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Tema: Hör och ordkunskap  

Instruktion:  

Lyssna på ljudfilen och svara på frågorna som hör till uppgiften. 

Börja med att titta igenom ordlistan, så att du förstår de ord och uttryck 

som finns med i hörövningen. 

Uppgift: 

 

MOES LIVSHISTORIA – ORDLISTA 

 

Regnig dag/Solig dag = en dag när det regnar / en dag när solen skiner 

Samlats = träffas tillsammans 

Minns = kommer ihåg 

Önskad = när man vill ha något 

Bilda familj = att skapa familjeliv, träffa någon att leva med och skaffa barn 

Främling = en människa man inte känner 

Varor = saker 

Svår att komma nära = svårt att ha en nära relation med 

Dominant = att bestämma allt över en annan människa, vara mycket hård 

och bestämma allt själv utan att bry sig om vad den andra vill 

Starkt troende = mycket religiös 

Lik andra = att vara nästan samma som andra 

Hata = tycker mycket illa om, att ha starka negativa känslor för någon eller 

något 

Plugga = slangord för att studera 

Punkt slut = uttryck för att säga att något är bestämt och slutdiskuterat 
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Självklart = naturligtvis 

Hade inget val = kunde inte välja att göra något annat 

Gissa = tro eller misstänka 

Socialpedagog = en person som hjälper människor med olika slags problem 

Ensamkommande flyktingbarn = barn som ensamma, utan familj, flyr till 

ett nytt land som flyktingar 

Resenär = en resande människa, någon som reser 

Livsresa = när man har gjort många olika saker i sitt liv, utvecklats på olika 

sätt. En livsresa behöver inte betyda att man reser till andra länder 

 

MOES LIVSHISTORIA – FRÅGOR 

1. I vilket land föddes Moe? 

 

2. Varför bodde Moe med sina morföräldrar och hur länge bodde han med 

dem? 

 

3. Var träffades Moes föräldrar? 

 

4. Varför var Moe tvungen att lämna sin mormor när han var barn? 

 

5. Vilka känslor hade Moe mot sin far och varför var det så? 

 

6. Vilka länder utanför Europa har Moe bott i? 

 

7. Varför bestämde sig Moe för att flytta till Sverige? 

 

8. Moe berättar om en tråkig upplevelse han var med om efter att ha bott i 

Sverige i 6 månader? Vad hände då? 

 

9. Vad jobbade Moe med i England innan han flyttade till Sverige? 
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10.Vilka svårigheter upplevde Moe när han hade flyttat till Sverige? 

 

11.Vad tyckte Moe var lättast i det svenska språket när han studerade SFI 

på Folkuniversitetet? 

 

12.Vad började Moe jobba med efter SFI och hur trivs han med sitt jobb? 

 

13.I slutet av sin berättelse säger Moe att han är ”resenär”. Vad tror du att 

han menar med detta? 

 


