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Avsnitt 1
Var kommer de ifrån?   (s. 27)

1.
– Hej.
– Hej.
– Vad heter du ?
– Jag heter Lars.
– Jaha, och var bor du?
– Jag bor i en stad som heter Växjö.
– Var ligger den ?
– I landskapet Småland.

2. 
– God middag.
– God middag.
– Hur är namnet?
– Gunnar Nilsson.
– Var kommer Ni ifrån ?
– Jag kommer från Åre.
– Var  ligger det ?
– Det ligger i Jämtland.

3.
– God kväll.
– God kväll.
– Vad heter du? 
– Jag heter Kerstin.
– Var är du  ifrån?
– Jag är från Karlskrona.
– Var ligger det?
– I Blekinge.

4.
– Hej.
– Hejsan.
– Och du heter? 
– Karin.
– Och bor i?
– Uppsala.
– Var ligger det?
– I Uppland.

5. 
– Goddag.
– Goddag, goddag.
– Vad heter du ?
– Olof, men kallas Olle.
– Var kommer du ifrån?
– Jag  kommer från Abisko.
– Var ligger det?
– Abisko  ligger i Lappland.

6.
– Tjänare.
– Tjena!
– Och vad kan du heta då?
– Kjell.
– Bor du nånstans?
– Jajamen, i Karlstad.
– Var ligger det?
– I Värmland, vet du väl.

7.
– Hejsan!
– Nej, men hej på dig!
– Vad är det du heter?
– Birgitta.
– Ja, just det! Bor du i Stockholm?
– Nej, jag bor i Malmö.
– I Malmö. Var ligger det?
– I Skåne.

8.
– Hallå!
– Hallå, på dig!
– Är det du som heter Vivi?
– Nej, jag heter Helena.
– Jaha, du. Och kommer från?
– Mora.
– Det ligger i Dalsland, va?
– Nej, du. Det ligger i Dalarna.

B. Titta i läroboken! Lyssna och säg efter!

På svenska! 1
Texter till hörövningar
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Avsnitt 2
Fem telefonsamtal  (s. 27)

1. 
Nr 1: Du ringer imorgon kväll då?
Nr 2: Ja, absolut. Vad har du för telefonnummer?
Nr 1: 12 32 56
Nr 2: Bra. Då ringer jag i morgon kväll. När är 

du hemma?
Nr 1: Klockan åtta.

2. 
Mamma: 82 57 46
Martin:  Hej, det är Martin. Kan Tobias komma 

hem till mig och leka?
Mamma: Vänta lite. Tobias, vill du leka med 

Martin?
Tobias:  Ja!
Mamma:  Martin, Tobias kommer om en kvart.
Martin:  Bra! Hej då!

3. 
Pelle: Tjena Anna!
Anna:  Hej Pelle. Hur är läget?
Pelle:  Under kontroll. Du då?
Anna:  Så där. Var är du?
Pelle:  Jag är på ett kafé. Jag har just köpt en stor 

kopp kaffe.
Anna: Vad kostade den?
Pelle: 27 kronor.

4. 
Kvinna: Taxi!
Man:  Kan jag få en taxi till Storgatan 17 E?
Kvinna:  Jaha, Storgatan 17 E?
Man:  Ja, just det.
Kvinna:  Den kommer om tio minuter.
Man:  Tack.

5.
Maria: Du har kommit till Maria Andersson. Jag 

kan inte svara i telefonen just nu. Tala in 
namn och telefonnummer efter tonen, så 
ringer jag så fort jag kan. 

Axel: Ja, hej. Det är Axel Lind, telefonnummer 
33 47 91. Ring mig ikväll om du kan. Hej 
då.

Avsnitt 3
Vad ska de göra?   (s. 36)

Exempel: 
Man: Nej, men hej Olle!
Olle:  Tjänare!
Man: Hur är det?
Olle:  Fint, och du?
Man: Bara fint. Vart ska du?
Olle: Jag ska till posten. Jag ska åka med 

9.15-bussen.
Man: Då är det bäst att du springer. Den 

kommer därborta.
Olle: Oj, då. Hej då. Hälsa Marianne!

