
Mina grannar (B1)

Familjen Johansson bor granne med mig. Sven är läkare och hans fru Anna är bagare. Sven har tunt,
grått hår och stor mustasch. Han hade också skägg förut, men det har han nu rakat bort. Anna har
runda glasögon och rött läppstift på läpparna. Hon ser alltid glad ut.

Sven och Anna har fyra barn. Stina och Moa är yngst. De är tvillingar och har båda ljust, lockigt hår.
Stina är lite kortare än sin syster, så det går att skilja dem åt. Deras storebror Mikael är lång och smal.
Han älskar att spela fotboll med sina kusiner. 

Linda är äldst av alla syskon. Hon studerar juridik och ska snart flytta hemifrån för att bo tillsammans
med sin pojkvän Thomas. 

Barnens morfar Albert hälsar ofta på familjen. Han är gammal och går med käpp. Svens syster, faster
Tua, brukar också hälsa på. Hon har stor näsa och skrattar mycket.

Did you understand the text?

1) Hur ser Sven ut?

Han har runda glasögon
Han har skägg
Han har stor mustasch
Han har rött läppstift på läpparna

a)
b)
c)
d)

2) Vad jobbar Anna som?

Läkare

Fotbollsspelare

Jurist

Bagare

a)

b)

c)

d)

3) Hur många barn har Sven och Anna?

Två
Tre
Fyra
Fem

a)
b)
c)
d)

4) Hur går det att skilja Stina och Moa åt?

Stina är lite kortare än Moa

Stina är lite längre än Moa

Stina är lite yngre än Moa

Stina är lite äldre än Moa

a)

b)

c)

d)

5) Vem är Thomas?

Stina och Moas storebror
Barnens morfar
Lindas pojkvän
Mikaels kusin

a)
b)
c)
d)

6) Hur ser faster Tua ut?

Hon är gammal

Hon går med käpp

Hon har liten näsa

Hon har stor näsa

a)

b)

c)

d)
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