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Jobb vi går till (s. 77) 
 
1. Hur stavas sj-ljudet och j-ljudet? 
 
Sj-ljudet   J-ljudet 
 
1. bran__   1. __emensam 
2. __ivaffär   2. un__efär 
3. __uk__öterska  3. detal__handel 
4. __ef   4. __älpa 
5. löne__illnader  5. arbets__ivare 
 
2. Bilda substantiv av nedanstående verb. 
 
Verb    Substantiv   
 
1. förändra   en _____________________ 
2. utbilda   en _____________________ 
3. jobba   ett _____________________ 
4. anställa   en _____________________ 
5. variera    en _____________________ 
6. betala    en _____________________ 
7. arbeta   ett _____________________ 
8. hjälpa    en _____________________ 
9. vårda       _____________________ 
10.förvalta    en _____________________ 
 
3. Skriv rätt siffra framför orden i högra spalten, så att ett sammansatt 
ord bildas. 
 
1. yrkes   __morska 
2. arbets   __affärer  
3. tjänste   __anställda  
4. post   __plats  
5. butiks   __grupper  
6. kläd   __hus 
7. gymnasie  __utbildning 
8. sjuk   __industriellt 
9. barn   __lön  
10.minimi   __samhälle 
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Försäkringskassan (s. 80) 
 
1. Sätt in rätt ord i meningarna. Välj bland orden i rutan. 
 
 
långtidssjukskrivna, sjuka, missbrukas, arbetslös, feber, orimligt, 
socialförsäkringen, lösningar, ersättningen, bidrag  
 
  

1. Inte för att jag är _______________ och får arbetslöshetsersättning. 
2. Det är från Försäkringskassan som _______________ kommer. 
3. Ersättning för vård av barnen hemma är en del av den svenska 

______________. 
4. Totalt finns närmare femtio olika _______________ inom 

socialförsäkringen. 
5. Då och då dyker det upp reportage om hur systemet _______________. 
6. Svenskarna är världens mest _______________ folk. 
7. Många tycker att det är märkligt att vi är så _____________ i Sverige. 
8. Det är _______________ att så mycket skattepengar betalas ut. 
9. Olika förslag till _______________ presenteras. 
10.Hon har fått en Alvedon och har ingen _______________. 

 
2. Nedan är några ord som vi använder i vardagligt tal. Skriv rätt siffra 
framför den mer korrekta motsvarigheten i högra spalten. 
 
1. dagis   __fungera 
2. jobb  __kontrollera/titta  
3. funka   __daghem 
4. vabba    __arbete  
5. kolla   __vara hemma för vård av barn 
 
3. Fyll i rätt preposition. 
 

1. Idag är jag hemma __________ jobbet. 
2. Ebba har feber och kan inte gå __________ dagis. 
3. Sist ringde jag __________ Försäkringskassan. 
4. Det är __________ dem ersättningen kommer. 
5. Trots att det finns liknande system __________ andra länder är de flesta 

svenskar mycket stolta över just vårt system. 
6. Det arbetar 16 000 personer __________ hela landet med detta. 
7. På senare tid har de höga kostnaderna __________ sjukskrivningarna 

debatterats flitigt.  
8. Den sista september 2002 var 289 149 människor hemma __________ 

sina arbeten med sjukersättning. 
9. På fyra år __________ slutet av 1990-talet fördubblades antalet personer 

som var sjukskrivna mer än 14 dagar. 
10.Men man ska ha en feberfri dag hemma, utan tabletter, innan man får 

komma tillbaka __________ dagis. 
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Friskvård (s. 83) 
 
1. Vad betyder orden nedan? Markera med x framför rätt alternativ. 
 
1. riksdagsmotion 

__förslag som enskild ledamot väcker i riksdagen 
__friskvård för politiker 

 
2. workout 

__en form av träning 
__när man arbetar utomhus 

 
3. lagidrott 

__en form av idrott som är godkänd enligt lag 
__idrott där man spelar i lag, t.ex. fotboll 

 
4. ljusterapi 

__ceremoni då man tänder många ljus 
__medicinsk behandling med ljus 

 
5. folkhälsa 

__det allmänna hälsotillståndet i en befolkning 
__det sätt på vilket man hälsar på varandra i en viss kultur 

 
2. Vilka olika betydelser kan dessa ord ha? Skriv meningar med orden. 
 
1. frisk 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
2. skatt 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
3. motion 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
4. hög 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
5. lätt 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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3. E eller ä? Fyll i rätt bokstav. 
 

1. __gna 
2. st__ndigt 
3. t__rminskort 
4. tillr__ckligt 
5. h__lsovård 
6. p__rsonalen  
7. eg__ntligen 
8. samh__llet 
9. sv__ttig 
10.str__ss 
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Facit – På jobbet 
 
Jobb vi går till 
 
1. 

1. bransch  1. gemensam 
2. skivaffär 2. ungefär 
3. sjuksköterska 3. detaljhandel 
4. chef  4. hjälpa 
5. löneskillnader 5. arbetsgivare 

 
2. 

1. förändring 
2. utbildning 
3. jobb 
4. anställning 
5. variation 
6. betalning 
7. arbete 
8. hjälp 
9. vård 
10. förvaltning 

 
3. 
 
9  
6  
5 
2 
1 
8 
7 
4 
10 
3 
                                                                                                
Försäkringskassan 
 
1. 

1. arbetslös 
2. ersättningen 
3. socialförsäkringen 
4. bidrag 
5. missbrukas 
6. långtidssjukskrivna 
7. sjuka 
8. orimligt 
9. feber 

 
2. 
 
3 
5 
1 
2 
4 
 
3. 

1. från 
2. på 
3. till 
4. från 
5. i 
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6. i 
7. för 
8. från 
9. i 
10. till 

 
Friskvård 
 
1. 

1. riksdagsmotion = förslag som enskild ledamot väcker i riksdagen 
2. workout = en form av träning 
3. lagidrott = idrott där man spelar i lag, t.ex. fotboll 
4. ljusterapi = medicinsk behandling med ljus 
5. folkhälsa = det allmänna hälsotillståndet i en befolkning 

 
2. Förslag till svar: 
 

1. frisk – disk, fisk, risk, smisk 
2. skatt – fatt, glatt, hatt, katt, matt, natt, platt, ratt, watt 
3. motion – invasion, kondition, option, revision, station 
4. hög – dög, ljög, sög 
5. lätt – bett, brett, hett, gett, lett, omelett, rätt, skett, skelett, sätt, tätt 

 
3. 

1. ägna 
2. ständigt 
3. terminskort 
4. tillräckligt 
5. hälsovård 
6. personalen 
7. egentligen 
8. samhället 
9. svettig 
10. stress 

 
 
 
 