1.
Mats: Hej då. Då går jag. 
Tjej: Vart ska du gå?
Mats: På bio.
Tjej: När börjar bion?
Mats: Klockan halv åtta.
Tjej: Ha det så trevligt!
Mats: Tack.

2.
Kompis: Ska du med och dricka kaffe, Mattias?
Mattias: Nej. Jag hinner inte nu. Men du, vi kan 

väl ta en kopp kaffe senare.
Kompis: Javisst. När då?
Mattias: Någon gång på eftermiddagen. Jag 

kommer in till dig.
Kompis: Ja, det går bra.

3.
Kvinna: Det var en god lunch.
Jens: Ja, den var inte så dum. Och det var 

trevligt att prata med dig, men jag måste 
tyvärr gå nu. Jag måste vara tillbaka på 
jobbet kvart i ett.

Kvinna: Börjar du arbeta så tidigt?
Jens: Inte normalt, men jag ska börja arbeta 

lite tidigare idag.

4.
Man: Vad ska du göra idag Ulla?
Ulla: Jag ska tvätta. Har du någon smutstvätt?
Man: Massor. Ska du tvätta hela dagen?
Ulla: Nej, bara på förmiddagen.

5.
Sara: 43 00 99.
Kasper: Hej. Det är Kasper. Är det Sara?
Sara: Ja. Hej, Kasper.
Kasper: Du Sara, vill du gå med på bio ikväll?
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Sara: Nej tack, du. Jag ska se en bra film på 
TV.

Kasper: När börjar den?
Sara: Klockan halv nio. Kan inte du komma 

hem till mig och se den?
Kasper: OK. Jag kommer gärna.

6.
Man: Är det inte Ingrid? Hejsan!
Ingrid: Hejsan.
Man: Har du bråttom?
Ingrid: Ja, jag ska åka med ett tåg.
Man: Vart ska du åka?
Ingrid: Till Stockholm.
Man: Har du tid att prata några minuter?
Ingrid: Nej, tyvärr. Tåget går snart.
Man: När går det? 
Ingrid: Fem över halv fem.

7.
Erik: Lite mera kaffe?
Britta: Nej, nu måste jag borsta tänderna.
Erik: Varför det, Britta? Du har ju borstat 

tänderna en gång redan.
Britta: Ja, jag vet, men jag ska gå till 

tandläkaren idag. Till Gunnar.
Erik: Hälsa Gunnar från mig. Ska du gå efter 

jobbet?
Britta: Nej, jag ska gå nu på morgonen.

Avsnitt 4
Fem rum  (s. 47)

1.
Rum nummer 1 är litet. Åsa bor här. Hon har ett 
stort fönster. Framför fönstret har hon ett 
skrivbord och en stol. Till höger om fönstret på 
väggen har hon ett foto av Daniel och till vänster 
om fönstret en tavla, som hon har målat själv. 
Över skrivbordet hänger en lampa. Hon har också 
en matta på golvet och två fåtöljer i rummet.

2.
Rum nummer 2 är också litet. Olle bor här. Han 
har två små fönster med blommor i. En stol står 
mellan fönstren. Till vänster i rummet har han en 
säng. 
 Över sängen har han en läslampa. Vid sängen 
har han ett litet bord med en väckarklocka och ett 
glas vatten på. På golvet ligger en stor, randig 
matta. 

3.
Rum nummer 3 är stort, men har inte många 
möbler. Jag vet inte vem som bor där. Det finns 
ett stort fönster med gardiner. I fönstret står en 
lampa. 
 Till höger står en soffa med ett runt soffbord 
framför. 
 Mittemot soffbordet står en mjuk fåtölj. 
Det finns ingen matta på golvet, inga tavlor på 
väggarna och ingen lampa i taket.

