Facit till övningarna i kapitel 8

II Textuppgift
Läs faktarutorna 1-9 och sammanfatta innehållet genom att skriva färdigt meningarna nedan

Faktaruta 1: Den socialdemokratiska statsministern Olof Palme blev mördad i centrala Stockholm
år 1986 när han hade varit på bio med sin fru Lisbet och då de promenerade hemåt på kvällen
utan livvakter.
Faktaruta 2: Barnen måste ha fyllt ett år för att få börja i förskola där de får leka, sjunga, göra
utflykter och lära sig saker.
Faktaruta 3: Stockholm kallas ofta Nordens Venedig därför att vattnet är ett så dominerande
inslag i stadsbilden.
Faktaruta 4: Registrerat partnerskap betyder att två personer av samma kön kan med några
undantag ingå ett juridiskt bindande kontrakt som motsvarar äktenskapet.
Könsneutralt äktenskap betyder att ett samkönat äktenskap är helt likställt ett äktenskap
mellan kvinna och man.
Faktaruta 6: När man fyller 65 år kan man pensionera sig.
Faktaruta 7: Homosexuella män har svårt att adoptera eftersom de flesta adoptionsländer
kräver att adoptivföräldrarna är heterosexuella.
Faktaruta 8: Hatbrott är ett brott mot person där motivet kan härledas till hat mot personens
ras, sexuella läggning, religion eller liknande.
Faktaruta 9: Sverige är det enda EU-land där du får köpa snus. Snus är en tobaksprodukt som i
Sverige säljs i snusdosor. Det kan antingen vara löst (så kallat lössnus) eller förpackat i
portioner (så kallat portionssnus).

III Ordförrådsövning: Yrkesbeteckningar och annat
Vad gör hen? Var jobbar hen?
svenska

estniska

Var jobbar hen?

Vad gör hen?

föräldrarledig

vanemapuhkusel

hemma

tar hand om barn

psykolog

psühholoog

på mottagning

lyssnar

psykiater

psühhiaater

i mentalvård

skriver recept

pensionär

pensionär

jobbar inte

njuter av livet

barnvakt

lapsehoidja

i barnfamiljer

ser efter barn
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polis

politseinik

på polisstation

håller ordning

veterinär

veterinaar

på djursjukhus

sköter djur

statsminister

peaminister

i regeringen

leder regeringen

livvakt

ihukaitsja

överallt

skyddar kunden

praktikant

praktikant

på praktikplats

praktiserar

sjöman

meremees

på fartyg

navigerar

fotbollstränare

jalgpallitreener

på fotbollsplan

tränar spelare

domare

kohtunik

i rätten / i en

bestämmer straff

fotbollsmatch
träningsnarkoman

trennisõltlane

på gym

tränar för mycket

VI Samhälle. Svenska företag och varumärken

Dressman (N)
Jysk (DK)

Fjällräven

Oriflame

Fazer (FI)

Hennes&Mauritz
Nokia (FI)

Laima (LV)

IKEAA
A
General Motors (US)

Gina Tricot (DK)

Bonniers
Ecco (DK)
Maxima (LT)

Cloetta

Skype (EE/S)

GB Glass

Statoil (N)

Ericsson

Neste (FI)

Branscher: IKEA (heminredning), Bonnier (media), Oriflame (kosmetika), Fjällräven
(friluftsutrustning), Cloetta (sötsaker), Hennes&Mauritz (konfektion), Ericsson
(telekommunikation), GB Glass (glass)
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