ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

CARITA ANDERSSON

Joana startar eget

ORDFÖRSTÅELSE
privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag
sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta
envis (s 7, rad 7), ger inte upp
uppdrag (s 15, rad 3), uppgift, något man ska göra här: jobb
bolaget (s 16, rad 3), företaget, firman
rumpan (s 21, rad 1), stjärten
fåtöljer (s 23, rad 6), stora, mjuka stolar; som en soffa för en person
yr (s 35, rad 1), snurrig i huvudet

TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR
Joana vill ha ett jobb
s3
Varifrån kommer Joana?
Hur gamla är hennes barn?
Hur vill Joana ha det hemma?
s4
Vad är det värsta Joana vet?
Varför tycker barnen att hon är tjatig?
Varför vill Joana ha ett jobb?
Vad tycker Peter att hon ska göra?
s5
Hur söker Joana jobb?
Vilket jobb får hon?
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s6
Hur får Joana veta var hon ska städa?
Hur är hennes chef?
Vad tycker Joana om chefen?
s7
Vad säger Joana till chefen?
Hur är Joana?
Vad berättar Joana för läkaren?
s8
Vad säger läkaren?
Varför har Joana kunder redan från början?
Till Skatteverket
s9
Vad kan Peter bättre än Joana?
Vart ringer Peter?
Vad frågar han?
s 10
Vad berättar kvinnan?
Varför sätter sig Joana långt fram?
Vad ska Peter göra?
s 11
Vad gör Peter och Joana på kvällen?
Vilket namn bestämmer sig Joana för?
Till banken
s 12
Vart går Joana?
Varför går hon dit?
Vem har de tagit dit?
Hur många konton vill Joana ha?
s 13
Vad ska Joana ha de två kontona till?
Vad gör Lucas?
Vad står det på lapparna?
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s 14
Varför hoppas Joana att annonsen ska ge många kunder?
Smuts bakom badkaret
s 15
Vad vill mannen som ringer?
Hur mycket ska Joana få betalt?
Varför är lägenheten tom?
s 16
Vad tycker kvinnan om städningen?
Var har Joana missat att städa?
Hur känns det att få de 2 000 kronorna?
s 17
Varför kan Joana inte behålla allt?
Hur var det när hon var anställd?
Vad säger Peter om skatten?
s 18
Varför behövde inte Peters mamma betala när hon blev sjuk?
Vad tänker Joana om skatt?
Huset på berget
s 19
Vilken årstid är det?
Hur måste Joana åka?
Var ligger huset?
Hur är stigen?
Vad har Joana på fötterna?
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s 20
Hur ser stövlarna ut?
Var passar de?
Var passar de inte?
Varför svär Joana?
Varför måste Joana nästan krypa?
s 21
Varför sätter sig Joana på rumpan?
Varför tror du att mannen ser förvånad ut?
Vad berättar Joana för mannen?
Vad visar han henne?
Hur känner sig Joana när hon går upp till huset?
s 22
Hur länge städar hon?
Hur känner hon sig efteråt?
Vad gör Joana på helgen?
Vad har hon på fötterna?
För vilka pengar köpte hon dem?
Var står de fina stövlarna?
Panik!
s 23
Hur är badrummet?
Hur gör Joana rent badkaret?
s 24
Vad händer plötsligt?
Vad har Joana gjort av misstag?
Varför kan Joana inte stänga av?
Varför kan hon inte ringa ägaren?
Vad är hon rädd för?
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s 25
Vad hittar hon till slut?
Vad händer när hon trycker på den?
Joana städar och dansar
s 26
Hur är det att jobba med en vän?
Vad gör de?
Varför hörde de inte när ägaren kom?
s 27
Varför städade Joana extra noga?
Vad tänker Joana om att leva?
Joana vill betala skatt
s 28
Vad beror det på hur mycket Joana ska ta betalt?
Vad betyder det att jobba svart?
s 29
Varför tackar Joana nej till svartjobb?
Vad säger Carmen om svartjobb?
s 30
Vad händer med pensionen om du jobbar svart?
Vad är Carmen bra på?
s 31
Vad är Joana bättre på än att laga mat?
Varför tycker Carmen att det är bra att de är olika?
Varför vet Carmen mycket om att ha företag?
Vad hjälper hon Joana med?
Vilka kvitton sparar Joana?
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s 32
Vad skriver Carmen på datorn?
Vad berättar Carmen om Joanas pengar varje månad?
Vad vill Joana förstå?
s 33
Vad har Carmen gått en kurs om?
Vad skojar Carmen om?
Joana är höjdrädd
s 34
Vad ska Joana göra?
Hur högt är huset?
Vad står på utsidan?
s 35
Varför blir Joana yr?
Vad tänker hon?
Varför får hon en säkerhetslina?
Vad pratar hon om på kvällen?
Varför borde hon skaffa en livförsäkring?
s 36
Vem ringer hon dagen efter?
Vad berättar de?
Vad tänker Joana om bubbelbadkaret?
s 37
Vad ska försäkringsbolaget skicka?
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Mycket jobb
s 38
Hur går det för Joanas företag?
Hur kan hennes arbetsdagar se ut?
Vad vill Joana?
Vad vill hon göra först?
s 39
Varför behöver hon körkort?
Vad tänker hon göra sedan?
När är en enskild firma bra?
Vilka är riskerna?
s 40
Vad händer om ett aktiebolag går i konkurs?
Hur vill Joana att städföretaget ska vara?
Vad drömmer hon om?
Hur ska de anställda ha det?
Hur ska hon vara som chef?
s 41
Vad ska det stå på dörren?
Vad ska stå på gatan utanför?
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GRAMMATIK
Verb
har

hade

haft

kommer

kom

kommit

kliver

klev

klivit

sätter

satt

suttit

vill

ville

velat

pekar

pekade

pekat

ser

såg

sett

säger

sa

sagt

sjunger

sjöng

sjungit

är

var

varit

vet

visste

vetat

brukar

brukade

brukat

städar

städade

städat

Skriv om meningarna till dåtid
Exempel:
Joanna drömmer.
Joanna drömde.

Joanna har drömt.

1. När Joana kommer till mötet sätter hon sig långt fram.
2. När hon kliver av bussen ser hon huset uppe på ett berg.
3. Joana pekar upp mot berget och säger att hon ska upp dit.
(ska blir skulle)
4. I början är det svårt för Joana att veta hur mycket hon ska ta betalt.
5. Hon vet att Joana brukar dansa och sjunga när hon städar.
6. På fötterna har hon varma vinterskor.
7. Det är roligare då.
8. Hon vill vara med och betala för sjukhus och skolor.
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Lägg in ordet inte i meningarna på sidan 8
Exempel:
1. När Joana kommer till mötet sätter hon sig inte långt fram.

NYA ORD

Skriv meningar med orden
1. sällan
2. envis
3. uppdrag
4. fåtölj
5. yr
6. livförsäkring
7. hemsida

SKRIVUPPGIFTER

1. Skriv en recension av boken. Berätta vem den handlar om och lite om hur det går, utan
att avslöja slutet. Skriv också vad du tyckte var bra eller dåligt med boken samt vem du tror
skulle tycka om att läsa den.
2. Joana har en kompis som också vill starta ett företag. Joana ska skriva ett brev till
kompisen och berätta om sina erfarenheter. Skriv Joanas brev och berätta om allt som hon
har varit med om och lärt sig.
3. Hur slutar det? Kommer Joana att ta körkort och skaffa ett kontor med anställda? Skriv
och berätta.
4. Vilket företag skulle du vilja ha? En resebyrå? En restaurang? En advokatbyrå?
En städfirma? Vilka kunder skulle du vilja ha? Vad skulle du kalla ditt företag och hur skulle
du marknadsföra det? Skriv och berätta.
5. Att ha ett företag innebär mycket jobb och mycket ansvar. Vad är det för skillnad mellan
att vara anställd och att ha en egen firma? Tänk efter och skriv om skillnader, fördelar och
nackdelar.
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YRKESSVENSKA
Ordförståelse
damm (s.4, rad 2) fint stoft som lägger sig på t.ex. golv och möbler
smuts (s.4, rad 2) det som gör att det blir smutsigt
smutsig (s.4, rad 3) inte ren
att torka av (s.4, rad 6) att ta bort något smutsigt med hjälp av trasa
att städa (s.4, rad 7) att göra rent
att sopa (s.4, rad 8) att göra rent med borste eller kvast
en städare (s.4, rad 14) en person som har till yrke att städa
att kontrollera (s.6, rad 11) att se till att allt är bra
att slita (s.6, rad 13) att arbeta hårt
att starta (ett eget företag) (s.7, rad 3) att öppna en egen firma
en städning (s.8, rad 2) en rengöring
en reklam (s.13, rad 12) en kort film eller en skylt för att få folk att köpa varor och tjänster
en annons (s.14, rad 1) en reklam i en tidning
att annonsera (s.14, rad 3) att göra en annons
en kund (s.14, rad 5) en person som köper något
att dammsuga (s.15, rad 7) att göra rent från damm med dammsugare
ett bolag (s.16, rad 3) ett företag
en anställd (s.17, rad 4) en person som har en anställning
en skatt (s.17, rad 6) en avgift som man måste betala till staten när man har en inkomst
att skrubba (med såpa) (s.23, rad 9) att rengöra med borste
att jobba svart (s.28, rad 7) att arbeta och få inkomst utan att betala skatt
en bokföring (s.31, rad 8) en ekonomisk redovisning (alla inkomster och utgifter)
en deklaration (s.31, rad 9) en uppgift om inkomst som man lämnar in varje år till Skatteverket
att ta ut (lön) (s.32, rad 12) att ta ut pengar som man tjänar i sitt eget företag
att försäkra (s.36, rad 6) att ta eller ge en försäkring
en försäkring (s.36, rad 2) en ersättning för skada eller olycka som man kan få från ett
försäkringsbolag
ett försäkringsbolag (s.36, rad 5) ett företag där man kan teckna privata försäkringar
ett aktiebolag (s.39, rad 5) ett större företag
en enskild firma (s.39, rad 6) ett mindre, privat företag
en skuld (s.39, rad 14) pengar som måste betalas tillbaka
ett kontor (s.40, rad 8) en arbetsplats med bord, stolar, dator m.m. där man sitter och jobbar
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Uppgift 1.
Vilka ord passar? Fyll i meningarna med hjälp av orden nedan. OBS! Orden kan användas
bara en gång.

