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Section 1, Part A

Text 1

ANNIKA: [Knocks on the door] Kom igen nu, Thomas. Det är min tur att använda badrummet.

THOMAS: Ja men Annika, kan man aldrig få va i fred.

ANNIKA: Vi är faktiskt 5 i familjen och det är inte rättvist om du låser in dej där hela morgonen.

THOMAS : Ta det lugnt! Tandläkaren säger att man ska borsta i 2 minuter. Jag är snart färdig.

ANNIKA: Vad då, “snart färdig”? Bussen går om fem minuter. 

THOMAS : Hetsa inte. Hur dags börjar din första lektion? 

ANNIKA: Klockan 8 och du vet att jag inte gillar att komma för sent. 

Text 2

VÄRD: Hej! Välkommen till vår universitetsmässa.

ELEV: Tack. Jag har lite svårt att få ihop mitt schema. Mitt mål är att få 18–19 i slutbetyg så
jag vill gärna gå på förmiddagens föreläsning om studieteknik. Men jag är lite osäker
om eftermiddagen.

VÄRD: Om du inte redan har kollat på Internet, så kan du titta på programmet här för att se vad
du kan gå på.

ELEV: Ja, jag vill gå på mässan för jag hörde av vår lärare att det skall vara presentationer om
både lärar- och arkitektutbildningar. Men de föreläsningarna hålls samtidigt i
eftermiddag.

VÄRD: Ja, fast vi har flera intressanta föreläsningar imorgon tisdag också.

ELEV: Ja, jag ser att det är en presentation om civilingenjörsutbildning på eftermiddagen. Det
finns en hel del likheter mellan arkitekt-och ingenjörsutbildningar. Det gör ju dagens
val enklare!
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Text 3

TRÄNARE: Maja, grattis! Vi har flyttat upp dig till A-laget inför helgens match.

MAJA: Vad skoj! 

TRÄNARE: Men vi är tvungna att flytta ner Lena till B-laget. 

MAJA: Usch, det kommer inte att bli populärt. Hon är mycket omtyckt.

TRÄNARE: Ja, men dels har hon varit lat på träningen och så har hon inte spelat bra på sistone. Vi
måste satsa på att få ihop ett bra lag. 

MAJA: Det är klart, men jag är rädd att det kommer att splittra laget mellan Lenas gäng och de
som tycker att jag förtjänar chansen. 

TRÄNARE: Kanske, men det är viktigt att alla inser att det lönar sig att vara flitig på träningen. Det
är viktigt för vår klubb att ha ett så bra A-lag som möjligt. 

MAJA: Ok. Jag hoppas att mina gamla lagkamrater förstår att det är för klubbens bästa. 

Text 4

BEN: Berit du är en så förstående värdmamma och nu behöver jag hjälp. Jag drar mej för att
åka hem till Australien efter ett år som utbytesstudent. Jag vill stanna ett år till. 

BERIT: Varför vill du vara kvar Ben?

BEN: Jo, då skulle jag kunna gå färdigt gymnasiet och få slutbetyg. 

BERIT: Och det är klart att då kan du fortsätta med ishockey.

BEN: Precis. 

BERIT: Jag hoppas att det inte är bara för att du vill vara kvar hos din flickvän. 

BEN: Nej, inte bara. Vad skall jag göra?

BERIT: Du måste skicka ett email till dina föräldrar och förklara varför du vill vara kvar. Men
se till att du också skriver att du saknar dem, så att de inte tror att du kommer att bli
kvar i Sverige för alltid.

– 3 –



Text 5

INTERVJUARE: Och idag har jag Karin här i studion. Karin, kan du berätta för lyssnarna om din
situation?

KARIN: Ja, det har varit några jobbiga år. Efter att ha varit arbetslös i två år insåg jag att jag var
tvungen att vidareutbilda mig, så jag såg till att lära mig tyska så jag kunde få jobb inom
turistnäringen. Jag blev tvungen att acceptera obekväma arbetstider, fast jag egentligen
inte ville det. Men nu har jag i alla fall ett jobb. 

INTERVJUARE : Det är ju trevligt att träffa en ungdom som inte bara ligger hemma på soffan. Men du
låg alltså där i två år? 

KARIN: Nej, det gjorde jag inte. 

