Swedex Modelltest

Manus - Hörförståelse B1
1.
-

-

Nämen, hej. Vart är du på väg?
Jag ska till biluthyrningen här borta och hyra en bil. Jag har en del saker jag måste
transportera till sommarstugan.
Aha. Är din egen bil för liten?
Du, jag har faktiskt sålt den. I stan behöver man den inte och till stugan tar jag bussen.
Jaha
Ja, men nu jag ska till IKEA och köpa en ny säng till gästrummet i sommarstugan. Jag
får köra iväg till återvinningen med den hemska soffan som står där nu.
Jaha. Jasså.
Och sedan är ju stolarna i köket direkt farliga att sitta på så dem får jag också åka iväg
med. Jag ska köpa två nya köksstolar, fler behövs inte för den gamla kökssoffan går
bra att sitta på också.
Det är fint med sådana gamla soffor.
Visst är det.
Förresten när jag var på IKEA senast såg jag att de hade jättefina gardiner som säkert
skulle passa i en sommarstuga.
Nä gardiner har jag fått i present av min syster men jag ska köpa en matta till köket.
Hmm
Och sedan när jag har fått allting på plats måste du komma ut och hälsa på.
Ja gärna.
Nä nu måste jag gå men jag hör av mig när jag har möblerat färdigt och ger dig en
vägbeskrivning.
Bra. Det säger vi. Lycka till med allt
Tack. Hej!

2.
Ja, hej! Det är Anna. Jag tänkte ge dig en vägbeskrivning till på lördag. Du kör ju från
Stockholm så då åker du förbi skolan när du kommer in i byn. Den ligger på höger sida. När
du har passerat skolan kör du till höger över en bro. Du ska inte köra förbi kyrkan. När du kört
över bron, svänger du till vänster och kör förbi kaféet. Sedan tar du första vägen till höger.
Om du kommer till badplatsen då har du kört för långt. När du har svängt in på vägen till
höger ser du en gård på varje sida. När du ser kor på vänster sida är det inte långt kvar. Efter
korna svänger du till vänster och sedan bor jag i första huset på höger sida. Hoppas du hittar.
Du har ju mitt mobilnummer om det skulle vara något. