ARBETSMATERIAL FÖR LÄRAREN

LINDA ÅKERSTRÖM

Samira i kassan

ORDLISTA
Kapitel 1
Matbutik (sidan 3, rad 1) en plats där man handlar mat
Personalen (sidan 4, rad 4) de som arbetar i butiken
Kunderna (sidan 4, rad 7) de som handlar i butiken
Orolig (sidan 4, rad 12) rädd, nervös
Nervös (sidan 5, rad 1 och 10) orolig, rädd
Kapitel 2
Förklarar (sidan 6, rad 1) berättar
Apparat (sidan 6, rad 6) en slags maskin
Piper (sidan 6, rad 7) tjuter till, låter
Förpackning (sidan 7, rad 3) det som sitter runt om en vara, ofta av papper eller plast.
Koden/koder (sidan 7, rad 4 och 8) olika nummer, exempelvis 9826372617181
Kontant/kontanter (sidan 7, rad 12 och 13) pengar
Kontokort (sidan 8, rad 6) en plastbricka som man betalar med. Kortet är kopplat till ett konto
där dina pengar finns.
Kapitel 3
Avdelningar (sidan 9, rad 2) olika områden i butiken, olika ställen för exempelvis kött och bröd.
Skinka (sidan 9, rad 7) köttprodukt gjord av gris
Kylskåp (sidan 10, rad 9) där man förvarar mat som måste vara kall. Exempelvis mjölk, smör och
kött.
Varor (sidan 10, rad 10) saker som köps och säljs
Glasdörrar (sidan 11, rad 5) dörrar gjorda av glas
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Kapitel 4
Kundvagnen (sidan 12, rad 6) en vagn på hjul som man lägger varorna i när man handlar.
Fikarast (sidan 13, rad 12) en paus när man dricker en kopp kaffe eller te och pratar lite med
någon annan i personalen som också har rast
Fikarummet (sidan 13, rad 13) ett rum där man sitter när man har sin rast
Blyg (sidan 14, rad 8) förlägen, man är lite rädd i sällskap med andra människor.
Kapitel 5
Fylla på (sidan 15, rad 5) här: lägga fram mer frukt och fler grönsaker
Fläckar (sidan 16, rad 2) märken
Sopborste (sidan 16, rad 11) borste med långt skaft som man sopar upp skräp med
Skyffel (sidan 16, rad 12) en slags skopa där man samlar upp skräpet
Kapitel 6
Skönt (sidan 18, rad 4) något som känns bra
Plåt (sidan 19, rad 4) en stor bricka/platta som man använder när man bakar bröd i ugnen. Man
lägger brödet på plåten när man gräddar det.
Klar (sidan 19, rad 13) färdig
Trasig (sidan 20, rad 8) sönder
Kapitel 7
Pasta (sidan 22, rad 1) spagetti och makaroner
Heltid (sidan 24, rad 7) här: att man arbetar varje dag, måndag till fredag
Ledig (sidan 24, rad 8) här: fri från arbete, tiden när man inte arbetar
Konstigt (sidan 25, rad 2) underligt, märkligt
Kapitel 8
Klappar (sidan 27, rad 5) rör vid
Kapitel 9
Russin (sidan 28, rad 2) torkade vindruvor
Ruttna (sidan 29, rad 2) äpplen som blivit bruna och dåliga
Nöjda (sidan 29, rad 13) glada, belåtna
Jobbigt (sidan 30, rad 4) olustigt, svårt
Trevliga (sidan 31, rad 4) glada, snälla. Är man trevlig så har man ett bra bemötande.
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Kapitel 10
Följer med (sidan 32, rad 1) går med, hänger på
Klarar av (sidan 33, rad 1) fixar det
Kundkorg (sidan 34, rad 3) en korg som man lägger varorna i när man handlar. Ofta bär man
korgen på armen eller drar den efter sig, på hjul.
Viker ihop (sidan 35, rad 10) här: tar papperet och gör ett litet paket av det. Skinkan är inuti.
Kapitel 11
Bredvid (sedan 39, rad 9) intill, jämte, vid
Kapitel 12
Kvittot (sidan 41, rad 2) en papperslapp där det står vad du har handlat och vad du har betalat.
Berömmet (sidan 41, rad 11) säger att någon är bra
Mandariner (sidan 41, rad 13) en slags citrusfrukt, som en mindre apelsin
Växeln (sidan 43, rad 13) pengarna som man får tillbaka
Kapitel 13
Rädd (sidan 46, rad 3) orolig för
Gjorde det ändå (sidan 46, rad 6) här: gjorde det fastän hon inte ville
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INNAN DU BÖRJAR LÄSA

Fundera över omslaget och bokens titel. Vad får du för tankar? Vad tror du att boken
kommer att handla om?