4.
Rum nummer 4 har många möbler. Ett stort 
fyrkantigt bord med fyra stolar står framför 
fönstret. Till höger om bordet står en bokhylla 
med många böcker.
 Till vänster i rummet står också två soffor med 
en matta under. På mattan står ett soffbord. 
Bakom soffan står en golvlampa. 
 På väggarna hänger många små och stora 
tavlor och i taket hänger en stor lampa.

5.
I rum nummer 5 finns det en tv till höger. En 
matta ligger på golvet mitt i rummet. På matttan 
mittemot tv står en hög fåtölj. I taket hänger en 
lampa. På väggarna hänger några stora tavlor.

Avsnitt 5
Att beställa mat och dryck på restaurang, 
kafé och pub  (s. 59)

1.
De två goda vännerna Kerstin och Rut har varit 
på sommarrealisation hela eftermiddagen. Nu 
känner de sig trötta och kaffesugna, så de går in 
på ett litet kafé för att vila sina trötta ben.

Expedit: Godmiddag och välkomna. Vad får det 
vara?

Kerstin: Har ni några nybakade kanelbullar?
Expedit: Javisst, direkt från ugnen.
Kerstin: Då ska jag be att få en sådan och en stor 

kopp kaffe, tack.
Expedit: En kanelbulle och en stor kopp kaffe. 

Och damen önskar?
Rut: Jag tar också en kanelbulle och en liten 

kopp kaffe.
Expedit: Ja, tack.
Rut: Nej, förresten. Jag tar en sådan där liten 

god chokladkaka istället och en stor 
kopp te. Jag dricker alldeles för mycket 
kaffe säger min läkare.
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2.
Bengt-Åke är på väg hem efter bion en kväll. Han 
brukar inte gå på pub, men nu känner han sig 
törstig. Det är mycket folk på puben, och han får 
vänta en stund på att beställa. Bengt-Åke brukar 
inte tala så högt, så mannen i baren hör först inte 
när han försöker beställa. Till slut ser och hör han 
Bengt-Åke i alla fall.

Man: Ja?
Bengt-Åke: En mellanöl, tack.
Man: En stor eller liten?
Bengt-Åke: En liten, tack, och kan jag få betala 

direkt. Jag har lite bråttom.
Man: Javisst. Det blir 30 kronor jämnt.
Bengt-Åke: Två tiokronor och två femkronor. 

Varsågod.
Man: Tackar.

3.
Daniel och Åsa är på en liten restaurang. De har 
studerat och jobbat hela dagen och vill inte laga 
mat ikväll.
 
Daniel: Gud, vad jag är hungrig. Jag undrar vad 

dagens rätt är.
Åsa: Du är alltid hungrig. Det står här i 

menyn att dagens rätt är stekt fisk med 
ris.

Daniel: Det blir jag inte mätt av. Jag vill ha biff  
med lök.

Man: Godkväll. Vad får det vara?
Daniel: En biff  med lök och extra mycket 

pommes frites. Och du Åsa? Vill du ha 
samma sak?

Åsa: Nej. Är räksalladen god?
Man: Ja, den kan jag verkligen rekommendera.
Åsa: Då tar jag en räksallad.
Man: Och ni önskar dricka?
Daniel: En stor stark.
Åsa: Ett glas vitt vin, tack.

4.
Gunnar och Erik träffas utanför ett nytt kafé. De 
har lite att prata om, så de går in för att fika.
 
Erik: Jag hoppas att de inte bara har 

småkakor här, utan något som man kan 
sätta tänderna i.

Gunnar: Ja, jag gillar inte kakor, om det  inte är 
Margits hembakade förstås.

Kvinna: Vad önskar herrarna?
Erik: Två kaffe och något till. Vad vill du ha, 

Gunnar? Jag bjuder.

Gunnar: Har ni bara kakor?
Kvinna: Nej, vi har ostmackor och varma 

mackor med ost och skinka.
Erik: Då tar jag en varm smörgås. Och du 

Gunnar?
Gunnar: Det låter gott. Det tar jag också.

Avsnitt 6
Att köpa billigt och dyrt  (s. 68)

1.
Olles gamla bil går inte så bra. Han har gått runt 
och tittat på nya bilar en tid. Han vill som de 
flesta svenskar ha en Volvo, men han tycker att 
den är alldeles för dyr. Han diskuterar och 
argumenterar med sin fru Emma, och till slut 
bestämmer de sig tillsammans att de ska köpa en 
Volvo i alla fall, fast den kostar 250 000 kronor. 
De får ta av sina sparpengar på banken och låna 
resten.

2.
Daniel ska bjuda Åsa på bio. Han har inte så 
mycket pengar, men han vill i alla fall bjuda henne 
i kväll, för de firar att de har varit tillsammans i 
15 månader. Daniel ringer sin gode vän Patrik och 
lånar tvåhundra kronor, för en biobiljett kostar 
cirka hundra kronor. Det blir en mycket lyckad 
kväll och Åsa blir jätteglad över att Daniel bjuder 
henne, för de brukar alltid betala var för sig.

3.
Margit behöver handla lite, så hon går in i affären 
på väg hem från arbetet på banken. Mjölken och 
kaffet är nästan slut, så hon köper 1 liter mjölk 
och ett halvt kilo kaffe. Det är extrapris på ost 
idag så hon köper också en bit ost. Det blir 99:50 
tillsammans. Hon betalar med en femhundralapp 
och får 400:50 tillbaka.

4. 
Margrete behöver en ny vinterkappa. Hon är 
pensionär och mycket sparsam. Hon går runt i 
olika affärer och tittar och provar. Till slut köper 
hon en tjock, blå kappa för 1 198 kronor. Hon 
tycker att den är dyr, men mycket elegant. Oscar 
tycker att den klär henne.

5. 
Det är Eriks och Brittas bröllopsdag i dag. Erik 
brukar nästan alltid glömma den, men i dag går 
han in i en blomsteraffär och köper en bukett 
röda rosor, som är Brittas favoritblommor. Det 
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blir 150 kronor. Det är dyrt, tycker Erik, men 
Britta blir glad.

6. 
Britta handlar alltid på torget på lördagarna. Hon 
tycker om att bara gå omkring och titta, men hon 
brukar också köpa grönsaker, blommor och frukt. 
Idag köper hon 1 1/2 kilo gröna äpplen i ett stånd. 
I ett annat köper hon en stor blombukett i olika 
röda färger. Hon handlar för 44:50 på torget idag.

7. 
Magnus står i kö på systembolaget på fredags-
eftermiddagen för att köpa vin och sprit. Han och 
Bodil ska ha en liten fest för några goda vänner i 
kväll. Magnus får vänta ganska länge, för det är 
alltid mycket folk på Systembolaget på fredags-
eftermiddagarna. Till slut blir det hans tur. Han 
köper bland annat konjak, likör, en flaska rödvin 
för 74:50 och några burkar öl. 

8.
Åsa tycker om att läsa en veckotidning ibland när 
hon vill koppla av. I kväll ska Daniel titta på en 
fotbollsmatch med sina kompisar. Då ska Åsa ha 
en skön hemmakväll. På väg hem från jobbet 
stannar hon vid Pressbyrån och köper lite godis 
och den senaste veckotidningen. Godiset kostar 
30 kronor och veckotidningen  kostar 25 kronor, 
så hon köper lite chips också, så det blir 75 
kronor jämnt. 

B. Diktamen: SKA DEN TAS MED?

Avsnitt 7
Vad har de på sig ?  (s. 81)

Vi har intervjuat några personer ute på stan om 
deras klädsel, för att se hur svenskarna är klädda 
vid den här tiden på året och vart de är på väg.
I = Intervjuaren

I: Ursäkta, skulle du vilja berätta för 
lyssnarna, vad du har på dig idag och vad 
du ska göra? Vill du också vara snäll och 
presentera dig.

Kalle: Eh, jag heter Kalle. Jag är på väg till 
affären. Vad var det mer du ville veta? 

 Javisst ja, vad jag har på mig. Jag har en 
vit T-shirt, gamla blåa shorts, 

 ett par sportskor. Och vad har jag mer?  
Jo, ett par brunmönstrade strumpor. 
Räcker det?

I: Det är alldeles tillräckligt. Tack så mycket. 
Och du då, vill du berätta samma sak?

Åsa: Javisst, jag heter Åsa Nilsson. Jag ska 
träffa min pojkvän om en stund. Jag är 
klädd i kort blå kjol, blåa skor, vit skjorta 
och så har jag en liten väska.

I: Tack, så mycket. Jag flyttar mig en liten 
bit bort, till en herre. Har min herre hört 
mina frågor till ungdomarna?

Erik:  Jodå, jag hörde dem. Du talade med min 
dotter. Vill du att jag också ska berätta?

I:  Ja, tack.
Erik: Jag heter Erik Nilsson och jag är på väg 

till biblioteket. Jag har en röd sommar-
jacka, jeans, randig skjorta, blommig slips, 
randiga strumpor i samma färger som 
skjortan och sandaler.

I: Tack, så mycket. Här kommer en dam. Vi 
ska fråga henne samma sak.

 Ursäkta damen. Vi gör en liten enkät om 
vad folk har på sig idag och vart de ska 
gå? Har ni något emot att säga ert namn 
och svara på mina frågor?

Kerstin: Nej då. Jag står gärna till tjänst. Säg, 
kommer detta i radion?

I:  Just det, i ”Sverige runt” klockan 7.
Kerstin: Oj, då. Vad min väninna Rut ska bli 

förvånad. Jag heter alltså Kerstin.
 Knutsson och är på väg till min väninna 

Rut Wedberg för att dricka te.
 Jag är klädd i gul klänning, alltså gul inte 

gulblommig för det passar inte till min 
tunna, rutiga kavaj. Jag har vidare vita 
skor och röd hatt med en vit blomma i. 
Är det bra? Eller vill ni att jag ska säga 
något mera?

I:  Nej tack, det är alldeles utmärkt. Tack så 
mycket för besväret.

Kerstin: Åh, det var ingenting. Tänk att bli 
intervjuad i radio!

I: Och här har vi till slut en äldre gentle-
man. Skulle ni vilja svara på samma 
frågor?

Oscar:  Med nöje, unga dam. Jag är ute på en 
liten promenad. Mitt namn är Oscar 
Sandström och jag är klädd i rutiga 
byxor, mörka promenadskor, vit, så 
kallad tenniströja, vit sportmössa.

I: Tack, så mycket. Och med det avslutar vi 
dagens klädenkät. Tillbaka till studion.
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Avsnitt 8
Semesterplaner  (s. 89)

Vi ska lyssna på några personer som berättar om 
sin semester, vart de ska åka, när de ska åka, hur 
länge de ska vara borta och vad de ska göra. 

1. Olle och en kompis träffas på gatan.
Kompis: Hej, Olle.
Olle: Tjänare.
Kompis: Vad ska du göra i sommar?
Olle: Jag ska åka till London. Jag har hittat 

en billig flygresa.
Kompis: Vad kul! När då?
Olle: Imorgon om en vecka.
Kompis: Ha det så kul!
Olle: Tack ska du ha!

