varför vill Susanna åka med 7.24-tåget?
6) Är Cecilia övertygad om att det är en bra idé att åka till Uppsala?
7) Varför är det mycket folk på tåget?
8) Hur vet killen på tåget att Susanna och Cecilia kommer från Linköping?
9) Hur går det för Oscar och hans kompisar på forsränningen?
10) Vad gör tjejerna efter forsränningen?
11) Vad gör Oscar efter forsränningen?
12) Vad äter Oscar till lunch?
13) Varför är Susanna på dåligt humör?
14) Vilka träffar de i slottsbacken?
15) Hur tillbringar de valborgsnatten?
16) Hur ursäktar sig Oscar över att han inte svarat när Susanna ringt och sms:at?
17) Godtar Susanna hans förklaring?
18) Skulle du ha godtagit Oscars ursäkt?

II Språkstrukturer
Ändra från direkt tal till indirekt tal!
Oscar: ˮDet är kul att jobba på nationen.ˮ
Oscar säger ..................................................................................................................................
Susanna till Cecilia: ˮSka vi åka till Uppsala?ˮ
Susanna frågar ............................................................................................................................
Cecilia: ˮVill Oscar att vi kommer?ˮ
Cecilia frågar ...............................................................................................................................

Gustav till Cecilia: ˮHar du också någon kille i Uppsala?ˮ
Gustav frågar................................................................................................................................
Susanna till Gustav: ˮHur vet du att vi kommer från Linköping?ˮ
Susanna frågar ............................................................................................................................

III Ordförrådsövning
Hitta synonymer!
käk

kompis

ha mycket på gång

prat

en spänn

grupp

polare

mat

gäng

en krona

snack

ha mycket att göra

nubbevisa

utan resultat

skyhög

vara på dåligt humör

förgäves

snapsvisa

gullig

jättehög

sur

söt

IV Diskussionsövning
1) Tycker du att det är viktigt med akademisk utbildning? Varför?
2) Har du bestämt dig för vad du vill studera?
3) I vilken stad och vid vilket universitet vill du studera?
4) Har du funderat på att studera utomlands?
5) Har du några kompisar som studerar eller har studerat utomlands?
6) Vilka är fördelarna med att studera i sitt hemland eller i sin hemstad?
7) Vilka är fördelarna med att studera utomlands?

V Skrivuppgift. Skriv en fortsättning på historien
Dagen efter ringer Oscar till Susanna. Skriv dialogen!