INTERVJUARE : Men du sa ju att du var arbetslös i två år? 

KARIN: Ja, men jag försökte verkligen hitta ett jobb. 

INTERVJUARE : Säger du ja. Problemet med dagens ungdomar är att ni tror att man hittar ett jobb. Varför
är ni ungdomar så lata nu för tiden? Du kunde väl ha flyttat? 

KARIN: Min sambo har fast jobb här i Kramfors, så det var inte så lätt att flytta. 

INTERVJUARE : Ja, se där ja! Och hur mycket fick du i arbetslösersättning?

KARIN: Det var inte så mycket. 6000 i månaden har jag för mig. 

INTERVJUARE : Inte så mycket säger du. Men du kostade alltså oss hårt arbetande skattebetalare nästan
150 000 kronor när du låg på soffan. Är det verkligen rätt?

KARIN: Rätt och rätt … Men nu har jag ju jobb. 

INTERVJUARE : Just nu ja. Men snart tröttnar du väl. För er ungdomar skall ju allting vara roligt. 

KARIN: Det har jag väl inte sagt. 

INTERVJUARE : Men jag vet hur ni ungdomar är. Hur många dagar har du varit sjukskriven till exempel?

KARIN: Vad har det med saken att göra? Jag hade influensan i vintras. Det var väl inte mitt fel?

INTERVJUARE : Ni ungdomar sjukskriver er för minsta lilla. Tack för att du kom hit och gav oss viss
insikt i problemet med ungdomsarbetslöshet. 

KARIN: Jaha, vilken insikt vet jag inte precis?
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Section 1, Part B

Text 6

NIKLAS: Lisa, visst är det kul att vara här i byn där mormor växte upp. 

LISA: Verkligen. Men Niklas, var är mormors hus?

NIKLAS: Ja, enligt beskrivningen borde det ligga precis här. 

LISA: Men här står ju en länga med radhus.

NIKLAS: Och se där borta, en kinesrestaurang och en simhall. Mormor skulle inte känna igen
byn. Det mesta av det som hon beskrivit verkar vara rivet. 

LISA: Mormor skulle nog bli rätt ledsen. Skall vi skicka ett vykort till henne, tycker du?

NIKLAS: Ja, det tycker jag. Vi skall väl vara ärliga och beskriva förändringarna men skriva det
som någonting positivt. 

LISA: Vi kan köpa ett vykort där borta i kiosken och skriva det direkt.
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Text 7

MAGNUS: Hej Gunilla! Jag har precis sett Robert Johanssons nya program och han är ju hur rolig
som helst!

GUNILLA: Men Magnus, tycker du verkligen det?

MAGNUS: Ja, han är min idol. 

GUNILLA: Jag tycker att han är hemsk. Har du tänkt på innehållet i hans skämt?

MAGNUS: Ja, han kan ju vara lite kontroversiell men det är ju i sig bara roligt. 

GUNILLA: Tycker du verkligen det? Han har gjort narr av så många, speciellt kändisar.

MAGNUS: Ha ha, ja oftast skrattar jag men du har kanske rätt. Han kan gå lite för långt emellanåt.
Fast kändisar får ju tåla lite skämt..

GUNILLA: Tåla lite? Vad då? Skulle du tycka det vore roligt om jag gjorde narr av dig i radio och
tv? Skulle du tåla det?

MAGNUS: Ja, det tror jag väl. Men en del av hans skämt är trots allt roliga.

GUNILLA: Ja och det är en del av problemet. Han är ju rolig och folk tänker inte alltid på vad som
sägs. Jag kan hålla med om att han är duktig på att skämta, men varför måste han göra
det på ett sätt som sårar andra?

MAGNUS: Jag har aldrig tänkt på det. Jag kanske ska lyssna lite mer på själva innehållet av vad
som egentligen sägs. Det är ju ganska fegt att göra narr av människor som inte har
möjlighet att försvara sig.

GUNILLA: Ja, och jag vet att jag kanske tar allting lite för allvarligt. Ett och annat skämt borde väl
även jag tåla.

MAGNUS: Det här har varit en intressant diskussion och jag tror at vi båda har lärt oss något.

GUNILLA: Ja, det tror jag att jag har gjort.
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