2. Nisse ringer till Karin. 
Karin: 46 57 82.
Nisse: Är det Karin?
Karin: Ja.
Nisse: Hej, det är Nisse.
Karin: Hej Nisse, så kul att du ringde. Hur är 

det?
Nisse: Fint. Och du?
Karin: Bra.
Nisse: Ska du gå med på bio imorgon?
Karin: Det skulle vara kul, men det kan jag inte.
Nisse: Varför det?
Karin: Jag ska åka till Spanien.
Nisse: Det låter kul. När ska du åka?
Karin: Imorgon bitti.
Nisse: Oj då. Hur länge ska du vara där?
Karin: En vecka bara
Nisse: Vad ska du göra ?
Karin: Bara sola och ha det skönt.
Nisse: Åker du ensam?
Karin: Nej. Majsan ska också med.
Nisse: Ha det så bra då. Ring när du kommer 

hem.
Karin: OK. Vi hörs.

3. Bengt-Åke träffar Kerstin i trappuppgången.
B-Å: Goddag, Kerstin. Hur står det till?
Kerstin: Jo, tack, det är bara bra. Du ser glad ut 

idag.
B-Å: Ja, det kan man säga. Jag ska åka till 

Stockholm på tisdag och hälsa på en god 
vän.

Kerstin: Så trevligt. Ska du flyga till Stockholm?

B-Å: Nej, jag tycker inte om att flyga. Jag åker 
hellre tåg. Det är bekvämare.

Kerstin: Hur länge ska du stanna i Stockholm? 
B-Å: Bara ett par dagar.
Kerstin: Ha det så trevligt då!
B-Å: Tack ska du ha.

4. Magnus och Gunnar träffas på stan.
Gunnar: Tjänare Magnus. Är du inte på semester 

som alla andra?
Magnus: Nej, inte förrän imorgon. Du själv, då?
Gunnar: Vi åker till landet om en vecka. Vad ska 

ni göra i sommar?
Magnus: Vi ska ut med bilen och husvagnen två 

veckor som vanligt. Det blir Öland i år. 
Sedan åker vi till Blekinge en vecka och 
hälsar på min frus familj.

Gunnar: Det låter trevligt. Kör försiktigt.

5. Britta och Sara träffas på en sommar-
realisation.  (VAR FINNS DENNA TEXT?)
Britta: Hejsan Sara!
Sara: Nämen hej Britta. Det var länge sedan!
Britta: Jag ser att du har handlat här på rean.
Sara: Ja, jag behöver lite nya kläder till 

semestern.
Britta: Vart ska du åka?
Sara: Min man och jag ska åka på en tio dagars 

bussresa i Tyskland.
Britta: Ha det så trevligt!
Sara: Tack.

Avsnitt 9
Jonas mejl till Pelle  (s. 102)

I Stockholm skickar Jonas några mejl till sina 
kompisar i Göteborg. Så här skriver han till sin 
kompis Pelle som Daniel och han seglade med i 
Göteborgs skärgård.

Tjena Pelle!
Daniel och jag är i Stockholm nu efter nästan 
fjorton dagar i Norrland. Vi bor på båten af 
Chapman, vandrarhemmet du vet, som ligger mitt 
i Stockholms ström. Det är ett kul ställe att bo på.
 Här träffar man många intressanta människor 
och många studenter från hela världen. Vi har 
bland annat träffat en tjej från Holland som heter 
Petra. Hon verkar gilla Daniel. Jag undrar vad 
Åsa skulle säga om det.
 I går kväll var vi på en jättebra konsert i 
Globen.



Texter till hörövningar   På svenska! 1                                                   © 1997, 2010 Författarna och Folkuniversitetets förlag
 ISBN 978-91-7434-635-4  (Ingår i Lärobok)

7

 Det är synd att du inte kunde komma med oss 
på den här resan. Norrland var jättefantastiskt, 
men det fanns miljoner myggor, så vi använde 
minst en liter myggolja och massor av plåster, för 
vi vandrade 10 mil.
 Vi såg många smådjur och en del renar och en 
kväll såg vi nya björnspår. Vi blev jätterädda! 
Björnar i en djurpark är okej, men att möta en 
björn ensam i naturen! Vi fick bråttom därifrån 
kan jag säga!
 Vi fiskade i små sjöar och en gång fick vi 
faktiskt en liten fisk som vi grillade och åt till 
lunch. En gång föll Daniel ner i en fors när han 
skulle gå över den. Han blev genomblöt. Oj, vad 
jag skrattade! Han såg så rolig ut där han låg i 
vattnet.
 Jag har mycket mer att berätta om resan. Jag 
kommer tillbaka till Göteborg på fredag. Ska vi 
ses i helgen?
Jonas.

Avsnitt 10
Aj, vad det gör ont!  (s. 113)

1.
Rasmus spelade en fotbollsmatch i går. Han föll 
när han skulle ta bollen från en annan spelare. 
Idag har han ont i foten. Den är alldeles svullen 
och det gör jätteont när han försöker gå. Han 
måste gå till doktorn.

2.
Anders var hungrig. Han ville ha en smörgås. Han 
tog fram ett bröd och en vass kniv. När han ville 
skära en skiva bröd skar han sig själv i fingret. Nu 
gör  det jätteont i fingret och det blöder mycket. 
Han måste tvätta såret och sätta på ett plåster.

3.
Erik har väldigt ont i en tand. Det värker i kinden 
och den börjar bli svullen. Han har tagit en tablett 
men det hjälper inte. Det gör ont i alla fall. Han 
måste ringa till tandläkaren, men han vill inte för 
han är rädd för att gå till tandläkaren.

4. 
Martin kan inte gå till skolan idag. När han 
vaknade imorse var han varm och hade ont i 
huvudet. Hans mamma tog tempen på honom. 
Han hade 38,5. Nu svider det också i halsen, 
näsan rinner och han hostar. Han måste ta en 
tablett, dricka mycket vatten och stanna i sängen 
idag.

5. 
Elias mår inte alls bra. Han var på ett barnkalas 
på eftermiddagen. Där åt han kakor och tårta. 
Han tyckte att tårtan var så god att han tog tre 
portioner. Sedan åt han massor av godis. När han 
kom hem mådde han inte bra. Nu har han 
jätteont i magen. 

6.
Albert är lite förkyld, men det är inte hans stora 
problem. Han har fått ont i ett öra. Det gör 
enormt ont när han ligger ner men blir lite bättre 
när han sitter. Han måste nog sitta och sova i 
natt. Gör det lika ont i morgon måste han gå till 
doktorn och få antibiotika.

Avsnitt 11
Fritidsinstressen  (s. 123)

1.
Åsa:  Jag simmar varje vecka och joggar 

ibland. När jag var yngre, gillade jag 
hästar och red ganska mycket. Om jag 
får tid i vinter, skulle jag vilja gå på en 
kurs och lära mig laga mat, för Daniel 
lagar mycket godare mat än jag.

2.
Margrete: Jag går på pensionärsgymnastik en 

gång i veckan. Ibland spelar jag bridge 
med några väninnor. När jag var yngre 
brukade jag spela tennis, särskilt på 
somrarna.

3.
Erik: Jag är lärare och ganska trött, när jag 

kommer hem från jobbet. Det blir 
mycket jobb hemma på kvällarna 
också. Det blir lite tid över till motion 
numera. Jag fiskar ju med kompisarna 
ibland förstås, och det är skönt att 
komma ut i friska luften. Jag har länge 
tänkt på att börja spela golf. Det 
verkar vara en fin sport. Man får både 
avkoppling och motion.

4.
Jonas: Jag gillar vintern, och spelar ofta 

ishockey, men är inte så bra på att åka 
skidor, så jag skulle gärna vilja lära 
mig det. Nu joggar jag mest och går på 
ett gym ett par gånger i veckan och så 
spelar jag gitarr på lediga stunder.



