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Ett studiematerial från Finansinspektionen

Introduktionstexter:
Film 1 – Inledning
En tjej kommer till Arbetsförmedlingen. Hon vill
anmäla sig som arbetssökande. En kvinna, som
arbetar på Arbetsförmedlingen, visar hur tjejen ska
skriva in sig. Kvinnan visar på en dator.
Tjejen ska skriva sina personuppgifter. Hon ska
också skriva vad hon har studerat och vad hon har
arbetat med tidigare.

Film 2 – Söka jobb
Tjejen frågar var hon hittar lediga jobb. Kvinnan på
Arbetsförmedlingen, svarar att hon kan se lediga
jobb på Platsbanken. Platsbanken finns på Arbetsförmedlingens hemsida.
Kvinnan säger också att tjejen måste ha ett CV. I
ett CV ska hon skriva vad hon har studerat och vad
hon har arbetat med. Hon måste också skriva ett
personligt brev.

Film 1 – Inledning
Film 2 – Söka jobb
Berätta:
Arbetade du i landet där du bodde förut? I så fall,
med vad? Hur hittade du arbetet?
Var det ett bra arbete? Varför? Varför inte? Berätta
om en dag på det jobbet.
Har du arbetat i Sverige? I så fall, med vad? Hur
hittade du arbetet? Finns det något yrke som du inte
visste fanns, förrän du kom till Sverige?
Vad skulle du vilja arbeta med? Varför vill du arbeta med det? Vilken utbildning behövs för arbetet?
Skulle du vilja öppna eget? I så fall, vad? Vilket
namn skulle du ge ditt företag? Var i världen vill du ha
företaget? Vill du ha anställda? Varför? Varför inte?
Vad ska man tänka på när man ska på jobbintervju?
Hur viktig är klädseln? Hur viktigt är det att komma
i tid? Hur viktigt är det att veta något om företaget
eller arbetsplatsen?
Säg tre positiva egenskaper som du har. Säg tre
negativa egenskaper.
Diskutera:
Är det viktigt att ha ett arbete? Varför? Varför inte?
Finns det yrken som det passar bäst att män eller
kvinnor arbetar med? I så fall, vilka yrken? I vilka
yrken tror du att det kommer att behövas mer
arbetskraft i framtiden? I vilka yrken tror du att det
kommer att behövas mindre arbetskraft?
Vilka fördelar finns med praktik? Vilka nackdelar
finns?
Är det ett riktigt arbete att: Hjälpa folk att handla
kläder, vara clown, vara make up-artist, städa gator,
vara telefonförsäljare, massera människor, berätta
roliga historier, skotta snö, hämta andras barn på
dagis, passa andras hundar, tvätta väggar rena från
klotter?

Skriv:
Vilken utbildning har du? Vad har du arbetat med
förut? Vilka språk talar du? Vad vill du arbeta med i
framtiden? Vill du arbeta heltid eller deltid? Har du
lätt för att samarbeta? Kan du arbeta i skift? Kan du
arbeta i någon annan del av Sverige?
Fler övningar:
Se www.platsjournalen.se, www.monster.com
Titta på platsannonser i tidningar. Vilket arbete är
det? Vilken information får du om arbetet? Vilka krav
finns för att få arbetet? Vad ska den sökande skicka
in? Hur ska man ta kontakt för att få mer information?
Visa ett yrke med hjälp av gester och låt de andra
gissa vilket yrke det är.
Gör nya ord av de bokstäver som finns i ordet
arbetsgivare.
Öva mera:
Läraren säger ett tal, till exempel tjugofyra. Eleverna skriver talet med bokstäver. Läraren skriver
på tavlan så att eleverna kan kontrollera att de
har skrivit rätt. Fortsätt med att säga till exempel
trettiosju, sjuttionio, fyrahundratolv, sexhundranitton och tvåtusenfemtioåtta. Eleverna skriver sedan
fem-tio tal var. De sitter därefter två och två och
läser sina tal, ett i taget. Den som sitter bredvid
skriver och säger talet högt.
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Facit till övningsuppgifter
Kapitel 9: Arbetsförmedlingen
Skriv det ord som passar i meningen.
arbetssökande • personuppgifter • skriva in dig
Tjej: 	Ja, jag vill anmäla mig som
arbetssökande.
Arbetsförmedlare: Då ska du få börja med att
skriva in dig.
Arbetsförmedlare: Här skriver du in dina
personuppgifter.
Skriv det ord som passar i meningen.
Arbetsförmedlingen • arbetsgivare • CV •
personligt brev • Platsbanken
Arbetsförmedlare: På Arbetsförmedlingens hemsida
kan du se lediga jobb på Platsbanken.
Arbetsförmedlare: Ja, du kan själv ta kontakt med
arbetsgivare. Det finns många
jobb som inte anmäls till Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlare: Först måste du ha ett CV. Där
berättar du vad du har gjort
tidigare. Du måste också skriva
ett personligt brev.

Skriv R (rätt) eller F (fel).
1. E n arbetsgivare är en person eller ett
företag som anställer och betalar folk för att de
arbetar.
R
2. En arbetssökande är en person som letar
efter arbete.
R
3. En arbetsförmedlare är en person som har
provat många arbeten.
F
4. E n arbetsförmedlare är en person som hjälper
andra att hitta arbete.
R
5. E tt CV är en lista på vad en person gör på
fritiden.
F
6. E tt CV är en lista över en persons tidigare
utbildningar och arbeten.
R
7. Platsbanken på internet visar lediga arbeten. R
8. Praktik är när man tränar i skolan, för att lära
sig ett yrke.
F
9. Praktik är när man tränar på en arbetsplats,
för att lära sig ett yrke.
R
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