
Avsnitt 13

2. Till vilken stad säger Jamal att han ska skjutsa Martina?

1. Vem ringer Martina i början 
av avsnittet?

1

Avsnitt 13

Sommarstugan

Quiz

Arbetsblad 

1 (av 3)

3. Vart åker Martina och Jamal?

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. Konrad

X. Jamal

2. Göran

1. Barcelona

X. Borlänge

2. Bangkok

1. Till Konrads arbetsplats i Solna.

X. Till Konrads lägenhet i Bredäng.

2. Till Konrads sommarstuga på Värmdö
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4. Hur känner sig Martina på resan?

5. Vad pratar Jamal och Martina om på vägen?

6. Varför tror Martina att hon ska bli besviken 
om hon träffar Konrad?

7. Vad gör Martina när de kommer till Konrad?

1. Hon ringer honom och ber att få ses dagen efter.

X. Hon säger att Konrad inte är hennes pappa.

2. Hon vågar inte knacka på och träffa honom.

1. För att Göran sa det.

X. För att Jamal sa det.

2. För att han kanske inte vill träffa henne mer.

1. Om Jamals jobb som taxichaufför.

X. Om att Jamals föräldrar ställer höga krav.

2. Om hur Ylva är som lärare.

1. Hon är ledsen.

X. Hon är nervös.

2. Hon är glad.
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6–7 poäng:

4–5 poäng:    

0–3 poäng:

Mycket bra!

Bra!

Se avsnittet en gång till och försök igen.

Dina poäng:
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Avsnitt 1-20

Ordkunskap

Arbetsblad 

2 (av 3)

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

4

Avsnitt:
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Avsnitt 13

Sommarstugan 

Återberätta

Arbetsblad 

3 (av 3)

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 13? Stöd hur du kan återberätta   

V
E

M
?

Vem pratar Martina om i taxin och vad
säger hon? 

H
U

R
?

Martina och Jamal kommer fram till huset. 

Hur känner sig Martina? 

Stöd hur du kan återberätta  

Stöd hur du kan återberätta   

V
A

D
?

Vet var han är

pratat med Göran 

i sommarstugan 

Jamal frågar Martina svarar 

pappa

inte åka dit 

vill promenera

bjuder på kaffe
får åka med

promenad

har bytt jobb
kör taxi

Jamal

Martina

nervös 

ingen fara
stannar bilen

lugnt

ser någon
tittar in i huset 

sommarstuga

bli besviken 

tveksam 
säger åker

kan inte
Göran

svårt
kramar


