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3. Arbets) ive

l.

2.

3.

^ ) Arbet^marknaj

Vad är en arb tsgiv re?

«

'ad är n arb tstag, re?

!ad menas m d prhfat sekljor? Ge exemjtel

4. ad är bffentl sekter? Ge ̂ xemp

5. adgö en fad (förening?

6. aste nan valra med i en fäckförejning?

7. \ ad be yder n|iedlen^savgif(:?

8. Vad betyder -̂kassa?

9. Vadkaih orsaken var^ till atjt mån^a människor är arbetslösa?

Kopie| ing tillåter Författarna och pleerups l^ilbildning ^B. 00


