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Quiz
Titta på avsnittet.
Besvara frågorna..
Svarade du rätt? Se svaren på sista sidan.
Samtala och jämför svaren med en kamrat.

1. Varför har Martina svårt att vakna?
1. Hon vill inte gå till sfi.
X. Hon har varit vaken hela natten.
2. Hon tycker om att sova.

Tips!
Gör övningen med en
kamrat.

• Titta på avsnittet
tillsammans.
• Svara tillsammans.
• Rätta tillsammans.

2. Är Martina en morgon- eller kvällsmänniska?
1. Martina är en kvällsmänniska.
X. Martina är en morgonmänniska.
2. Martina är både och.

3. Vad säger Martina till Jamal i telefon?
1. Hon ska komma till sfi.
X. Han måste sluta ljuga.
2. Han ska ta med sig lunch.
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4. Martina och Jamal kommer överens. Vad lovar de
varandra?
1. De ska ta en kaffe.
X. Jamal ska ringa till sina föräldrar.
2. Jamal ska sluta ljuga och Martina ska sova på natten.

5. Vill Jamal ljuga för sina föräldrar?
1. Ja, han måste.
X. Nej, det vill han inte.
2. Ja, ibland är det okej.

1. Ja, han berättar om flickvännen.
X. Nej, han berättar inte om flickvännen.
2. Nja, han säger att han träffar någon han träffar varje dag.

7. Varför ringer Jamal till Ylva?
1. Han undrar om veckans läxa.
X. Han undrar om hon vill fika.
2. Han undrar om hon kan vara hans flickvän.

Rätt svar: 1.X, 2.1, 3.X, 4.2, 5.X, 6.2, 7.2

6. Säger Jamal att han har en flickvän?

Dina poäng:

6–7 poäng:

Mycket bra!

4–5 poäng:

Bra!

0–3 poäng:

Se avsnittet en gång till och försök igen.
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Ordkunskap
Välj ut några nya ord från avsnittet.
Vad betyder orden? Förklara.
Översätt orden till ditt modersmål.

Tips 1

Tips 2

Skriv ordet.

Öva uttal.

Skriv ordet flera gånger för
hand.

Lyssna hur ordet uttalas
på svenska.se
Spela in ordet när du
säger det.
Lyssna och jämför med
svenska.se.

Tips 3

Tips 4

Öva synonymer.

Skapa egna meningar.
Skriv eller säg en mening där
du använder ordet.

Skriv ordet.
Sök ordet på synonymer.se

Arbeta med en kamrat.

Vilket är ordets motsats?
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Avsnitt:
Ord

exempel: underbar

Beskrivning

att vara fantastisk
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Översättning

wonderful
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Återberätta
Titta på avsnittet.
Sammanfatta avsnittet: Vad handlar det om?
Ta hjälp av orden i rutan om du behöver.

Tips 1

Tips 2

Titta på avsnittet.
Läs frågorna.

Läs frågorna med en kamrat.
Prata om svaren tillsammans.

Skriv svaren.
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BYT UT BILD

Vad händer i avsnitt 4?

Förslag på ord som stöd

VAD?

försover sig
Jamal sms:ar

Jamal ringer

Martina svarar
vill inte att Jamal ljuger
ska sluta ljuga
ska sova på nätterna

VEM?

Jamal pratar med sina föräldrar.
Vem pratar de om och vad säger de?

Förslag på ord som stöd
Jamal vill berätta
vill inte ljuga
han säger
båda föräldrarna blir glada
pappan tror

träffar någon
träffas varje dag
Jag vill säga en sak

Jamal ringer till Ylva. Varför?

VARFÖR?

Förslag på ord som stöd
ringer
Jamal
frågar

Ylva
svarar

självklart
flickvän
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be om hjälp

