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Section 1, Part A
Question 1, Text 1
MV –

Välkommen till Länstrafikens reseinformation. Hur kan vi stå till tjänst?

FV

Hej! Jo, jag vill åka till Höjaskolan i Torsby klockan fem i eftermiddag men jag hittar inga
bussförbindelser dit i den nya tidtabellen.

–

MV –

Vi har tyvärr inte någon busshållsplats där.

FV

–

Men det kan inte vara rätt. Jag går på kvällskurs där och det brukar vara bra förbindelser
dit. Kör ni inte längre dit?

MV –

Vi har nyligen gjort om busslinjerna inom Torsby kommun. Kan du berätta varifrån du vill
åka?

FV

Från Torsby tågstation till Höjaskolan.

–

MV –

Då tror jag att vi kan lösa det här. Ligger Höjaskolan på Linnégatan?

FV

Ja, det tror jag. Det finns bara en skola i Torsby som heter Höjaskolan.

–

MV –

Då kan du åka med linje 36. Buss i riktning mot Kvarngatan. Linnégatan och Höjaskolan
ligger inom promenadavstånd från busstationen på Kvarngatan, cirka femhundra meter
därifrån. Bussar avgår var femtonde minut och det tar cirka tjugo minuter att komma till
Kvarngatan från tågstationen. Du kan ta bussen som avgår halv fem så är du framme strax
före klockan fem.

FV

–

Tack så mycket. Det verkar som det finns bra förbindelser trots allt och att promenera en
bit ger mig bra motion och piggar upp mig inför kvällskursen.

MV –

Ja. Jag ser här att bussarna går mycket oftare till det området på eftermiddagarna än
tidigare. Det borde vara till hjälp för de som studerar där.

FV

Tack för hjälpen.

–

MV –

Det är därför vi är här. Om du har tid så dröj gärna kvar på linjen för en undersökning….

Question 2, Text 2
Välkomna till Sjöstads Medeltidspark – Sveriges bästa medeltida upplevelse!
På lördag inviger vi Sjöstad Medeltidspark. Den nya nöjesparken kommer att bli en toppattraktion
i vårt län och här finns allt från historiska utställningar till karuseller för både stora och små barn.
Vi inviger med en riktig familjefest, en kulinarisk upplevelse med traditionell medeltida mat och
fantastisk underhållning. Inträde är gratis på vår invigningsdag! Barn under sexton betalar halva priset
för karuseller och vi bjuder pensionärer på en gratis semla till kaffet. Klockan åtta på kvällen intar
dansbandet Vikingarna stora scenen och spelar fram till tiotiden då DJ Nordman tar över med en
blandning av hiphop, rock och techno musik fram till midnatt.
Så kom på lördag, en dag du inte vill missa!
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Question 3, Text 3
FATHER –

Det kommer att bli svårt att skjutsa Sara till skolan när jag börjar mitt nya jobb efter
semestern.

MOTHER –

Ja, jag har funderat lite kring det. Dessutom är det ofta stressigt för mig att hämta henne
efter mitt jobb.

FATHER –

Sara kommer bli tvungen att stiga upp en timme tidigare för att hinna med bussen på
morgonen. Hon kommer att bli jättesur när jag berättar det för henne.

MOTHER –

Fast det finns ju en bra lösning på det hela. Sara har ju faktiskt tagit körkort precis. Hon
kan behöva bli lite mer självständig, köra själv och inte behöva bli skjutsad av sin pappa
och hämtad av sin mamma från skolan varje dag. Det är bra för henne att ta ansvar, för
hon kommer att flytta hemifrån och studera på universitet om ett år.

FATHER –

Ja, men då behöver vi köpa en tredje bil och sen tillkommer ju försäkringar och bensin.

MOTHER –

Vi kan köpa min bror Peters bil billigt. Han ska snart köpa ny bil och Sara kan använda
sin månadspeng till att betala för bensin och sånt.

FATHER –

Låter som om du har tänkt ut det hela men jag vet inte om det är en så bra ide.

MOTHER –

Varför inte det?

FATHER –

Det var inte du som provkörde med henne och jag vet inte hur hon klarade av att ta
körkort. Hon blir ju fortfarande nervös när hon ska ut på en motorväg.

MOTHER –

Men det blir ju alla nybörjare. Hon kommer bli en mycket bättre förare om hon kör
oftare och det är inte mycket trafik på vägen till skolan.

FATHER –

Sen kommer hon att vilja gå på caféer på eftermiddagarna och köra till fester på
helgerna.

MOTHER –

Snälla du, det gör hon ju ändå. Vi gör så här: Vi låter Sara få bilen om hon tar ansvar för
den, är hemma i tid på helgerna och sköter sina studier under sitt sista år i gymnasiet.

FATHER –

Det är ju ingen dum ide. Det vore ju faktiskt skönt att slippa köra henne till sina vänner
var och varannan dag.

MOTHER –

Bra, då ringer jag min bror och frågar om han vill sälja bilen till oss.

FATHER –

Ja, men betala inte för mycket bara.
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Section 1, Part B
Question 4, Text 4
PETER:

Lisa! Jag har precis läst på universitetets hemsida att jag uppfyller alla krav för att tillbringa
ett år av utbildningen som utbytesstudent i Florens genom Erasmusprogrammet.

LISA:

Men Peter, gör inte dom flesta som läser det?

PETER:

Nej, man måste ha bra betyg och de erbjuder det bara till elever under deras sista år av
utbildningen. Tänk vad kul! Intressanta kurser, massa att se för att man kan ju resa omkring
i området under studietiden. Jag kommer att lära mig jättemycket, träffa nya människor
och det kommer att se bra ut på min meritförteckning.

LISA:

Men vi har ju precis flyttat in tillsammans i vår nya studentlägenhet.

PETER:

Du kan ju besöka mig varje månad.

LISA:

Det blir ju jättedyrt att åka fram och tillbaka. Ska jag även betala hela hyran för vår nya
lägenhet?

PETER:

Men var inte så negativ!

LISA:

Jag är väl inte negativ, bara praktisk. Du vet att du kommer mest festa och ha kul. Du vet
ju inte ens om dina kurser blir godkända här hemma.

PETER:

Det blir dom nog.

LISA:

Och vad ska jag göra under tiden du hänger med en massa italienskor?

PETER:

Var nu inte avundsjuk. Jag kan ju i alla fall skicka in en ansökan, så kan vi bestämma oss
senare.

LISA:

Men det står ju att det kostar nästan fem tusen per termin och det är bara för studierna. Kan
vi inte istället lägga pengarna på en mysig sommarsemester?

PETER:

Ok, du har rätt i att det blir nog rätt dyrt med allt. Det är nog bättre om vi åker till Italien
på semester.

Question 5, Text 5
Dagens Nyheter
Riksdagen har idag bestämt att införa nya regler för arbetslösersättning. De nya reglerna innebär
förändringar för ungdomar mellan 18 och 24 som endast kommer att få ersättning om dom deltar
i utbildning eller arbetsförberedande program. De nya reglerna kommer att gälla omgående och
nuvarande ersättning kommer upphöra nästa vecka. Dessa förändringar har väckt stor ilska bland
ungdomsgrupper och flera fackföreningar har även hotat att strejka i protest.
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Question 6, Text 6
FARMOR –

Thomas, kan du hjälpa mig med Ipaden så jag kan skicka julbilderna på Christina? Hon
är ju mitt första barnbarn och jag vill gärna visa våra vänner hur mycket hon har växt.

THOMAS –

Självklart mamma men är det inte bäst att du provar själv? Vi har ju gått över hur man
gör flera gånger.

FARMOR –

Det är inte så lätt när man är äldre. När jag växte upp hade man inte sådana här saker.
Men det är otroligt hur snabbt det går att skicka bilder och brev. Vilken utveckling!

THOMAS –

Men brukar inte du säga att det var bättre förr?

FARMOR –

Vissa saker var bättre förr, andra saker är bättre nu för tiden. Högre levnadsstandard
och teknologi är inte allt. Jag tyckte till exempel om att leka och vara hos min mormor
och morfar trots att vi flickor ofta fick diska och tvätta medan pojkarna fick spela
fotboll och ha kul.

THOMAS –

Flickor behöver oftast inte göra det nu för tiden och de flesta familjer har både disk och
tvättmaskiner.

FARMOR –

Ja, fast det gör barn gott och hjälpa till i hemmet. Samtidigt så var det kul att prata med
mormor och nu för tiden finns det ofta inte tid eller möjlighet för oss äldre att umgås
med våra barnbarn. Många familjer bor ju nu för tiden långt borta från varandra på
grund av arbete.

THOMAS –

Så du tycker barn nu för tiden är bortskämda?

FARMOR –

Lite grann, de ska mest leka och ofta gnäller de om de inte får de nyaste leksakerna.
Fast en sak är jag glad över.

THOMAS –

Vad då?

FARMOR –

Att både flickor och pojkar numera har samma möjlighet till utbildning. Annat var det
på min tid. Vi kvinnor har fått det mycket bättre.

THOMAS –

Jag vet mamma, det har jag hört hundra gånger…
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