
Avsnitt 7

2. Varför skrattar byggjobbarna när Jamal letar efter synvinkeln?

1. Varför måste Martina ta med Axel på
sin intervju?
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Avsnitt 7 säsong 2 

Jobb, jobb, jobb. 

Quiz

Arbetsblad 

1 (av 3)

3. Hassan blir fundersam när han träffar Konrad. Varför?

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. Hon vill inte lämna bort Axel.

X. Hon har ingen barnvakt.

2. Hon tror att Axel kan hjälpa henne att få jobbet. 

1. Synvvinkel är ett tungt verktyg som inte kan bäras runt.

X. Synvvinkel finns bara utomhus.

2. Synvvinkel är inget verktyg, det är hur man ser på något, ur ett visst

perspektiv.

1. Konrad vill inte skriva ett kontrakt på ett fast jobb.

X. Konrad erbjuder en för låg lön.

2. Arbetsuppgifterna verkar svåra.
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4. Varför lyckas inte Martina med sin intervju?

5. Varför ringer Konrad till Martina?

6. Martinas syskon kommer inte på midsommar. Varför?

7. Vad kallar Konrad Martinas son för?

8. Varför skrattar inte Martina åt Jamals skämt?

1. Skämtet fungerar inte eftersom hon sitter still.

X. Skämtet passar bara på byggarbetsplatser.

2. Jamal har glömt bort att berätta poängen.

1. Arvid

X. Axelito

2. Alex

1. De ska fira med sin mamma.  

X. De ska åka på semester.

2. Konrad har inte bjudit dem. 

1. Han vill prata om Hassan.

X. Han vill bjuda in Martinas familj till midsommar.

2. Han vill prata om Lena.

1. Arbetsgivaren vill ge jobbet till sin kompis.

X. Arbetsgivaren tror inte att hon är tillräckligt duktig. 

2. Arbetsgivaren tror att hon har för mycket att göra med Axel. 
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9. Vad oroar sig Jamal för när det gäller jobbet?

10. Varför är Martina inte helt nöjd med sitt liv i Sverige? 
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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. Att arbetskamraterna är otrevliga.  

X. Att det ska bli för många fikapauser.  

2. Att han inte ska förstå skämten. 

1. Jamal är aldrig hemma.

X. Axel är ett bråkigt barn.

2. Hon tycker att livet är svårt i Sverige.
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Avsnitt 1-20

Ordkunskap

Arbetsblad 

2 (av 3)

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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Avsnitt 7

Återberätta

Arbetsblad 

3 (av 3)

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.



Avsnitt 2

7

Varför träffas Hassan och Konrad?                                    
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Vad tycker Jamal om sitt nya jobb?

V
A

R
F

Ö
R

?

Varför längtar Martina till Spanien?

Förslag på ord som stöd  

Förslag på ord som stöd   
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?
Tips 3

Titta på bilderna. 
Berätta vad du minns.

fika

lättnad

nöjd

spännande

skämt

I Spanien så…

vänner

Martina kanske…

känner sig ensam

Jag tror att…

Förslag på ord som stöd  

Hassan behöver…

intervju

kontrakt

hjälpa till

De träffas för att…


