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Section 1, Part A 

Text 1 

KVINNLIG LÄRARE: Nisse, du sa att du behövde prata med mej. 

NISSE: Jag undrar om jag kan få lite extra tid med geografiuppgiften och lämna 
in den på tisdag? 

KVINNLIG LÄRARE: Nja, jag vet inte. Jag har sett hur du slösat bort tid under lektionerna. 
Du fick förresten också extra tid med förra uppgiften. 

NISSE: Ja, men det var ju förra terminen. 

KVINNLIG LÄRARE: Dessutom så måste jag ha betygen inne på onsdag. Nej du får faktiskt 
se till att ha uppgiften klar tills på måndag som dom andra i klassen. 

Text 2 

KVINNA:	 Välkomna till Dagens 9-nyheter: 

MAN:	 Ett femtiotal upprörda passagerare befann sig strandsatta vid fel flygplats efter att en pilot 
vid Euro Air landat i Bratislava istället för Wien på torsdagskvällen. Dåligt väder och tjock 
dimma ledde till att kapten Larsson ändrade destination. Flertalet av passagerarna var 
upprörda och vägrade lämna planet då dom ej blivit informerade om ändringen. 
Kabinpersonalen slutade jobba strax efter att planet landat och passagerarna övergavs inuti 
flygplanet utan erbjudande om hjälp med vidare transport. Passagerarna kunde ej heller 
kommunicera med personal på flygplatsen som endast talade slovakiska. 

Text 3 

KVINNLIG KURATOR:	 Ni minns säkert alla ert första jobb. Det var att bli vuxen och visst lärde ni er 
mycket på det. Ni lärde er bland annat att visa respekt och ta ansvar. Era barn 
har det nog inte så lätt just nu. När dom söker jobb frågar arbetsgivarna vad 
dom har för erfarenhet. Det är svårt för dom att svara på det för under 
skoltiden fick dom ingen arbetslivserfarenhet. Dom behöver nu hjälp med att 
få in en fot i arbetslivet och få värdefull erfarenhet. Jag har en lista på 
organisationer som kan hjälpa ungdomar att få arbetslivserfarenhet. 
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Text 4 

KVINNLIG INTERVJUARE: Välkomna till “Semesterdags” som idag intervjuar Sven från Boköping: 

INTERVJUARE: Hej Sven. Jag har aldrig hört talats om Boköping. Nu får du berätta vad det är 
som gör Boköping så speciellt! 

SVEN: I Boköping kan du ofta se norrsken och dessutom vara nära både fjällbygden 
och vår vackra kust. Det är otroligt vackert året om! Dessutom har vi en fin 
tradition av älgjakt och fiske och här finns många små fina keramikbruk. Du 
skulle säkert hitta mycket som tilltalar dig. 

INTERVJUARE: Ja, det låter underbart. När är det bäst att åka? 

SVEN: Om du kommer i september så kan jag personligen ta med dej på en rundtur 
i byn och på älgjakt. Dessutom så är det ju då högsäsong för bärplockning och 
vi har underbara skogstrakter där du kan plocka rikligt med blåbär. 

INTERVJUARE: Jag gillar inte att jaga, men det verkar finnas mycket annat som lockar. 

Text 5 

HANNAH: 	 Isak, ibland blir jag så himla trött på alla turister. Hela förmiddagen fick jag hålla på och 
plocka upp skräp efter dom utanför affären. Jag undrar om dom har hört talas om 
papperskorgar. 

ISAK: 	 Ja, papperskorgar är ju bra. 

HANNAH: 	 Dom kommer hit och tror att dom äger vår ö. Att det faktiskt finns folk som bor här året 
om verkar dom inte ha klart för sej. 

ISAK: 	 (Paus) Jag funderar på att resa bort ett tag. 

HANNAH: 	 Och du skulle höra hur dom håller på i affären. Dom frågar hela tiden efter fina ostar, 
ovanliga grönsaker och andra märkvärdiga varor som vi inte har. Varför kan dom inte leva 
lika enkelt som oss när dom kommer hit? Vad tycker du? 

ISAK: 	 (Paus) Vadå, vad sa du? 

HANNAH: 	 Lyssnar du egentligen alls på vad jag säger? 

ISAK: 	 Ja, lite i alla fall. Du är tydligen rätt trött på alla turister. 

HANNAH:	 Ja, det är jag verkligen. Men sen påminner jag mej om att affären kanske 
inte skulle klara sig utan turisterna. Vi ska nog egentligen va’ rätt glada att dom kommer 
och spenderar sina pengar här. 
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Section 1, Part B 

Text 6 

KVINNA: 	 Och nu ett meddelande från Grön Energi. 

MAN:	 Förbjud biltrafik i vår innerstad och använd energi effektivt! Det är vårt budskap till er. 
Tillsammans måste vi se till att minska användandet av fossila bränslen och minska 
påverkningarna av växthuseffekten. Kom med i vår demonstration på lördag. Vi samlas på 
Stortorget klockan 12. Om ni inte kan vara med i demonstrationen kan ni stödja oss genom 
att sätta in ett bidrag genom vår hemsida www.gronenergi.se och kom ihåg att lämna bilen 
hemma. 

Text 7 

JONAS: Har du märkt va’ ledsen Ludvig verkar vara sen Elin gjorde slut?
 

JOSEFIN: Ja, han behöver piggas upp.
 

JONAS: Han verkar gå och tänka på Elin hela tiden. Vi borde kanske åka bort med honom en helg
 
och göra något kul. 

JOSEFIN: 	 Ja, till Oslo kanske. Det är en musikfestival där den nionde och tionde juli som är häftig. 
Vi kan ta nattåget den åttonde och vara där när det börjar. 

JONAS:	 Ja, och så kan vi komma hem sent den tionde. Vi kan kolla om Ingrid, Kalle och Laban 
också vill hänga med. 

JOSEFIN:	 Ok, men inga fler. Det är bäst att vi håller det lite hemligt. Jag vill inte att hela Karlstad 
ska komma dit. 

JONAS: 	 Men tror du att Ludvig vill åka? Hur ska vi få honom att komma med? 

JOSEFIN:	 Om vi pratar med honom säger han säkert bara nej direkt. 

JONAS: 	 Det kanske skulle funka bättre om vi skickar ett meddelande och skriver väldigt 
uppmuntrande och positivt. Om han får sitta i lugn och ro och tänka så inser han nog att 
det skulle va’ kul. 

JOSEFIN: 	 Ja, speciellt om vi skriver vilka som ska åka dit och att vi ska hålla det hemligt. Elin ska 
inte få reda på det. 

JONAS: 	 Och att det inte blir så dyrt. Vad tror du att det kommer att kosta? 

JOSEFIN: 	 Ja, med tågbiljett, campingavgift och inträde blir det nog runt 1200 kronor. 

JONAS: 	 Ok. Vi gör det! Jag har papper. Hjälp mej skriva meddelandet. 
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