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D I N A P E N G A R O C H D I N E KO N O M I .  P R I VAT E KO N O M I  PÅ E N K E L S V E N S K A .

ÖVNINGAR

2 Söka
arbete

Berätta

• Arbetade du i ditt födelseland? 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?

• Vill du öppna eget? Om du svarade ja, vilket namn skulle du ge ditt företag?
Var i världen vill du ha företaget? Vill du ha anställda? Varför? Varför inte?

• Vad är bra att tänka på vid en jobbintervju? Hur viktig är klädseln?
Hur viktigt är det att komma i tid?
Hur viktigt är det att veta något om företaget eller arbetsplatsen?

• Vad är du bra på? Vilka positiva egenskaper har du?
Finns det något du inte är så bra på? Om du svarade ja, vad?

Diskutera

• Är det viktigt att ha ett arbete? Varför? Varför inte?

• Vilka fördelar finns med praktik? Finns det några nackdelar? Om ja, vilka?

• Finns det yrken som passar bäst för män eller kvinnor? I så fall, vilka?

• Är det ett riktigt arbete att: städa gator, vara bloggare, vara nagelteknolog, vara telefon-
försäljare, massera människor, skotta snö, hämta andras barn på förskolan, passa andras
hundar, tvätta väggar rena från klotter?



Övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.  

arbetssökande • arbetsgivare •   

passa • personuppgifter • skriva in dig   

ARBETSFÖRMEDLARE: Hej, kan jag hjälpa dig?

TJEJ: Ja, jag vill anmäla mig 

som                                         .

ARBETSFÖRMEDLARE: Är det första gången  

du är här?

TJEJ: Ja, det är första gången.

ARBETSFÖRMEDLARE: Då ska du få börja  

med att                                         .

TJEJ: Okej.

ARBETSFÖRMEDLARE: Ska jag visa dig?

TJEJ: Ja, gärna.

ARBETSFÖRMEDLARE: Här skriver du in 

dina                                         .  

TJEJ: Och vad händer sen? 

ARBETSFÖRMEDLARE: Vi ska försöka matcha  

ihop dig med en                                       som  

har jobb som kan                                    dig.

TJEJ: Det låter bra!

B  Skriv det ord som passar i meningen.  

Arbetsförmedlingen • arbetsgivare •   

CV • personligt brev • Platsbanken  

TJEJ: Hur hittar jag lediga jobb? 

ARBETSFÖRMEDLARE: På Arbetsförmedlingens   

hemsida kan du se lediga jobb  

på                                         .

TJEJ: Okej, finns det något annat jag kan göra?

ARBETSFÖRMEDLARE: Ja, du kan själv ta  

kontakt med                                         .  

Det finns många lediga jobb som inte  

anmäls till                                         .

TJEJ: Och hur gör jag om jag hittar ett  

ledigt jobb som verkar bra? 

ARBETSFÖRMEDLARE: Du måste ha  

ett                                       . Där berättar  

du vad du har gjort tidigare. Du behöver  

också skriva ett                                         .

TJEJ: Vart ska jag skicka det? 

ARBETSFÖRMEDLARE: Det ska du skicka  

till företaget som du vill arbeta hos.

TJEJ: Vad kan jag göra mer?

ARBETSFÖRMEDLARE: Jag kan boka in dig till  

ett planeringssamtal hos oss om du vill. 

TJEJ: Bra, jag vill hitta ett jobb så snart  

som möjligt.
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C  Läs dialogen i par. Skriv ord som du tycker passar.

INTERVJUARE: Hej och välkommen. Varsågod och sitt.

ARBETSSÖKANDE: Tack. 

INTERVJUARE: Du har sökt jobb som                                                 . Varför söker du det jobbet?

ARBETSSÖKANDE: Därför att                                                                                                         .

INTERVJUARE: Vad arbetar du med nu?

ARBETSSÖKANDE: Jag                                                                                                                    .

INTERVJUARE: Varför vill du byta jobb?

ARBETSSÖKANDE: Därför att                                                                                                         .

INTERVJUARE: Vad är du bra på? Vilka är dina styrkor? 

ARBETSSÖKANDE: Jag är                                                                                                                .

INTERVJUARE: Vad är du inte så bra på? Vilka är dina svagheter? 

ARBETSSÖKANDE: Jag är                                                                                                                .

INTERVJUARE: Vilka språkkunskaper har du?

ARBETSSÖKANDE: Jag talar                                                                                                           .

INTERVJUARE: Kan du berätta något mer om dig själv? 

ARBETSSÖKANDE: Jag                                                                                                                    .

INTERVJUARE: Har du tänkt arbeta heltid eller deltid? 

ARBETSSÖKANDE: Jag vill helst                                                                                                      .

INTERVJUARE: När kan du börja?

ARBETSSÖKANDE: Jag kan börja                                                                                                    .

INTERVJUARE: Då säger jag tack så länge. Jag mejlar dig inom en vecka med besked.  

ARBETSSÖKANDE: Tack själv. Jag vill verkligen börja arbeta här.  
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D  Skriv R (rätt) eller F (fel). 

1. En arbetsgivare är en person eller ett företag  

som anställer och betalar folk för att de arbetar.            

2. En arbetssökande är en person som letar efter arbete.            

3. En arbetsförmedlare är en person som har provat många arbeten.            

4. En arbetsförmedlare är en person som hjälper andra att hitta arbete.            

5. Ett CV är en lista på vad en person gör på fritiden.            

6. Ett CV är en lista över en persons tidigare utbildningar och arbeten.            

7. Platsbanken på internet visar lediga arbeten.            

8. Praktik är när man tränar i skolan, för att lära sig ett yrke.            

9. Praktik är när man tränar på en arbetsplats, för att lära sig ett yrke.            
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