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Jamal på äldreboende

Quiz
Titta på avsnittet.
Besvara frågorna..
Svarade du rätt? Se svaren på sista sidan.
Samtala och jämför svaren med en kamrat.

1. Varför ringer Jamal till Ylva?
1. Han vill berätta att han har fått jobb.
X. Han hittar inte till jobbet.
2. Han har missat bussen.

2. Vad gör Ylva när Jamal ringer?
1. Hon joggar.
X. Hon tränar yoga.
2. Ingenting.

3. Vad är ett äldreboende?
1. Ett daghem för gamla.
X. Ett gammalt hus.
2. Ett hem för gamla.
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Tips!
Gör övningen med en
kamrat.

• Titta på avsnittet
tillsammans.
• Svara tillsammans.
• Rätta tillsammans.
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4. Jamal är sen till jobbet. ”Det är ingen ko på isen” säger
Jamals chef. Vad betyder det?
1. Jamal är sen.
X. Det gör inget att Jamal är sen.
2. Chefen är stressad.

5. Vad får Jamal för information?
1. Om öppettider.
X. Om arbetstider.
2. Om medicin, lakan i linneskåp och lathund.

1. Pennor och papper.
X. Ljus och servetter.
2. Lakan och handdukar.

7. Vad menas med ”udda veckor”?
1. Veckor som har ojämna nummer: 1, 3, 5, 7, 9 osv.
X. Sällan, nästan aldrig.
2. Viktiga veckor.

Rätt svar: 1.X, 2.X, 3.2, 4.X, 5.2, 6.2, 7.1

6. Vad finns i ett linneskåp?

Dina poäng:

6–7 poäng:

Mycket bra!

4–5 poäng:

Bra!

0–3 poäng:

Se avsnittet en gång till och försök igen.
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Ordkunskap
Välj ut några nya ord från avsnittet.
Vad betyder orden? Förklara.
Översätt orden till ditt modersmål.

Tips 1

Tips 2

Skriv ordet.

Öva uttal.

Skriv ordet flera gånger för
hand.

Lyssna hur ordet uttalas
på svenska.se
Spela in ordet när du
säger det.
Lyssna och jämför med
svenska.se.

Tips 3

Tips 4

Öva synonymer.

Skapa egna meningar.
Skriv eller säg en mening där
du använder ordet.

Skriv ordet.
Sök ordet på synonymer.se

Arbeta med en kamrat.

Vilket är ordets motsats?
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Avsnitt:
Ord

exempel: underbar

Beskrivning

att vara fantastisk
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Översättning

wonderful
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Jamal på äldreboende

Återberätta
Titta på avsnittet.
Sammanfatta avsnittet: Vad handlar det om?
Ta hjälp av orden i rutan om du behöver.

Tips 1

Tips 2

Titta på avsnittet.
Läs frågorna.

Läs frågorna med en kamrat.

Prata om svaren tillsammans.

Skriv svaren.
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Vad händer i avsnitt 2?

Förslag på ord som stöd

VAD?

kommer försent

en lathund

föreståndaren visar
nytt jobb
ringer Ylva

Hur är det för Jamal att vara ny på jobbet?

äldreboende
ko på isen

Förslag på ord som stöd

HUR?

Jag tror att…
Jamal tycker kanske…
mycket information
eftersom

antecknar

stressigt

Berätta om när du var ny på jobbet.

därför att

Förslag på ord som stöd

NÄR?

När jag började jobba som…
Jag tyckte att det var…
Första dagen fick jag…
Den första tiden kändes…
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