
 

Språkresan säsong 3 
– Isak, i livsmedelsaffär.  
I tredje säsongen av vår poddserie för SFI pratar vi om jobb och yrken. I det 
här avsnittet möter vi Isak som jobbar i en livsmedelsaffär. 
 

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 vad en livsmedelsaffär är. Närbutik, 
supermarket, stormarknad – vad är skillnaden? Vilka aktörer finns där ni är. 
Vilka jobbar där?  

Några ord att förstå innan ni lyssnar: 
Närbutik. Hålla ordning och reda. Varor. Struktur. Beställning. Förkortning.  

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. Vilka utbildningar finns om man vill jobba i handeln? 

2. Vilka kurser har Isak gått. 

3. Hur länge har Isak arbetat i närbutiken? 

4. Varför valde han yrket? 

5. Isak berättar om tre saker han gör på jobbet en vanlig dag. Vilka då? 

6. ”Plocka, plocka, plocka”, säger han. Vad betyder det?  

7. Vilka egenskaper säger Isak är viktiga i en affär? 

8. Finns det ett särskilt yrkesspråk eller yrkesord i ditt yrke? 

9. Vilka arbetstider har Isak? 

10. När är det stressigt på affären och hur gör Isak då? 

11. Isak rekommenderar andra att jobba på affär. Vad är det han tycker 
om? 



 
 

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.  
Isak säger att han tycker om att träffa människor. Nästan alla personer som 
intervjuas i den här säsongen säger samma sak: det tycker om andra 
människor och att tillexempel hjälpa dem. I vilka yrken behöver man inte 
träffa andra människor?  

Skriftlig/muntlig övning:  
Min personliga favorit 
En aktivitet jag då och då gör i klassrummet är "Min personliga favorit". 
Den går ut på att under 1 minut, inte längre, presentera något som man 
just då tycker om. Det kan vara ett ting, en tv-serie, en person eller årstid. 
Valfritt alltså. 
 
Jag gör en egen presentation och därefter får alla några minuter, inte mer, 
att förbereda sin. Som regel i mindre grupper men vi sammanfattar alltid i 
hela gruppen. Vilken är din personliga favorit just nu? 
 

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 
Film och text – poddavsnitt 2-5 
Välkommen på middag – poddavsnitt 2-6 
Översättningar – poddavsnitt 2-7 



 
 

Texter i läroböcker 
Läspraktik: veckans vara 

Sju jobb: Kapitel butiksanställd 
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