Hörmanus till elevboken (sfi C)
Höra

1 Varför kommer de för sent?
Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent.
Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

A
Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag kunde, men precis när jag skulle gå
hemifrån så ringde en gammal moster till mig. Jag har inte pratat med henne på
länge och hon är jättegammal, så jag kunde ju inte säga att jag inte hade tid att prata.

B
Vilken dålig början på dagen. När jag hade stigit på bussen och skulle betala kunde
jag inte hitta min plånbok med busskortet i. Jag fick lov att gå av bussen. Och när
bussen åkte i väg hittade jag busskortet. Jag hade lagt det i fickan i stället för i
plånboken som jag brukar göra. Typiskt mig!

C
Förlåt att jag är sen, men som du vet så går ju alltid min man till dagis med barnen.
Men i dag kunde han inte det. Han kände sig lite dålig redan i går kväll och när han
vaknade i morse hade han ont i magen och mådde illa. Så det blev jag som fick gå i
stället och då i sista minuten. Och jag hann inte be någon annan att hjälpa mig.
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2 Vad ska de göra?
Lyssna på personerna som pratar om vad de ska göra.
Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

A
M: Vad är det på tv i kväll? Nåt bra?
K: Nä, ingenting. Det är bara tråkiga serier.
M: Vad går på bion nere vid torget då?
K: Vänta ska jag se. Jo, de visar en amerikansk komedi.
M: Jaha, men den kan vi väl se?
K: Nej, det har jag inte lust med. Förresten så ser jag nu att det är en film på kanal
tre. Det är en action.
M: Det låter bra. Ska vi kolla på den i stället?
K: Ja, det kan vi göra. Så slipper vi gå ut. Det har ändå precis börjat regna.

B
K: Vad tycker du? Ska vi flyga?
M: Jag vet inte. Det blir så dyrt.
K: Ja, men vi kommer fram snabbt.
M: Hur mycket dyrare blir det om vi flyger?
K: Några tusen till.
M: Vi kan ju åka buss. Det blir mycket billigare.
K: Ja, det är klart, men det tar längre tid.
M: Jo, men om vi åker billigt, så får vi lite pengar över.
K: Hur är det med tåg, då?
M: Det är väl okej, men det kostar lika mycket som att flyga.
K: Okej, då tar vi det billigaste även om det tar längre tid.
M: Å, vad skönt det ska bli att åka i väg. Jag är så trött på att bara vara hemma när
vi är lediga.
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C
K: Titta den här ser jättefin ut.
M: Jaha, oj vad fint. Och vilken balkong! Hur stor är den?
K: Få se, den är 10 kvadratmeter.
M: Det låter ju bra, då får ju alla blommor plats och solstolarna också.
K: Ja, den kanske skulle passa oss.
M: När är det visning på lägenheten?
K: I morgon klockan halv sex. Ska vi gå dit och titta?
M: Ja, absolut. Där kan jag tänka mig att bo.
K:

Jag med, men vi får väl se vad det blir för pris.

M: Mmm, det vet man ju aldrig.
K: Nej, precis.
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3 Hos läkaren
Gustav Andersson mår inte bra. Han har varit trött och förkyld i flera veckor. Därför går han
till Vårdcentralen där han har tid hos en läkare.
Lyssna på när Gustav och läkaren pratar.
Du får höra samtalet två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Läkare: Hej och välkommen. Jag heter Britta och jag är läkare.
Gustav: Gustav Andersson heter jag. Jag är så trött och jag mår inte bra.
Läkare: Hur länge har du känt dig så?
Gustav: I tre - fyra veckor kanske.
Läkare: Har du ont någonstans?

Gustav: Ja, jag har ont i huvudet varje eftermiddag och kväll.
Läkare: Vet du om du har någon feber? Har du tagit tempen?
Gustav: Ja, jag har lite feber. I morse hade jag 37, 4.
Läkare: Känner du dig förkyld? Har du snuva eller hosta?
Gustav: Ja, jag är snuvig. Det har jag varit länge, i minst ett par veckor.
Läkare: Hur känns dina öron? Har du ont i öronen?
Gustav: Nej, jag känner inget i öronen. De känns som vanligt.
Läkare: Då vill jag titta dig i halsen för att se hur det ser ut.
Gustav: Visst, det går bra.
Läkare: Mmm, halsen ser bra ut, men du har nog fått en bakterieinfektion. Det är
mycket tjock gul snuva i näsan. Du behöver penicillin, tycker jag.
Gustav: Oj då, hur länge ska jag äta det?
Läkare: I en vecka. Du kommer att må bättre redan efter två-tre dagar, men det är
viktigt att du fortsätter att ta alla tabletter. Du ska äta upp hela kuren.
Gustav: Javisst, det ska jag göra.
Läkare: Jag skriver ett recept nu, sedan kan du hämta medicinen på vilket apotek
du vill.
Gustav: Vad bra. Tack så mycket.
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4 Telefonsvarare
Lyssna på tre telefonsvarare.
Du får höra varje meddelande två gånger. Sätt kryss för rätt svar.

A
Hej och välkommen till Stadsbiblioteket. Här finns läshörna, studierum med
tillgång till internet och böcker och tidningar på flera språk. Våra öppettider är 12 19 måndag till fredag och 11 - 15 på lördagar. Vi tar gärna emot skolklasser innan vi
öppnar. Ring och boka tid på 508 00 07.

B
Hej! Du har kommit till Folktandvården Villagatan 5. I dag och i morgon har vi
stängt för personalutbildning. Nästa vecka är mottagningen stängd för ombyggnad.
Därefter har vi öppet som vanligt 8-16 måndag till fredag. Lunchstängt 12 - 13.
Välkommen åter.

C
Välkommen till Vårdcentralen Hälsan. Här finns allmänläkare, sjukgymnast och
kurator. Vi har öppet för besök mellan 9 och 17 måndag till fredag. Vi finns i nya
lokaler på Kungsgatan 3, en trappa upp. För sjukvård kvällar och helger hänvisar vi
till Närakuten på Storgatan 8. Tack för ditt samtal!
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5 Information till resande
Lyssna på informationen. Du får höra den två gånger.
Svara ja eller nej.

Hej och välkomna till Svenska Tåg!
För bokning av resa inom Sverige tryck 1, för avbokning tryck 2, information om
förseningar tryck 3, information om inställda tåg tryck 4, for English press 5, för att
repetera tryck stjärna eller vänta så får du hjälp.

Testa att höra finns i lärarmaterialet.
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