
Avsnitt 7

2. Arbetsförmedlaren säger ”Slå dig ner”. Vad betyder det? 

1. Varför ska Jamal till
Arbetsförmedlingen? 
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3. Varför äter arbetsförmedlaren nötter? 

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. Jamal ska börja jobba där.

X. Jamal ska gå en cirkusutbildning.

2. Jamal har slutat jobba på äldreboendet.

1. Att han vill slå honom.

X. Varsågod och sitt ner.

2. Att Jamal ska vara tyst och lyssna.

1. För att det är gott.

X. För att han försöker sluta snusa.

2. För att irritera Jamal.
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4. Vad söker Jamal för jobb? 

5. Jamal är en bra ”lagspelare”. Vad betyder det? 

6. Hur är en person som har ”många bollar i luften”? 

7. Vad tycker Jamal om mötet hos arbetsförmedlaren? 

8. Vad berättar Jamal för Martina när de ses på caféet? 

1. Att han är arbetslös.

X. Att han gillar Martina.

2. Att Ylva låtsas vara Jamals flickvän på Skype. 

1. Han tyckte att det var bra.

X. Han blev besviken.

2. Han tyckte mötet var för kort. 

1. Någon som tycker om cirkus.

X. Någon som tycker om att göra många saker samtidigt.

2. Någon som byter jobb ofta. 

1. Han är bra på att arbeta tillsammans med andra.

X. Han tycker om fotboll.

2. Han är bra på att spela spel. 

1. Byggnadsingenjör.

X. Akrobat.

2. Kock till restaurang med snabbmat, MacBurger. 
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9. Vad tycker Martina om det? 
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1. Hon blir glad.

X. Hon blir besviken.

2. Hon förstår inte. 

3

8–9 poäng:

6–7 poäng:

4–5 poäng:    

0–3 poäng:

Mycket bra!

Bra!

Försök igen!

Se avsnittet igen och gör om quizet!

Dina poäng:
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Avsnitt 1-20

Ordkunskap

Arbetsblad 
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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

5

Avsnitt:
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Återberätta

Arbetsblad 
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Titta på avsnittet.

Sammanfatta avsnittet: Vad handlar det om?

Ta hjälp av orden i rutan om du behöver.   

Läs frågorna med en kamrat.

Tips 2

Titta på avsnittet.

Läs frågorna.

Skriv svaren.

Tips 1

Prata om svaren tillsammans.
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Vad händer i avsnitt 7? Förslag på ord som stöd

H
U

R
?

Hur tycker Jamal att mötet var?
Var det ett bra möte?

V
A

R
F

Ö
R

?

Martina säger att Jamal gör dumma saker. 
Varför tycker hon det?

Stöd hur du kan återberätta

Stöd hur du kan återberätta 

V
A

D
?

Jag tror att…

eftersom

Jamal tycker kanske
Intressant

katastrof

ointressant

förstår inte

har många bollar i luften

äter nötter

har många bollar i luften

Jamal svarar

personligt brevsöker jobb

arbetsförmedlaren frågar

Arbetsförmedlingen

cv

Jamal berättar

pratat med sina föräldrar

spelade hans flickvän 

Ylva 

Martina frågar 

Jamal svarar

Martina tycker


