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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. 

NADIAS LIVSHISTORIA – ORDLISTA 
 

Gemensamt = tillsammans, i sällskap 

Sprudlande = mycket glatt (glad) 

Minoritet = de människor som är färre (mindre) i antal än andra (t.ex. i ett land, skola, 

klassrum). Ex japaner är minoritetsgrupp i Sverige (japaner är inte många i antal i 

Sverige) 

Minoritetsspråk = det språk som talas av de människor som är minoritet i landet 

Kontroversiell = att ha värderingar och tankar om känsliga ämnen som andra kanske 

inte håller med om. Dessa tankar kan leda till starka diskussioner och ibland skapa 

konflikter med andra människor som inte tycker samma sak.  

Uppfostras = barn uppfostras t.ex. av sina föräldrar, de lär sig om livet, värderingar och 

hur man ska vara som person 

Mentalitet = hur man är som person, karaktär 

Att vara mindre värd = att inte ha samma värde som andra människor 

Etnicitet = nationalitet, folkslag 

Bortglömd = att inte tänka på, glömma bort 

Särskilja = separera eller göra skillnad på 

Himmelskt vackert = mycket vackert, vackert som himmelen 

Naturresurser = tillgångar i ett land som kommer från naturen. Varje land har sina 

egna speciella naturresurser, t.ex. olja, metall, guld 

 

Förmånligt = något som är nyttigt eller bra att använda 
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 Jämställda/jämställdhet = att alla är lika värda och har samma rättigheter 

Arrangera = planera och organisera 

Kulturutbyte = när man lär sig om andra människors kultur och att andra människor 

också lär sig om din kultur 

Skymf mot någon = att förelämpa någon 

Konsekvenser = dåligt resultat av något, följd 

Obligatoriskt = Något som måste göras enligt regler, motsatsen är frivilligt 

Inträdestest = test som man gör innan man kommer in på universitetet eller annan 

utbildning 

Att hantera = att ta hand om något, sköta 

Tillbakadragen = osocial person 

Håller avstånd = Inte ha nära relation eller kontakt med 

till punkt och pricka = exakt, 100 % 

Perfektion = att allt ska vara perfekt och noggrant efter regler 

Levnadskostnader = Vad det kostar att leva (mat, bostad, kläder m.m.) 

Terminsavgifter = En avgift (kostnad) att betala varje termin (6 månader) för en kurs 

eller en utbildning 

Likheter mellan japaner och svenskar = Saker som svenskar och japaner nästan är 

samma med, egenskaper som liknar varandra  

Umgås = träffas och har trevligt tillsammans på fritiden 

Utmattad = mycket trött (psykiskt eller fysiskt) på en situation 

Distansförhållande = en relation man har när man inte bor i samma land eller samma 

stad 

Att inse = att förstå 

Kortvarigt = något som händer under en kort tid 

Volontär = en person som arbetar gratis, för att hjälpa andra människor eller 

organisationer som hjälper människor 

Eventuellt = kanske, möjligen 

Positiva inslagen i vardagen = de saker som är bra i livet 

Karriär = framgång eller positiva resultat i arbetet  
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NADIAS LIVSHISTORIA – FRÅGOR 

 

1. Vad heter huvudstaden i Kina? 

 

2. Vad har Nadja studerat i sitt hemland? 

 

3. Varför bestämde sig Nadja för att flytta från Kina? 

 

4. Vad är uigurer för folkslag? 

 

5. Varför var det svårt för Nadja att bo i Tokyo? 

 

6. Hur träffade Nadja sin pojkvän Johan? 

 

7. Varför hade Johan flyttat till Tokyo och hur länge hade han bott där? 

 

8. Hur länge hade Nadja och hennes pojkvän ett distansförhållande? 

 

9. Hur upplevde Nadja Malmö när hon hade flyttat dit från Tokyo? 

 

10. Vilka likheter ser Nadja mellan svenskar och japaner? 

 

11. Hur upplevde Nadja sin tid då hon studerade sfi? 


