
Avsnitt 9

2. Vem ringer på dörren hos Jamal och Martina?

1. Vilka ska Martina träffa?

1

Avsnitt 9 säsong 2 

Oväntat besök

Quiz

Arbetsblad 

1 (av 3)

3. Varför blir Jamal överraskad när hans mamma kommer?

Tips!
Arbeta 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. mammagruppen

X. gamla klasskamrater

2. Jamals mamma.

1. Martina

X. Hassan

2. Shilan

1. Hon kommer en vecka för tidigt.

X. Hon skulle inte komma alls.

2. Hon kommer en månad för tidigt.
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4. Promenaden med mammagruppen blir inte som Martina
tänkt sig. Varför?

5. Vad smakar Shilan hemma hos Martina och Jamal?

6. Hur slutar promenaden för Martina?

7. Varför har Martina och Jamal sill i kylskåpet?

8. Jamal berätttade inte för Martina om sin mammas 
besök. Varför?

1. Han trodde att Martina skulle vägra att släppa in Shilan.

X. Han visste inte vad han skulle säga.

2. Han trodde att Martina skulle bli arg.

1. De tycker att sill är gott. 

X. De ska ta med sillen på midsommar. 

2. Sillen är till Axel.

1. Hon springer ifrån de andra mammorna.  

X. Hon börjar bråka med de andra mammorna.

2. Hon ger upp och går hem. 

1. sill

X. köttbullar

2. pannkaka

1. De andra mammorna tränar medan de träffas.

X. De andra mammorna har med sig matsäck.

2. De andra mammorna pratar inte med Martina.
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9. Varför är Martina irriterad?

10. Vill Shilan följa med dem på midsommar?
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9–10 poäng:

6–8 poäng:

4–5 poäng:    

0–3 poäng:

Mycket bra!

Bra!

Försök igen!

Se avsnittet en gång till och försök igen.

Dina poäng:

1. För att Jamal inte törs säga som det är.  

X. För att Shilan är på besök.

2. För att promenaden med mammagruppen blev misslyckad. 

1. Nej, hon vill stanna hemma.

X. Ja, om hon slipper äta sill.

2. Ja, om hon får sjunga ”Små grodorna”.
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Ordkunskap
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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:



Avsnitt 9

6

Avsnitt 9

Oväntat besök 

Återberätta

Arbetsblad 
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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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Varför ber Jamal Martina om förlåtelse?

V
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Vad tror du att Shilan tänker om midsommar?

V
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Vad menar Martina när hon pratar om överraskningar och missförstånd?

Förslag på ord som stöd  

Förslag på ord som stöd   
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Tips 3

Titta på bilderna. 
Berätta vad du minns.

Små grodorna

tveksam

Shilan verkar lite…

sill

Jag  tror att hon…

inte beredd

Jag tror att…

mammagruppen

Jamals mamma

Varken Jamal eller Martina…

Förslag på ord som stöd  

Prata med varandra

Jamal  hade inte…

inte berättat

Jamal trodde…

Varför skulle jag bli arg?


