
FYLL I DE ORD SOM SAKNAS I TEXTEN  
– dialog Samir sida 5 i häftet

Skriv ord på raden. Det kan vara ord från dialogen i häftet eller andra ord 
som du tycker passar. 

Hej Samir.                     är det?  

Det              bra. 

Har det                      något speciellt?   

Ja, jag har öppnat en                                      .

Kul!                     ligger den?   

I Marielund, ganska nära                             .

Det              jag var det är. Går det bra? 

Ja, vi har fullt med gäster varje                        . 

Då har du det bra – både nu och i                                .  

Allt är bra nu, men framtiden vet jag                   om. 

Fortsätter du att vara                              i a-kassan? 

Ja, men nu är jag med i en a-kassa för                              . 

Det visste jag inte att det                     .                       

Jag bytte                         när jag öppnade restaurangen. 

Betyder det att du får                           om den går i konkurs? 

Ja, jag har ekonomiskt skydd under tiden jag                     nytt jobb.

Det låter                !   

Du måste                     till restaurangen. Vi har öppet sex dagar i veckan. 

              heter den?  

             smaker! Välkommen! 



FYLL I DE ORD SOM SAKNAS I TEXTEN  
– dialog Anna sida 8 i häftet

Skriv ord på raden. Det kan vara ord från dialogen i häftet eller andra ord 
som du tycker passar. 

Hej Anna! Hur är det med              ?  

Det är både bra och                   .

Berätta. Vad är det som              är bra?  

Jag är                        från skolan där jag har jobbat i flera år. 

                  det?   

Kommunen ska                      några skolor, så det är för många lärare. 

Det var                        att höra.  

Ja, det är inte roligt att vara                          . Jag tycker om att jobba. 

Hur klarar du             ?  

Ganska bra. Jag får ersättning från                         varje månad. 

             gick du med?   

Jag gick med när jag fick mitt              jobb och det är jag glad för. 

Hur mycket får du              månad?  

20 000 i månaden före                  .

Hur                   får du det?  

I fyra                      ungefär. Efter det får jag 16 700 kronor per månad  

i nio månader. 

Det är bra, men hoppas att du snart hittar ett               jobb snart.  

Tack! Jag ska på                            i morgon eftermiddag.  



FYLL I DE ORD SOM SAKNAS I TEXTEN  
– dialog John sida 10 i häftet

Skriv ord på raden. Det kan vara ord från dialogen i häftet eller andra ord 
som du tycker passar. 

Hej John!                   är läget?  

Så där. Jag har varit                             i några månader.   

Jag trodde att du                         som lastbilsförare.  

Jag                     det, men fyra personer blev uppsagda.    

Och du var en av                 ? 

Ja, tyvärr. Jag hade inte jobbat på                           så länge.   

Hur klarar du ekonomin? Räcker                        ?  

Nej, jag måste                   av mina föräldrar till hyra och annat. 

Får du ingen                           från jobbet eller a-kassan?  

Jo, jag får 8 000 kronor före skatt i                                   från a-kassan.  

Jag trodde att man fick mer från                             ? 

Det kan man få om man har varit                             12 månader eller mer. 

Hur                   har du varit medlem?  

I fem månader. Jag gick med när jag förstod att företaget hade                           .    

Är du                           arbetslös?   

Ja, men jag ska börja på ett                   jobb om två veckor.   

                        ! Det var roligt att höra.   

Tack! Jag hoppas att jag inte                       låna pengar igen.   

I                          får du högre ersättning om du blir arbetslös.  

Bra, för det är                roligt att låna pengar.   



GRAMMATIK

Skriv rätt ordklass på det markerade ordet. 
 Adjektiv (A), Verb (V), Substantiv (S). 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 A-kassa är en förkortning av arbetslöshetskassa.  

Pengarna från a-kassan är en ersättning.  

Du behöver inte vara svensk medborgare för att vara 
med i a-kassan. 

Personer som inte är med i någon a-kassa kan få  
grundersättning.

Tidigare kom alla a-kassans pengar från medlemsavgifter. 

Därför var ersättningen mycket låg. 

Du kan få ersättning från a-kassan när du har varit 
medlem i tolv månader. 

Det kostar ungefär 100-150 kronor i månaden att vara 
med i en a-kassa.

En arbetslös medlem i a-kassan kan få högst  
80 procent av sin tidigare lön. 



GRAMMATIK

Skriv verben i då-tid (preteritum). 

1  Förr (har)                   ofta fackförbund egna a-kassor.

2  De (hjälper)                            sina arbetslösa medlemmar med pengar. 

3  När a-kassan (startar)                               var pengarna ett resebidrag. 

4  Det (är)                    för att arbetslösa medlemmar skulle kunna söka    

     arbete på annan ort. 

5  De flesta som (får)                  ersättning från a-kassan var män. 

6  De som hade familjer att försörja (får)                     mer pengar  

      än andra. 

7  Tidigare (kommer)                 alla a-kassans pengar från  

     medlemsavgifter. 

8  Därför (är)                   ersättningen mycket låg. 

9  Nu beror ersättningen från a-kasssan på vilken inkomst du hade  

     när du (arbetar)                            .  

 



STATISTIK OCH DIAGRAM        

SCB betyder Statistiska centralbyrån. De arbetar med att ta fram statistik.  
Statistik är att beskriva fakta med siffror. 

SCB har intervjuat 29 500 personer som är mellan 15 och 74 år.  
Intervjuerna är gjorda för att få veta hur många som har arbete och hur 
många som är arbetslösa. Sedan har SCB gjort statistik över svaren. 

Titta på statistiken och svara på frågorna.  
Röd linje visar siffrorna för män. Blå linje visar siffrorna för kvinnor.  

VAD VISAR STATISTIKEN? RÄTT ELLER FEL?  

Skriv R (rätt) eller F (fel) efter meningen.

1   Arbetslösheten för kvinnor var lägre 2008 än 2010.     

2   Arbetslösheten för män var högre 2013 än 2015.         

3   2007 var arbetslösheten för män lägre än 7 procent.                

4   2010 var arbetslösheten bland kvinnor som lägst. 

5   Arbetslösheten för män och kvinnor var som högst 2010.  

Arbetslösheten i Sverige i procent år 2005-2017.  

 

BERÄTTA  

Blir du förvånad över något i statistiken? I så fall, vad?   
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UTTAL – VOKALER    

Läs orden i par. Välj ett ord vid varje vokal och skriv en mening med ordet.  

A   a-kassa   arbetsgivare   fackförbund   halvtid   skatt

O   förlorar  orolig   positiv   procent 

U   utbildning   uppsagd   grundersättning 

Å   låna   månadslön  

E   heltid   medlem   medlemsavgift   e-legitimation   ekonomi   pengar 

I   inkomst   inkomstbaserad   intervju   villkor 

Y   byta   yrke   skydd  

Ä   lärare   ersättning   tjänst

Ö   lön   arbetslös   söka   företag   företagare   försäkring   försörja  


