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Flickvännen

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

Tips!
Gör övningen med en
kamrat.

.

1. Vem ringer Martina till?
1. Till sin mormor.
X. Till pappans tidigare flickvän.
2. Till Jamal.

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

2. Vad berättar Jamal för sin mamma?
1. Att Ylva är glad.
X. Att de ska gifta sig om en vecka.
2. Att de ska gifta sig om en månad.

3. Camilla tycker synd om Martina. Varför?
1. Konrad var en person som man inte kunde lita på.
X. Konrad var tråkig.
2. Konrad var mycket sjuk.
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4. Vad tyckte Camilla om Konrad då?
1. Hon kände inga känslor.
X. Hon var ledsen och arg.
2. Hon tyckte att Konrad var rolig.

5. Hur vill Jamals mamma ha bröllopet?
1. Hon vill ha ett stort fint bröllop i Kurdistan.
X. Hon vill ha ett stort fint bröllop i Sverige.
2. Hon vill inte att de ska gifta sig.

6. Hur vill Jamal ha bröllopet? Vad säger han?
1. Han vill komma till Kurdistan.
X. Han säger att det blir ett litet bröllop i Sverige.
2. Han vill ha ett stort bröllop.

7. Vad bestämmer Jamals mamma?
1. Att de ska gifta sig i Kurdistan.
X. Att hon och Jamals pappa kommer till Sverige.
2. Att hon och hela släkten kommer till Sverige.
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1. Eftersom Göran var bästa vän med Konrad.
X. Eftersom Göran jobbar på Konrads skola.
2. Eftersom Göran är Konrad.

9. Varför ljuger Jamal för sina föräldrar?
1. För att han tycker om att ljuga.
X. För att han vill göra Ylva glad.
2. För att han vill göra sina föräldrar glada.

Rätt svar: 1.X, 2.2, 3.1, 4.X, 5.1, 6.X, 7.2, 8.1, 9.2

8. Varför vill Camilla att Martina ska prata med
rektor Göran igen?

Dina poäng:

8–9 poäng: Mycket bra!
6–7 poäng: Bra!
4–5 poäng: Försök igen!
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

Avsnitt 10

Arbetsblad
3 (av 3)

Avsnitt 10

Flickvännen

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 10?

Förslag på ord som stöd

VAD?

föräldrar
Ylva

pratar på Skype
ljuger

ska gifta sig

blir glad

om en månad

HUR?

Hur känner sig Jamal i samtalet med
föräldrarna?

Förslag på ord som stöd
Jag tror att …
eftersom

för att

Jamal kanske känner
Ljuger

pappa

hela släkten
det känns inte bra

Vem besöker Martina och vad får hon
reda på?

Förslag på ord som stöd

Inte

VEM?

Konrad

Camilla
lita på

hade flera tjejer samtidigt

lånade pengar

fråga
betalade inte tillbaka

Göran Hedlund
ganska mycket pengar
bästa vänner
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