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Hörmanus till elevboken (sfi D)

1  Nyheter

Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra 
bokstäver över.

1 Elever som byter gymnasieskola eller 
program får räkna med att de ibland 
måste studera fyra till fem år på 
gymnasiet innan de får slutbetyg. Bland 
elever som stannar kvar, får fler elever 
slutbetyg och de studerar bara tre år, 
enligt en studie från Skolverket.

2 Ig Nobelpriset har delats ut på 
Harvarduniversitetet i USA i år igen. 
Priset delas ut till forskare som har gjort 
upptäckter som först får oss att skratta 
och sedan att tänka. En sådan upptäckt 
är till exempel att man fattar bättre 
beslut om man inte är kissnödig.

3 Svenska Naturskyddsföreningen får 
hjälp av privatpersoner som arbetar 
frivilligt. De åker runt och kontrollerar 
skogen i hela Sverige. Tyvärr finns 
det skogsägare som inte följer lagen 
om hur skog ska skötas och det måste 
rapporteras.  

4 Nuförtiden finns det robotar som arbetar 
med aktier. Det är inte en robot med 
armar och ben utan dataprogram som 
sköter köp och försäljning. Det har lett 
till att en del aktiemäklare har blivit 
arbetslösa och måste söka andra jobb. 

5 I Halmstad har en ny galleria öppnats. 
De femtio första kunderna skulle få var 
sitt presentkort att handla för under de 
två första timmarna. Många personer 
trängde sig före de som stått i kön i flera 
timmar för att vara bland de första. Bråk 
uppstod och många blev arga och gick 
hem.
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2  Vad berättar de?

Lyssna på vad olika personer berättar.
Sätt kryss för rätt alternativ.

1 Man undrar, kan det verkligen vara sant. 
Jag läste om en man som måste lämna 
sin lägenhet för att han skrattar för högt 
och vid fel tidpunkt. Han sitter visst 
uppe sent på nätterna och tittar på gamla 
svenska filmer. Och när han skrattar, så 
gör han det så högt att grannarna blir 
störda. Och så matar han tydligen fåglar 
också och det retar sig folk på.  

2 Har du hört om den där kvinnan som var 
på semester i sitt fritidshus och som fick 
en chock när hon plötsligt vaknade på 
natten av att det bankade på dörren. Hon 
vågade inte öppna direkt utan väntade 
ett tag tills ljudet slutade.  Och efter tio 
minuter ungefär så öppnade hon dörren 
och vet du vad hon såg? EN BJÖRN!!! 
Den stod bara några meter utanför huset 
och när den fick syn på kvinnan blev 
den livrädd och sprang in i skogen. 
Usch, vilken hemsk upplevelse!

3 Jag hörde om en man som greps för 
misshandel och skadegörelse. Han 
påstod att han hade blivit påkörd 
bakifrån, men det var han själv som 
hade backat in i en bil bakom honom. 
Hur som helst, så gav han sig på föraren 
i den andra bilen och började gapa 
och skrika och slog till honom så han 
började blöda. Som tur var kom polisen 
snabbt och grep honom.

4 Min granne berättade att när de var på 
husvagnssemester på Öland i somras 
hände något helt otroligt. När det var 
dags för hela familjen att åka hem 
efter en jättefin vecka, glömde de bort 
gamla svärmor, som satt i en solstol och 
väntade på att de skulle bli klara med 
packningen. Det var först när familjen 
kommit över Ölandsbron till fastlandet 
som de upptäckte att svärmor var kvar 
på campingplatsen. Antagligen hade 
hon suttit där i stolen och somnat. Vad 
pinsamt!
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3 Kollisionen

Lyssna på en kvinna som berättar om en trafikolycka.
Sätt kryss för rätt svar.

Vid halvsjutiden på kvällen kom jag körande på Lundagatan. Just där jag körde är gatan 
ganska smal, ungefär 5–6 meter. Längs gatan ligger det villor med stora trädgårdar framför. 
På vägen stod många bilar parkerade, både på höger och vänster sida av gatan. Det innebar 
att jag ibland fick köra på högra sidan och ibland på vänstra sidan av gatan beroende på hur 
bilarna var parkerade.

Eftersom gatan är så smal och på grund av alla bilar så körde jag långsamt. Jag körde i 20–25 
km. Det är tillåtet att köra i 30 just där.

När jag kom fram till korsningen Lundagatan och Pilgatan kom plötsligt en pojke på cykel 
i hög fart från en liten cykelväg. Han dök upp på min vänstra sida och for rätt in i bilen från 
vänster sida. Allt gick så fort och han föll med cykeln och allt upp på motorhuven. I samma 
ögonblick bromsade jag och jag såg jag hur han och cykeln föll ned framför bilen. Jag 
öppnade min bildörr snabbt samtidigt som jag hörde en kvinna som ropade ”Du skulle ha 
stannat!” Det visade sig vara hans mamma. Hon kom cyklande efter honom.

Jag gick ur bilen. Som tur var hade pojken inte skadat sig, till och med hans cykel var okej. 
Han såg lite rädd ut och hans mamma började skrika och påstod att det var mitt fel.

Det var det ju inte, jag hade kört under trettio och de hade cyklat på en cykelväg, så de hade 
stopplikt.

Det blev ju förstås stora märken och repor på bilen, men det fick hans mamma betala för 
genom sitt försäkringbolag.

Det var en obehaglig upplevelse. Jag kände mig lite skakis efteråt och varje gång jag kör 
samma gata är jag rädd att det ska hända igen. Sen tänker jag ibland på den där mamman som 
skrek på mig att det var mitt fel.
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4 Bilköp 

Lyssna på personerna som pratar om att köpa bil.  
Sätt kryss för de påståenden som är rätt.

Bosse Persson. 

Hej, det är mamma. Har du tid att prata en stund? 

Det går bra. Hur är det, har du köpt nå´n bil än?

Nej, jag har känt mig hängig. Den där förkylningen jag fick höll på i flera veckor, 
men nu mår jag bättre, så jag orkar tänka på bilköp. 

Kul. Att snacka bilar gillar jag. Vad funderar du på?  

Ja, jag hade tänkt köpa en helt ny bil som du vet, men det blir för mycket att betala så  
mycket pengar på en gång. Jag klarar inte det och jag vill helst inte låna pengar.  

Du kan få en bra bil som är några år till ett hyfsat pris eller måste den vara ny?  

Nej, kanske inte, men jag var så inställd på att jag skulle åka till några bilhallar 
och köpa en fin bil, men nu vet jag inte hur jag ska göra. Vad tycker du? 

Stressa inte. Du ska inte ha bråttom när du köper bil. Ta dig tid och hör med flera olika 
bilhandlare. Många säljer begagnat och kolla sen med några privatpersoner också. 

Det verkar klokt. Var hittar jag de bästa bilannonserna då? Är det i 
dagstidningarna, eller…?

Ja, där finns en del och på Blocket på internet.

Hmmm, men sen då, om jag hittar en bil jag tycker verkar bra. Hur ska jag göra för 
att veta att den inte stannar efter några mil och sen kostar massor att reparera? 

Titta i bilens servicebok. Där står en hel en del om bilen. Kontrollera också att det 
verkligen är säljaren som äger bilen. Vad är det för bil du vill ha, det glömde jag fråga?   

En snygg och bekväm bil, som inte har gått så många mil. Och helst en vit eller 
silverfärgad, tror jag.   

Men märke och modell, då. Vad har du tänkt då? 

Det spelar ingen roll. Bara bilen är snygg och bekväm. Det är huvudsaken.

Vet du, jag har en kompis som kanske har en bil att sälja. Henrik vann en helt ny 
BMW i en tävling, så han har två bilar nu. Han har tur den killen.

Ja, verkligen. Det vore väldigt snällt av dig, om du kunde fråga honom om han vill 
sälja och i så fall vad det är för bil och hur mycket han vill ha betalt för den.   

Jag ringer Henrik i morgon, så hör jag av mig när jag har pratat med honom. Hej så 
länge, mamma. Sköt om dig.
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5 Vad tycker de är viktigt i livet? 

Lyssna på några personer som berättar vad de tycker är viktigt i livet. 
Sätt kryss för rätt alternativ. 

A

Förut levde jag ett väldigt aktivt liv. Jag jobbade mycket och var ofta stressad. Nu 
håller jag inte på med politik längre och jag jobbar inte lika mycket längre. Istället 
för att stressa känns det mer och mer viktigt med att känna lugn och harmoni. 
Därför bokar jag tid med mig själv en timme varje dag. Då sätter jag mig i en park 
eller i ett tyst rum och bara känner hur jag blir lugn i hela kroppen.

B

Jag kommer från en stor familj med många syskon. Hemma var vi alltid minst tolv 
vid matbordet. Vi syskon försöker fortsätta att ha kontakt, fast vi bor i olika delar 
av världen. Jag reser mycket i jobbet så ibland träffar jag några av dem när jag 
arbetar utomlands i olika miljöprojekt. Jag gillar mitt jobb för jag lär mig nya saker 
hela tiden och det känns så viktigt att arbeta för en värld med bättre luft och renare 
vatten.

C

Man tror att man kan välja hur man vill ha det i livet. Jag ville utbilda mig, få ett 
bra jobb, gifta mig, köpa hus och få många barn och bara vara lycklig. Så blev det 
och så var det i flera år, men så ändrades allt. Det var när jag fick besked om att jag 
hade hjärtfel och måste opereras. Plötsligt blev allt annat oviktigt. Jag ville bara bli 
frisk. Inget annat spelade någon roll. Nu mår jag bra igen och jag har lärt mig vad 
som verkligen är viktigt.
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D

Visst ska det finnas politisk frihet. Alla ska få säga och skriva vad de vill. Det är 
självklart. Men för att jag ska kunna leva ett helt fritt liv så behövs pengar. Frihet 
för mig är att inte behöva jobba jämt. Det är viktigt. Känner jag för att ta ledigt 
och göra något annat en månad, så vill jag kunna göra det. Jobb 8–17 fem dagar i 
veckan tills jag blir gammal är inget liv.

E

Ibland dagdrömmer jag. Det kan vara i duschen eller på bussen till jobbet. Jag 
drömmer om att jag går uppför ett fjäll, badar i en bäck och gör upp eld utomhus. 
Jag vet att jag ler när jag tänker på de här sakerna. De är viktiga för mig, men jag 
tycker också om att höra när en stad vaknar. När bilar börjar rulla, dörrar börjar 
öppnas och röster börjar höras. De är så välbekanta och trygga ljud på något sätt. 
Men det allra bästa är faktiskt en alldeles tyst skog. 

Testa att höra finns i lärarmaterialet.