Texter till hörövningar   På svenska! 1                                                   © 1997, 2010 Författarna och Folkuniversitetets förlag
 ISBN 978-91-7434-635-4  (Ingår i Lärobok)

8

5.
Gunnar: Jag är tandläkare och hinner inte med så 

mycket motion numera. Jag cyklar till 
jobbet varje dag året runt, och det är 
min enda motion. 

   Jag är förtjust i mat och går på en 
matlagningskurs för herrar. Jag har en 
dröm sedan jag var ung. Jag skulle 
gärna vilja köpa en motorcykel, en 
Harley Davidson. Men jag tror inte att 
Margit skulle gilla det. Hon skulle 
skratta åt mig och säga att jag försöker 
låtsas att jag är yngre än jag är. Hon 
skulle heller aldrig vilja åka med mig.

6.
Britta:  Jag är inte så intresserad av sport. 

Visserligen går jag på gympa för att 
hålla mig i form, men mest tycker jag 
om att sitta hemma i soffhörnet och läsa 
böcker. Jag läser ibland flera i veckan 
och är med i en bokklubb.

   Annars tycker jag om att promenera i 
skogen på söndagarna. Erik och jag 
tycker om att gå ut och dansa ibland till 
ett riktigt dansband. Ingen sådan där 
diskomusik som man bara hoppar till, 
utan en riktig tango eller foxtrot ska det 
vara.

Avsnitt 12
Sommarjobb  (s. 136)

1. 
Arvid, 20 år, studerar ekonomi på universitetet. 

Jag har jobbat varje sommar sedan jag var 16 år. 
Jag delar ut tidningar mellan tre och halv sex på 
natten fem dagar i veckan. Det passar mig perfekt 
eftersom jag kan åka och bada på eftermiddag-
arna. Dessutom tjänar jag ganska bra. Jag har 
haft samma jobb i ett par år, så jag ringde bara 
och anmälde mig. Jag ska jobba i sex veckor. 
Pengarna använder jag till en resa i augusti. I år 
ska jag åka till Turkiet.

2.
Jenny, 16 år, ska börja i gymnasieskolan i höst.

Det här är mitt första sommarjobb och jag 
började i går, så jag är lite nervös. Jag arbetar i en 
livsmedelsaffär och ställer varor i hyllorna och 
prismärker dem. Jag började som jag sa i går, så 
jag vet inte riktigt om jag trivs, men det är mer 
jobb än jag trodde. Min mamma känner en som 
arbetar i affären, så därför fick jag jobbet. Jag ska 
jobba i en månad. Pengarna jag tjänar kommer 
inte att räcka till några stora saker, så jag tänker 
bara köpa lite kläder och gå på konserter och 
sånt.

3.
Joakim, 18 år, går i gymnasieskolan.

Jag har jobbat med lite olika saker i två år, så det 
här är mitt tredje sommarjobb. Jag arbetar i 
parkerna här i stan och klipper av gamla blommor 
och vattnar. Det är ett bra jobb, för man är ute 
hela tiden. Lönen är inte så bra förstås, men 
eftersom det är svårt att få ett sommarjobb är jag 
glad att jag fick detta. Jag ringde till kommunen 
och frågade om det fanns något arbete, och jag 
fick det här jobbet som varar i tre veckor.  För 
pengarna ska jag köpa en ny cykel och ett par 
jeans. 

4.
Anneli, 17 år, ska börja andra året på målarlinjen i 
gymnasieskolan.

Förra året jobbade jag på Posten, men i år har jag 
fått sommarjobb på en målarfirma som arbetar 
med att måla klassrum och korridorer på en 
skola. Jag hjälper till med allt möjligt, målar och 
tvättar och städar. Jag trivs jättebra, och det är 
bra praktik för mig. Jag fick jobbet genom skolan, 
och jag ska jobba hela sommaren. så jag kommer 
att få ganska mycket pengar. Eftersom jag sparar 
till mitt körkort, ska jag sätta in nästan allt på 
banken. 




