
 

 
 

Språkresan säsong 3 
– Annie, bageribiträde.  
I tredje säsongen av vår poddserie för SFI pratar vi om jobb och yrken. I det 
här avsnittet möter vi Annie som arbetar i ett bageri. 

 
Vill du arbeta med podden i klassrummet?  Då kan du använda dig av 
någon av de här övningarna. 

Innan ni lyssnar 
Förbered er genom att samtala om bageri, konditori och café.  
Vad är skillnaden? Vilka jobbar där? Vilka erfarenheter har eleverna av 
sådan verksamhet (dvs. när och i vilka sammanhang har eleverna besökt 
sådana ställen)?  

Några ord att förstå innan ni lyssnar: 
Kommunikation. Stresstålig. Hålla koll. På vägen. Plugga. Arbetspass. 
Livssituation. Rutiner. Generellt. 

Förstod du? 
Lyssna först utan att titta på frågorna. Läs sedan frågorna (högt av dig som 
lärare eller enskilt). Lyssna igen, en eller flera gånger, och försök svara på 
frågorna (muntligt eller skriftligt).  
 

1. Hur länge har Annie arbetat på bageriet? 

2. Vad betyder ”att jobba extra”? 

3. Varför valde hon att arbeta på just ett bageri? 

4. Vad menar hon med ”matintresse”? 

5. ”Man lär sig på vägen”, säger Annie. Hur menar hon då? 

6. Annie berättar om sina kurser. Vilka då? 

7. Vad hände på Annies första dag på jobbet? 

8. Hon tycker det är roligt att träffa personer som är vuxna.  
Varför tycker hon så? 

9. Annie berättar om tre saker hon gör på jobbet en vanlig dag.  
Vilka då? 

10. Vilka egenskaper är viktiga i Annies jobb? 



 
 

11. Hon säger att det måste vara ”bra klimat mellan medarbetarna”. 
Vad betyder det? Vilka fler betydelser har ordet ”klimat”? 

12. Annies tar upp två speciella yrkesord. Vilka då och vad betyder de? 

13. Jobbar det både män och kvinnor i bageriet? 

14. Annie tycker mycket om sitt jobb. Vad säger hon? 

Samtala om 
Låt eleverna först samtala i par eller mindre grupper. Efter en stund kan 
varje par/grupp presentera en intressant sak för hela klassen.  
 
Tycker du om att laga mat eller att baka? Eller tycker du mer om att äta 
mat och bakverk? Berätta om det godaste du vet, och kanske också det 
äckligaste... 

Skriftlig/muntlig övning:  
Om 10, 20 och 30 år 
1. Med mina ungdomselever har jag i slutet av en kurs gjort en skrivuppgift 
där man berättar om sig själv om 10, 20 och 30 år. Det är förstås mycket 
svårt förstås att spekulera och drömma men det är en uppskattad uppgift 
som startar många tankar. Oftast har de fått stoppa undan sin text i ett 
kuvert att spara. 
 
Inom SFI har jag kokat ner uppgiften till att berätta om sitt liv om 1, 3 och 5 
år. Inte lättare faktiskt, prova själv. Likafullt roligt och intressant att 
fundera kring, har de flesta tyckt. Och sen: Hur når man dit, vilket är första 
steget? Att vinna en miljon? Lära sig 1000 ord på svenska? Gå med i en 
hantverksgrupp? Flytta igen? Vägarna är olika.  
 
Oftast har vi börjat med att man berättar för bordsgrannen. Sen skriver 
man på valfritt språk och stoppar undan texten i ett kuvert med 
uppmaningen att öppna om ett år. 

2. Den här uppgiften är en hemuppgift där eleven besöker ett bageri eller 
ett café.  

 
Undersök hur personalen arbetar. Vilka moment som Annie pratar om kan 
du se under ditt studiebesök? Titta och anteckna vad du ser.  
 
Berätta nästa gång i klassrummet.  

 



 
 

Fler övningar 
Här följer tips på fler övningar från tidigare poddavsnitt 

Från första säsongen 

Musiktexter – poddavsnitt 1 
Prata om nya ämnen – poddavsnitt 2 
Intervjua och återberätta – poddavsnitt 3 
Föreslå och säga emot – poddavsnitt 4 
Att skriva mejl – poddavsnitt 5 
Dagbok över språkutveckling – poddavsnitt 6 
Pardiktamen – poddavsnitt 7 
Pratspel – poddavsnitt 8 
 

Från andra säsongen 

Uttal och drömmar – poddavsnitt 2-1 
Ordbok – poddavsnitt 2-2 
Samla skyltar under en timme – poddavsnitt 2-3 
Alla har något att berätta – poddavsnitt 2-4 
Film och text – poddavsnitt 2-5 
Välkommen på middag – poddavsnitt 2-6 
Översättningar – poddavsnitt 2-7 

Texter i läroböcker 
Läspraktik. Dagens rätt 

Hos Karlssons. Att arbeta på restaurang och i storkök. 

Sju jobb. Kapitel Restaurang 

Framåt C. Kapitel Att bo och arbeta i Sverige: Vill du bli sommarvikarie? 
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