UNDER TIDEN DU LÄSER
Frågor efter kapitel 1 och 2
1. Vad tänker Samira om sitt nya jobb?
2. Varför är hon nervös?
3. Vad säger Hanna när hon ser att Samira är nervös?
4. Vad har du själv för erfarenhet av att arbeta inom handel?
Frågor efter kapitel 3
1. Varför tycker Samira att det är bra att börja i mejeriet?
2. Varför tar Samira på sig jacka och handskar?
3. Varför står grädden och mjölken precis innanför glasdörrarna?
Frågor efter kapitel 4
1. Vem är Maj?
2. Hur träffas Maj och Samira första gången?
3. Vad får Samira veta om Hanna?
Frågor efter kapitel 5
1. Varför ska Samira plocka bort de ruttna äpplena?
2. Varför vågar inte Samira prata med kunderna, tror du?
Frågor efter kapitel 6
1. Vad är skillnaden mellan färdiggräddat och nygräddat bröd?
2. Vad tror Samira att ”hål i hyllan” betyder?
3. Vad betyder ”hål i hyllan” egentligen?
Frågor efter kapitel 7
1. Varför ställer Samira de gamla varorna längst fram?
2. Varför är det viktigt att det är fint i butiken?
3. ”Du väljer själv hur mycket du vill prata”, säger Hanna. Vad menar hon med det?
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Frågor efter kapitel 8
1. Samira är rädd för att kunderna ska bli arga på henne. Då ger Maj ett råd. Vad är det för
råd som Maj ger Samira?
2. Vilka är dina tips för att lära dig ett nytt språk?
Frågor efter kapitel 9
1. Varför är mannen arg?
2. Hur bemöter Hanna honom?
3. Vad händer om det är fel på någon vara?
4. Varför är det viktigt att vara trevlig mot kunderna?
Frågor efter kapitel 10
1. Hanna tror att charken är en bra övning. Varför det?
2. Vad beställer Maj?
3. Varför tycker Samira att det känns bra att det är just Maj som handlar, tror du?
Frågor efter kapitel 11
1. Samira tänker att hon ska ringa och säga att hon är sjuk. Varför gör hon inte det?
2. Vad är det som gör att det känns lite bättre att sitta i kassan?
Frågor efter kapitel 12 och 13
1. Vad gör man om en vara saknar en streckkod?
2. Vad tänker Samira om att sitta i kassan när arbetsdagen är slut?
3. Varför gick det så bra, tror du?
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EFTER ATT DU HAR LÄST KLART
Arbete med ord
Nervös och orolig (från kapitel 1) är två ord som betyder ungefär samma sak. Det kallas för
synonymer. Försök nu hitta synonymer till följande ord.
Kallt (sidan 10, rad 8) =
Blyg (sidan 14, rad 8) =
Dålig (sidan 15, rad 8) =
Varm (sidan 19, rad 5) =
Trasig (sidan 20, rad 8) =
Trevligt (sidan 22, rad 6) =
Konstigt (sidan 25, rad 2) =
Arg (sidan 28, rad 4) =
Ruttna (sidan 29, rad 2) =
Jobbigt (sidan 30, rad 4) =
Roligt (sidan 34, rad 8) =
Glad (sidan 39, rad 5) =
Arbete med ord och grammatik
Orden som du precis arbetat med kallas adjektiv. Adjektiv är ord som beskriver substantiv
(saker). Adjektiv beskriver hur något är (varmt, kallt, stort, vackert).
Exempelvis: Ett ruttet äpple, en varm sommardag.
Du ska nu bilda meningar med hjälp av adjektiven ovan.
Exempelvis: Ett konstigt ljud, en konstig film.
Tänk på att det heter ett konstigt ljud, men en konstig film. Ett ruttet äpple, men en rutten
banan. En varm sommardag, men ett varmt bad.
Skrivuppgift
1. Du har köpt en mobiltelefon som du är missnöjd med. Nu vill du lämna tillbaka den och
få utnyttja din ångerrätt. Skriv ett brev till företaget. Berätta vad som är fel på din mobil.
I ditt brev så ska du ha med datum och adress till företaget. Du ska förklara vad som
hänt med din mobil (hur den gått sönder). Du ska också be om att få en ny mobil istället.
I slutet av brevet ska dina kontaktuppgifter stå. Tänk på att hålla en artig och trevlig ton i
brevet. Avsluta och inled ditt brev med lämpliga hälsningsfraser.
Rubrik: Brev till Mera Mobiler AB
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2. Skriv en recension av boken. I din recension ska du mycket kort skriva om vad boken
handlar om, vem den är skriven av och var den utspelar sig. Men det viktigaste av allt är
att du berättar vad du tyckte om boken. Vad var bra? Vad var mindre bra? Var det något
du inte förstod? Vem kan ha glädje av boken? Det är viktigt att du förklarar varför du
tycker som du gör.
Rubrik: Samira i kassan – recension
Diskussionsuppgifter i grupp
1. Vad har du själv för erfarenhet av att arbeta i butik?
2. Har du själv praktiserat eller arbetat någon gång?
3. Vilka egenskaper tycker du är viktiga om man ska arbeta i en butik?
4. Tänk tillbaka på när du handlade något senast. Vad köpte du? Vad fick du för
bemötande?
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