a) bokföring

b) starta

f) smuts

g) städa

k) skatt

l) svart

c) städare
h) smutsiga

d) kunder
i) försäkra

e) lön
j) annonsera

Joana gillar inte damm och _________och det värsta hon vet är____________ toaletter.
Peter tycker att hon ska söka jobb som _________eftersom hon är mycket bra på att städa.
Jag vill inte arbeta som anställd, jag ska _________ett eget företag istället!
Det är dyrt att _________i tidningar, men det kan hjälpa en att få många _________.
Det är viktigt att betala _________när man arbetar. Pengarna går till skolor, sjukhus och
annat.
Det är inte bra att jobba _________. Då får man ingen pension.
Jag tycker att det är svårt med _________. Jag vet inte så mycket om ekonomi.
Ibland kan Joana inte ta ut _________, eftersom hennes företag har tjänat för lite pengar.
Man kan _________ både sig själv och sitt företag genom att kontakta ett försäkringsbolag.
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Uppgift 2.
Läs dialogen mellan Joana och personen på Skatteverket. Spela upp dialogen med din
klasskamrat.
Tjänstemannen: – Skatteverket. Anna Berg.
Joana: – Hej! Jag heter Joana och jag ska starta ett eget företag, men vet inte riktigt hur
man gör. Kan ni hjälpa mig med det?
Tjänstemannen: – Du kan absolut få hjälp hos oss. Får jag fråga vilken typ av företag som
du vill starta?
Joana: – Jag vill öppna en liten städfirma.
Tjänstemannen: – Ska du ha några anställda?
Joana: – Inte nu, men kanske senare, när jag har råd med det.
Tjänstemannen: – Ja, då vet jag. På tisdag nästa vecka har vi ett möte för dem som vill
starta eget företag. Där kan du få information om vilka papper som du behöver och hur man
betalar skatt. Du kan också ställa egna frågor. Vill du komma?
Joana: – Ja! Det låter jättebra! Vilken tid är mötet?
Tjänstemannen: – Mötet är kl. 14 till kl.16.00. Sedan kan du stanna och ställa egna frågor
om du vill.
Joana: – Jag kommer! Tack för hjälpen!
Tjänstemannen: – Tack själv! Hej då!
Joana: – Hej då!
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Uppgift 3.
Läs dialogen mellan Joana och kunden. Spela upp dialogen med din klasskamrat.
Joana: - Rent och fint. Det är Joana.
Kunden: – Hej! Jag vill beställa städning av min lägenhet.
Joana: – Det kan vi ordna! Hur stor är lägenheten och hur vill du vi ska städa den?
Kunden: – Det är en ganska stor trea. Vi flyttar därifrån, så den är helt tom. Du behöver
städa den noga, så de på hyresbolaget blir nöjda. Du behöver dammsuga, tvätta fönstren,
torka golv och skåp noga och städa badrummet och köket också.
Joana: – Det tar en hel dag. Jag kan komma på onsdag, då har jag inga andra beställningar.
Passar det?
Kunden: – Det går bra! Hur mycket kostar det?
Joana: – 2000 kronor .
Kunden: – Perfekt!
Joana: – Vad har du för adress och telefonnummer?
Kunden: – Parkgatan 3C, första våningen. På dörren står det Andreas Andersson. Mitt
telefonnummer är 0705121314. Kan du komma kl. 9?
Joana: – Det kan jag göra.Vi ses då!
Kunden: – Tack! Hej då!
Joana: – Hej då!
Facit uppgift 1.
Joana gillar inte damm och smuts och det värsta hon vet är smutsiga toaletter.
Peter tycker att hon ska söka jobb som städare eftersom hon är mycket bra på att städa.
Jag vill inte arbeta som anställd, jag ska starta ett eget företag istället!
Det är dyrt att annonsera i tidningar, men det kan hjälpa en att få många kunder.
Det är viktigt att betala skatt när man arbetar. Pengarna går till skolor, sjukhus och annat.
Det är inte bra att jobba svart. Då får man ingen pension.
Jag tycker att det är svårt med bokföring. Jag vet inte så mycket om ekonomi.
Ibland kan Joana inte ta ut lön, eftersom hennes företag har tjänat för lite pengar.
Man kan försäkra både sig själv och sitt företag genom att kontakta ett försäkringsbolag.
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