
Avsnitt 7

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

1. Varför ska Jamal till
Arbetsförmedlingen? 
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Många bollar i luften

Quiz

Arbetsblad 

1 (av 3)

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? 

R
ä

tt
 s

v
a

r:
  1

.2
,  

2
.X

,  
3

.X
,  

4
.1

,  
5

.1
,  

6
.X

,  
7

.X
,  

8
.2

,  
9

.X

1. Hon blir glad.

X. Hon blir besviken.

2. Hon förstår inte. 
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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:


