
Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Eko no mi

Ad ri an och Wil ly job bar tillsammans på ett la ger.  
De har rast och pratar med varandra. Ad ri an  
har ont om pen gar. Ro bert job bar också på lagret.  
Han är inte så bra på svenska, men han försöker  
förstå vad de pratar om.

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Vad gör Ad ri an på helgerna?

2 Hur mycket be ta lar Ad ri an i ränta och amortering på billånet varje månad?

3 Vad kan Ad ri an göra för att få bättre eko no mi?

4 Varför behöver Ad ri an pen gar till som ma ren?

5 Hur sparar Wil ly och hans fru pengar?

6 Varför lägger Wil ly och hans fru inte så mycket pengar på kläder?

 Jag förstår vad folk pratar om  
 när jag lyssnar till ett samtal.

 Test 2c: Lyssna



Mot målet   Kopieringsunderlag ©

Sko la och ut bildning

And rea och Lina gick på gymnasiet tillsammans. 
De tog studenten för ett år sedan. En dag träffar 
And rea och Lina varandra på ett köpcentrum.  
De pratar med varandra. 

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Var bor And rea?

2 Vad ska And rea bli?

3 Vad var And rea duktig på i gymnasiet?

4 Vad gör And rea en gång i må na den?

5 Var bor And rea?

6 Hur får And rea pen gar?

   Jag förstår när någon  
  berättar något eller  
  frågar mig.

 Test 2c: Lyssna



Mot målet   Kopieringsunderlag ©

På jobbet

Ja mes kom mer ifrån Storbritannien, men  
han har bott i Sverige i två år. Han har gått på 
sfi-kurs, och han har gjort språkpraktik och 
arbetspraktik. Han har sökt många jobb, men  
han har inte fått något. Därför lyssnar han  
med stort intresse när han hör ett inslag om  
invandrare och arbete. 

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Vad vill regeringen göra för att fle r in vand rare ska få jobb?

2 Vad vill oppositionen göra för att fle ra in vand ra re ska få jobb?

3 Vad anser Abdi är orsaken till att många invandrare inte får jobb?

4 Varför fick Abdi inte jobb i en affär meddetsamma?

5 Vilket var Abdis första jobb i Sverige?

6 Vilket slags jobb har Abdi nu?

7 Hur länge måste Abdi studera på uni ver si tetet i Sverige?

8 Vad gör Abdis fru?

 Test 2c: Lyssna

   Jag kan känna igen namn  
  och förstå huvudpunkterna  
  i en nyhet.


