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2. Hur har Martina sovit på natten?

1. Vad berättar grannen för Martina?
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3. Varför avbryter Dagny sitt spel på Ipad?

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. En liten katt blev mördad av en galning från byn.

X. Martina ska inte vara rädd.

2. En flicka blev mördad i huset för länge sedan och man 

kan höra henne skrika på nätterna

1. jättebra

X. sådär 

2. bra

1. Hon vill fika.

X. Hon får ont i ryggen.

2. Hon är trött på att spela spel.
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4. Vad betyder påtår?

5. Varför kommer Göran till sjukhuset? 

6. Vad betyder tack, det är bra!?

7. Vad gör Martina när lampan slocknar?

8. Vad var det som lät i huset på natten?

1. En till kopp kaffe. 

X. Två till koppar kaffe. 

2. Kallt kaffe. 

1. Han vill ge Konrad pengar.

X. Han vill öppna ett bankkonto.

2. Han behöver Konrads påskrift på ett papper för att 

avsluta ett konto. 

1. Jag vill ha mer…. [kaffe].

X. Jag vill inte ha mer… [kaffe]. 

2. Jag gillar inte … [kaffe]. 

1. Hon ber Jamal tända sin lampa.

X. Hon springer ut ur huset.

2. Hon tänder ett stearinljus. 

1. Det var en liten flicka som skrek. 

X. Det var en mus.

2. Det var en katt som jagade möss. 
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9. Hur länge kommer det att vara elavbrott i området?

10. Ska de bo kvar i huset?
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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. Bara en dag.

X. I flera dagar.

2. En vecka. 

1. Ja

X. Nej

2. Kanske 
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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. 

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? 

Martina träffar 

en granne på 

landet.
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Arbetsblad Konrad får besök 

av en gammal 

kompis.

Rahel hjälper 
Dagny.

Jamal har hittat 
en katt.
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