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Section 1, Part A

Text 1

Meddelande för resenärer på perrong tre. Tåget mot Söderköping och Oskarsham är inställt på grund av
personalbrist och ersätts med buss. Bussen avgår från hållplats E klockan 17:30. Observera att resenärer
som skall fortsätta till Oskarshamn får byta till tåg i Söderköping och ankommer till Oskarshamn först
21:30. Då ett annat tågbolag har hand om sträckan Söderköping till Oskarshamn uppmanas passagerare
till Oskarshamn att nu komma till vår informationsdisk för att byta ut sina biljetter. 

Text 2

Male: Polisen, hur kan jag hjälpa till?

Female: Jo, jag spelade tennis i Bollhusparken och när jag kom tillbaka till
omklädningsrummet så hade någon brutit sig in i mitt skåp och stulit min plånbok.

Male: Kan jag få ditt namn och din adress. 

Female: Maja Svensson, Stenbocksstigen 8, 241 32 Höör. 

Male: Vad hade du i din plånbok?

Female: Sjuhundra kronor samt tre bankkort. Som tur var hade jag min mobil med mig in på
träningen. 

Male: Har du anmält och spärrat dina bankkort?

Female: Inte än, men jag ska göra det nu direkt efter att jag har pratat med er. 

Male: Ok, ta det lugnt bara. Såg du något ovanligt eller någon person vid 
omklädningsrummet?

Female: Det fanns en annan tjej. Jag tyckte det var lite konstigt för hon hade inga tennisgrejer
med sig och hon var klädd i jeans och en stor röd vinterjacka med huva. 

Male: Vet du om de har övervakningskameror vid idrottsanläggningen?

Female: Jag tror det, i alla fall vid in-och utgången. Hur gör jag nu med anmälan? Behöver
jag åka in till er?

Male: Inte för tillfället men du behöver komma hit och skriva under din anmälan inom tre
dagar. Ok, nu har jag har skrivit ner vad du blivit av med. 

Female: Tack så mycket. 

Male: Hej då!

– 2 –



Text 3

Stefan: Hej Johanna. Jag har inte sett dig sedan träffen för utbytesstudenter förra månaden.
Hur har du det?

Johanna: Ja, så där. Jag har rätt mycket hemlängtan faktiskt.

Stefan: Jag saknar naturligtvis också min familj i Sverige, men jag tycker att vi har det så
bra här i Australien. Alla är så vänliga.

Johanna: Tycker du verkligen det? Tjejerna i min klass pratar inte med mig. De verkar tycka
att jag har omoderna kläder. Jag har ju inte så mycket häftiga sommarkläder som de
har.

Stefan: Så är det inte för mig. I mitt fotbollslag till exempel, där är alla schysta. Det enda
som gäller är att man kan spela fotboll. I förra matchen gjorde jag mål igen och då
blir man rätt populär

Johanna: Tjejerna här verkar tycka att jag är tråkig, men de förstår inte att jag är rätt blyg. Det
är därför jag läser så många böcker. 

Stefan: Kan du inte gå med i ett idrottslag och träffa lite folk på det sättet?

Johanna: Jag gillar ju att spela handboll, men här är det ingen som ens vet vad det är.

Stefan: Du kan väl gå på någon fest och träffa lite kul folk.

Johanna: Ingen bjuder mig och då kan jag ju inte bara dyka upp. 

Stefan: Men något positivt med att vara här kan du väl ändå komma på. Till exempel, tänk
att vi slipper den tråkiga svenska skolmaten och kan äta vad vi vill. Det är väl bra?

Johanna: Det är det väl inte alls. Min värdfamilj har aldrig något gott hemma som jag kan ta
med. Så jag måste köpa lunch varje dag och det blir rätt dyrt.

Stefan: Jag tycker också att man lär sig mycket mer i skolan här. Det är bättre ordning
liksom.

Johanna: Tycker du? Det är nog bara för att du är så bra på engelska. Jag har svårt att hänga
med. Ibland sitter jag bara där och förstår ingenting och ingen verkar komma ihåg
att jag ens finns. 

Stefan: Nu ger jag upp. Jag orkar inte diskutera mer med dig. 
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Section 1, Part B

Text 4

“Grön glädje på fredag”

På fredag anordnar organisationen ‘Vår värld – Vår framtid’ demonstration mot miljöförstöringen i
världen. 

Evenemanget börjar klockan sjutton med att Lunds kommun bjuder på gratiskonsert på Stortorget och
sen vandrar demonstrationståget genom Lunds innerstad. Efter vandringen kommer den välkände
konstnären Ivar Nilsson att hålla tal och allmänheten får möjlighet att se och köpa hans senaste verk.
Alla intäkter från försäljningen skänks till Naturskyddsföreningen. 

Lunds kommun erbjuder även gratis lokaltransport med buss och tåg mellan klockan 14 och 20. 

Så låt bilen vara hemma, ta med familjen och vännerna och kom med på fredag. 
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Text 5

Amanda: Jonas, jag fick inte jobbet jag sökte som receptionist och jag förstår inte varför. 

Jonas: Frågade du dem?

Amanda: Nej, jag tordes inte. Jag gillar inte konfrontationer.

Jonas: Men det måste du ju göra. Annars lär du dig inget inför nästa intervju. Du måste
ringa och fråga. Försök att låta självsäker istället för ledsen när du frågar.

Amanda: Lätt för dig att säga med ditt självförtroende. Jag är rädd att de skall säga något
negativt om mig som jag inte vill höra. Efter att ha fått nobben på fem jobb känns
det som att jag aldrig kommer att få något jobb. Kanske är det bäst om jag bara tar
arbetslöshetsbidrag i stället.
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Text 6

Anders: Jenny, jag är så arg att jag snart spricker.

Jenny: Vad är det? Berätta!

Anders: Jag är så himla trött på alla lärare som favoritiserar vissa personer i vår klass. Vad
har de emot mig och mina vänner?

Jenny: Men Anders, jag kan faktiskt förstå dem. Tänk på hur Anna och Oskar håller på.

Anders: De är ju engagerade och vill diskutera.

Jenny: Diskutera??? Vad de håller på med är barnsliga motargument oavsett vad lärarna
säger. Du borde försöka få dem att hålla tyst ibland. 

Anders: Varför skulle jag göra det? Det är väl lärarnas jobb. 

Jenny: Kan du ge mig ett enda exempel på någon intressant diskussion som ni har startat på
en lektion nyligen?

Anders: Tjaaa… låt mig tänka… När vi diskuterade politik på samhällskunskapen, det var ju
intressant.

Jenny: Ja, men den diskussionen startade ju jag och förresten så förstörde Anna hela
diskussionen med otrevliga kommentarer.

Anders: Jaha, var det därför läraren blev så arg på henne?

Jenny: Ja, fattade du inte det.

Anders: Jamen, när vår svenskalärare skickade ut Oskar från klassrummet i måndags, var
inte det orättvist? Det var ju din kompis Sara som förde mest liv.

Jenny: Ja, men Oskar hade ju kastat suddgummi på henne.

Anders: Jaså, det såg jag inte. Kanske har inte lärarna det alltid så lätt med vår grupp. 

Jenny: Kanske att du börjar få viss insikt nu.

Anders: Men jag förstår ändå inte varför ni andra alltid får bättre betyg.

Jenny: Det är väl inte lärarnas fel. Vi pluggar faktiskt och får bättre resultat på proven. Har
du tänkt på hur mycket mer vi faktiskt får gjort på lektionerna?

Anders: Jag tror kanske att jag borde vara lite mer observant. Jag skulle nog kunna lära mig
lite av hur ni uppför er. Från och med i morgon skall jag sätta mig bakom dig i
klassrummet och se och lära. Vi får se hur det går.

– 6 –


