
Avsnitt 6

2. Martina tycker att det är svårt med regler. Varför? 

1. Vilken regel lär sig Jamal på 
arbetsplatsen? 
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3. Vad menas med ”sociala koder”? 

Tips!
Gör övningen med en 

kamrat.

• Titta på avsnittet 

tillsammans.

• Svara tillsammans.

• Rätta tillsammans.

Titta på avsnittet.

Besvara frågorna..

Svarade du rätt? Se svaren på sista sidan.

Samtala och jämför svaren med en kamrat.

1. Att man får ta av yoghurten.

X. Att man inte får ta av mjölken.

2. Att sätta på nytt kaffe när man tagit det 

sista.

1. För att det finns regler som man inte vet varför de finns. 

X. För att det inte finns något straff.

2. För att de är svåra att komma ihåg.

1. Att göra som man blir tillsagd. 

X. Att veta vad man ska säga eller göra i en viss situation.

2. Att förstå hur man pratar med många samtidigt.
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4. Martinas granne ska ha fest. Vad säger grannen? 

5. Vad tror Martina? 

6. Jamal har lite svårt med sociala koder på jobbet. Varför? 

7. Martina går till festen hos grannen. Är Martina bjuden 
till festen? 

1. Nej, det är hon inte. 

X. Ja, det är hon. 

2. Ja, om hon kommer senare på kvällen. 

1. Han förstår inte att han ”måste” fika klockan tre.

X. Han tycker att jobbet är svårt.

2. Alla säger olika saker. 

1. Martina tror att festen är privat.

X. Martina tror att det blir bra musik.

2. Martina tror att hon är bjuden på festen.

1. Martina är välkommen.

X. Grannen undrar om Martina tycker om musik.

2. Martina kan säga till om festen är störande, om de stör.
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8. Vad är det för mat som Martina har med sig till festen? 

1. Svensk paella med köttfärs.

X. Paella med skaldjur och kyckling.

2. Vegetarisk paella.
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6–8 poäng:

4–5 poäng:    

0–3 poäng:

Mycket bra!

Bra!

Se avsnittet en gång till och försök igen.

Dina poäng:
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Välj ut några nya ord från avsnittet.

Vad betyder orden? Förklara.

Översätt orden till ditt modersmål.

Skriv ordet flera gånger för 
hand.

Tips 1
Skriv ordet.

Lyssna hur ordet uttalas
på svenska.se

Tips 2
Öva uttal.

Skriv ordet.

Sök ordet på synonymer.se

Vilket är ordets motsats?

Tips 3
Öva synonymer.

Arbeta med en kamrat. 

Tips 4
Skapa egna meningar.

Skriv eller säg en mening där
du använder ordet.

Spela in ordet när du
säger det. 

Lyssna och jämför med 
svenska.se.
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Ord Beskrivning Översättning

exempel: underbar att vara fantastisk wonderful
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Avsnitt:
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Titta på avsnittet.

Sammanfatta avsnittet: Vad handlar det om?

Ta hjälp av orden i rutan om du behöver.   

Läs frågorna med en kamrat.

Tips 2

Titta på avsnittet.

Läs frågorna.

Skriv svaren.

Tips 1

Prata om svaren tillsammans.
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Vad händer i avsnitt 6? Förslag på ord som stöd

H
U

R
?

Hur har Jamal det på jobbet?

V
A

R
F
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Martina säger att hon känner sig ensam i 

Sverige. Varför, tror du?

Förslag på ord som stöd

Förslag på ord som stöd

V
A

D
?

Jag tror att

fika

eftersom
för att

missförstånd

kollega

man får inte ta yoghurten  

mjölken

Det är bara att komma förbi

bjuden

Missförstånd

fest

Martina tror

Martina
granne

halv åtta

Martina

festen

pratar 

ensam 

granne 


