
Avsnitt 6

2. Martina tycker att det är svårt med regler. Varför? 

1. Vilken regel lär sig Jamal på 
arbetsplatsen? 
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3. Vad menas med ”sociala koder”? 

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. Att man får ta av yoghurten.

X. Att man inte får ta av mjölken.

2. Att sätta på nytt kaffe när man tagit det 

sista.

1. För att det finns regler som man inte vet varför de finns. 

X. För att det inte finns något straff.

2. För att de är svåra att komma ihåg.

1. Att göra som man blir tillsagd. 

X. Att veta vad man ska säga eller göra i en viss situation.

2. Att förstå hur man pratar med många samtidigt.
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4. Martinas granne ska ha fest. Vad säger grannen? 

5. Vad tror Martina? 

6. Jamal har lite svårt med sociala koder på jobbet. Varför? 

7. Martina går till festen hos grannen. Är Martina bjuden 
till festen? 

1. Nej, det är hon inte. 

X. Ja, det är hon. 

2. Ja, om hon kommer senare på kvällen. 

1. Han förstår inte att han ”måste” fika klockan tre.

X. Han tycker att jobbet är svårt.

2. Alla säger olika saker. 

1. Martina tror att festen är privat.

X. Martina tror att det blir bra musik.

2. Martina tror att hon är bjuden på festen.

1. Martina är välkommen.

X. Grannen undrar om Martina tycker om musik.

2. Martina kan säga till om festen är störande, om de stör.
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8. Vad är det för mat som Martina har med sig till festen? 

1. Svensk paella med köttfärs.

X. Paella med skaldjur och kyckling.

2. Vegetarisk paella.
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6–8 poäng:

4–5 poäng:    

0–3 poäng:

Mycket bra!

Bra!

Se avsnittet en gång till och försök igen.

Dina poäng:


