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Transcript



Section 1, Part A

Text 1

MIKAEL: Angelica, om vi vill ha biljetter till luciakonserten i domkyrkan så måste vi köpa dem på
Internet. Jag har formuläret öppet här på min dator. 

ANGELICA: Ok, Mikael.

MIKAEL: Jag har fyllt i mitt namn och emailadress. Det kostar 20 kr extra per person om vi vill sitta
långt fram i kyrkan Vill vi det?

ANGELICA: 20 kronor extra? Oj! Men ja, det är bra för mig som är så kort. Tänk om jag får sitta bakom
nån som är jättelång.

MIKAEL: OK. Och de vill veta hur vi fick höra om evenemanget. Det var du som sa det till mig, men
var fick du reda på det?

ANGELICA: När jag lämnade tillbaka böcker på biblioteket satt där en affisch om konserten på en
reklampelare utanför. Jag tänkte att det skulle vara kul att gå!

Text 2

(Male speaker) Godmorgon. 

Jag heter Freddy Nilsson och jag kommer från volontärorganisationen VUVV, som står för “Vi Unga –
Vår Värld”. Vi är en organisation som drivs av unga vuxna, där vi arbetar med underhåll och
undervisning på barnhem i östra Afrika. Jag är här idag för att uppmuntra er att gå med i vår
organisation.

VUVV grundades för snart tio år sedan av Jonathan Nord. Jonathan insåg tidigt att inte alla växer upp
i priviligerade förhållanden i väst och att mat på bordet, trygghet och skola inte är en självklarhet för
alla. Samtidigt var han trött på samhällets syn på ungdomar som smarta och karriärsinriktade men totalt
ointresserade av en globalt hållbar framtid. Jonathan förstod att unga människor faktiskt bryr sig, men
att de är fulla av misstro mot många av de volontärorganisationer som finns. Jonathan grundade då
VUVV, en organisation som drivs av endast unga vuxna som ger oss möjlighet att förbättra vår värld. 

Men förutom att göra en insats för mänskligheten, vill jag också att du ska jobba hos oss för vår skull.
Jag har erfarit att unga vuxna är särskilt bra lämpade att jobba som volontärer. Trots att arbetet är
oavlönat jobbar våra unga vuxna hårt från tidig morgon till sen kväll. Arbetet är väldigt mångfaldigt och
kan inkludera allt från byggnadsreparationer till terapi. Och jag har sett att just er åldersgrupp hanterar
både fysiska och psykiska uppgifter väldigt väl och behandlar familjer med respekt, professionalitet och
empati. Våra volontärer knyter också snabbt starka vänskapsband som jag ser omvandlas till
exceptionellt samarbete i fältet. 

Innan jag slutar, vill jag uppmana er att ta en broschyr på vägen ut för att lära er mer om VUVV eller
att stanna kvar här om ni har några frågor.

Tack för att ni lyssnade. 
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Text 3

MRS A: Hej, jag heter Lena Andersson och jag ska intervjua dig för tjänsten som du sökt.

THOMAS: Hej! 

MRS A: Är du medveten om vad jobbet innebär?

THOMAS: Ja, det tror jag. Ni behöver någon som kan köra er skåpbil och leverera färg och annat
material till målarna på de olika arbetsplatserna.

MRS A: Ja, det stämmer bra. Varför vill du ha jobbet?

THOMAS: Jag tog körkort för 2 veckor sedan och jag behöver få lite mer erfarenhet av att köra runt i
sta'n.

MRS A: Jaha, du har bara haft körkort i 2 veckor. Det är inte så länge.

THOMAS: Jag planerar också att resa till Sydamerika, så jag behöver tjäna pengar.

MRS A: Varför passar du för detta jobb, tycker du?

THOMAS: Jag är pålitlig och har lätt för att komma överens med andra.

MRS A: Vilka ämnen var du bra på i skolan?

THOMAS: Jag hade bra betyg i kemi, så jag förstår allt med färg och kemikalier och så'nt. Jag var
också bra på idrott, för jag är stark och håller på med tyngdlyftning. Så att lyfta tunga
färgburkar är inga problem för mig.

MRS A: Det här är ju en fast tjänst. Du sa att du planerar att resa. När tänker du göra det?

THOMAS: Jag hoppas kunna åka om fyra månader och blir nog borta i ungefär 3 månader.

MRS A: Det är lite synd att du ska resa så snart men tack för att du kom. Vi kontaktar dig i slutet
på veckan för att meddela om du fått jobbet eller inte.

THOMAS: Tack och hej då.
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Section 1, Part B

Text 4

ALBIN: Jippi! Johanna, jag har blivit erbjuden ett jobb på posten. Nu vet jag inte om jag ska ta
jobbet eller om jag ska hänga med dig och Måns när ni reser runt i Asien.

JOHANNA: Ta inte jobbet Albin. Luffa med oss i stället.

ALBIN: Det är frestande, men jag vet inte om det är så smart. Jag tänkte spara ihop till en bil.

JOHANNA: Du är alltid så förnuftig. Släpp efter lite!

ALBIN: Det låter verkligen roligt, men jag undrar om jag skulle klara av att vara hemifrån så länge.

JOHANNA: Ja, det är sant. Du får ju hemlängtan bara vi åker och campar en helg. Men fundera på det
i alla fall.

ALBIN: OK, jag ska tänka på det.

Text 5

HELEN: Hej Rolf! Hur har du det?

ROLF: Jag är rätt trött. Det är jobbigt på universitetet nu. Sedan jag blev professor har
arbetsbördan ökat betydligt. Hur har du det själv?

HELEN: Jo tack rätt bra. Mina tvillingar är ju 3 år nu, så det är fullt upp. Och på vår bondgård finns
det ju alltid hur mycket som helst att göra. Men nu har jag fått nog av vargar. I natt tog en
varg fem av mina höns. Nu ger jag mig ut med geväret på jakt efter vargen.

ROLF: Nej men Helen, det får du inte göra. Vargen är ju ett vackert och ståtligt djur och det fyller
en viktig roll i vårt ekosystem. 

HELEN: Jaja, jag vet att du är biolog, men tänk på hur det är för mig. Jag vill att mina barn ska
kunna springa ut i skogen utan att bli tagna av vargen. 

ROLF: Men tänk utan vargar försvinner kanske bävrar och vissa grodor och småfåglar. Det skulle
väl vara tråkigt?

HELEN: Mina höns då? De har väl också rätt att leva. De har inte så stor chans så länge vargarna
springer runt på vår gård.

ROLF: Ja du Helen, det här kan vi verkligen inte komma överens om. 
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Text 6

LINDA: Pappa, ska vi ta och diskutera min 18-årsfest nu? Det ska bli så kul och jag behöver ju skicka
ut inbjudningar snart. 

PAPPA: Ja, just det. Jag tycker att det skulle vara så trevligt om vi håller festen på samma ställe som
jag hade min 50-årsfest. Du kommer väl ihåg Restaurang Solsidan. Det är så vacker utsikt där
ifrån. 

LINDA: Det är ju ett trist ställe. Det skulle vara mycket bättre att ha festen i fotbollsklubbens lokal. Jag
är ju medlem i klubben så det blir jättebilligt att hyra den. Dessutom ligger lokalen enskilt och
det finns inga grannar som störs. Man kan dansa hela natten!

PAPPA: Ja, ja så tycker du. Men en fest mellan 19 och midnatt på restaurangen tycker jag blir perfekt,
så nu säger vi så. Vad tycker du, vi kan väl bjuda 50 personer - tjugofem av dina vänner och
tjugofem av mina och mammas bekanta?

LINDA: Nej, men vad säger du? Tjugofem av era vänner - Varför det? Det är väl min fest? Jag vill
bjuda sjuttiofem kompisar. 

PAPPA: Men jag tycker att det vore så trevligt att få visa våra vänner vilken duktig dotter vi har. Och
så kan jag hålla tal och berätta hur stolta vi är över dig.

LINDA: Fattar du ingenting? Ska inte det här vara en fest för mig och mina kompisar? Tror du
verkligen att vi vill lyssna på ett sån’t tal?

PAPPA: Jag tänkte också att vi ska be Peters orkester spela. De spelar så bra musik.

LINDA: Lyssnar du på mig egentligen? Tror du verkligen att 18-åringar gillar deras musik? Jag vill ha
en bra discjockey. 

PAPPA: Jaha du lilla gumman. Nu är det ju så här att så länge det är jag som betalar så är det också
jag som bestämmer. Det förstår du väl? 

LINDA: Glöm det hela! Ska det vara så här så vill jag inte ha någon fest. 
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