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Lärarhandledningen och arbetsbladen är skapade av Lena Wilhelmsson och Chris-
tina Säflund Olsson. Lena är lärare i svenska och franska och förstelärare i svenska 
som andraspråk på språkintroduktion på Södra latins gymnasium i Stockholm. 
Lena har också bland annat skrivit läromedel i franska och sedan flera år pro-
ducerat arbetsmaterial till franska radio- och tv-program på UR. Christina är 
förstelärare i språkutvecklande arbetssätt och lärare i svenska som andraspråk, 
media och drama vid Åva gymnasium där hon undervisar på språkintroduktion. 
Christina är även språk-, läs- och skrivutvecklare i Täby kommun. 

Svenska Förklaring på svenska eller ditt modersmål
Hon är på väg – att vara på väg

*ett extrajobb, flera extrajobb

*att söka jobb, söker, sökte,sökt

en nyckel, flera nycklar

ett cv, flera cv:n

en lista, flera listor 

*ett personligt brev, flera personliga brev

*att presentera sig, presenterar, presenterade, 
presenterat

*en kontaktuppgift, flera kontaktuppgifter

en utbildning, flera utbildningar

*en arbetslivserfarenhet, flera erfarenheter

att stava fel, stavar, stavade, stavat

ett elevråd, flera elevråd

*en referens, flera referenser

specifik

VÅGA SNACKA
Ordlista
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Svenska Förklaring på svenska eller ditt modersmål
Nu kör vi!

formellt språk

en bokhandel, flera bokhandlar 

trevlig

proffsig

positiv

*en merit, flera meriter

att kalla till intervju, kallar, kallade, kallat

otroligt 

Helt sjukt bra!

Fasen va kul – jäkla grymt ju!

*att förbereda sig, förbereder,  
förberedde, förberett

*en dålig egenskap, flera egenskaper
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CV

NAMN: Gabi Obaid
ADRESS: Hemstavägen 1, 123 45 Hemmastad
TELEFON: 070-765 43 21
E-POST: gabi.obaid@mejl.se

UTBILDNING
IM-Språkintroduktion, 2017–2018
ABC-gymnasiet

TIDIGARE ARBETSLIVSERFARENHET
Parkarbete, sommaren 2017
Hemmastads kommun

SPRÅK
Arabiska, modersmål
Engelska, mycket bra
Svenska, grundläggande kunskaper

INTRESSEN
Fotboll, matlagning, gym, vara med vänner

REFERENSER
Anders Karlsson, Hemmastads kommun
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Hej!            

Mitt namn är Gabi Obaid och jag är intresserad av att arbeta hos er.

Jag är 17 år och går andra året på Språkintroduktionen på ABC-gymna-

siet i Hemmastad. För två år sedan kom jag från Syrien till Sverige 

och jag trivs mycket bra här. Nu vill jag gärna bli ännu bättre på 

att tala svenska och lära mig mer om … (något specifikt om arbetet du 

söker)

Jag tror att jag skulle passa bra att arbeta hos… för att jag … 

(anpassa efter arbetet du söker)

Förra sommaren arbetade jag med parkskötsel i Hemmastad och jag lärde 

mig hur viktigt det är att kunna samarbeta med andra och att vara 

noggrann. 

Mina framtidsplaner är att utbilda mig till sjukskötare eftersom 

jag tycker mycket om att hjälpa andra människor. 

Det skulle vara roligt att träffas. Hör gärna av er!

Med vänlig hälsning

(signatur)

Gabi Obaid

070765 43 21

gabi.obaid@mejl.se
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Bra egenskaper på en arbetsplats 
Hur är du som person? Sätt ett kryss i rutan hur väl varje påstående stämmer överens med 
dig. 1 betyder ”Stämmer inte alls in på mig” och 10 betyder ”Stämmer verkligen in på mig”.

1. Jag är positiv till att lära mig nya saker. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Ge exempel 

2. Jag tar eget ansvar 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Ge exempel 

3. Jag är hjälpsam
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Ge exempel 

4. Jag är punktlig 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Ge exempel 

5. Jag arbetar strukturerat 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Ge exempel 

6. Jag vågar fråga när det är något jag inte förstår eller kan 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Ge exempel 

7. Jag är bra på att samarbeta 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Ge exempel 

8. Jag är bra på att ta egna initiativ 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
Ge exempel 
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Vanliga frågor vid anställningsintervju
 
1. Berätta lite om dig själv.

2. Vad har du arbetat med tidigare?

3. Varför söker du det här arbetet?

4. Varför ska vi anställa just dig?

5. Arbetar du helst ensam eller i grupp?
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6. Vilka positiva egenskaper har du?

7. Vilka negativa egenskaper har du?

8. Hur hanterar du stress?

9. Vad gör du på fritiden?

10. Har du några frågor? (till exempel om arbetsuppgifter, arbetstider, lön)


