
Avsnitt 2

2. Hur länge ska familjen stanna i Sverige?

1. Vad betyder ett svindyrt hotell?
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3. Varför tog det slut mellan Hassan och Jasmin? 

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. Det är ett gammalt hotell. 

X. Hotellet ligger centralt. 

2. Det kostar mycket pengar.

1. Några dagar.

X. Det är oklart.

2. En vecka.

1. De var för olika och de bråkade mycket.

X. De älskar inte varandra längre.

2. Jasmin har träffat en annan man i Tyskland. 
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4. Hur många paket kaffe köpte Ylva?

5. Varför hade Åsa svårt att sova på natten?

6. Vad gjorde Åsa på natten?

7. Vad betyder ett torp?

8. Martina och hennes familj får bo på torpet men hur 
långt är det till torpet?

1. tre

X. två

2. ett

1. Grannarna lyssnade på hög musik. 

X. Grannarna borrade i köket.

2. Grannarna bankade på dörren.

1. Mördade sina grannar.

X. Sa åt dem att sluta borra.

2. Tog sömnmedicin för att somna. 

1. ett rum

X. en lägenhet

2. en enkel stuga 

1. Två timmar från stan.

X. En timme från stan.

2. 30 min från stan. 



Avsnitt 2

3

9. Vad kostar det att bo på torpet?

10. Hur känner Martina sig när hon får träffa sin pappa?
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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. Det är gratis.

X. Det är grattis.

2. Det är inte gratis. 

1. Hon är arg.

X. Hon är glad.

2. Hon är irriterad. 
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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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Ett kärt återseende 

Återberätta
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Titta på avsnittet. 

Återberätta med hjälp av bilderna.

Skriva till bilderna: 

▪ Vad ser du på bilden?

▪ Vad gör personerna? 

▪ Skriv gärna en egen 

dialog!

Tips 2

Tips 1

Prata om bilderna: 

▪ Beskriv personerna

▪ Hur ser de ut?

▪ Vad har de för kläder? 

▪ Hur mår de? 

På ett hotell
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Arbetsblad 
Samtal mellan 
Hassan och Jamal

Samtal mellan 
Åsa och Ylva

Samtal mellan 
Martina och 
Konrad på 
sjukhuset.
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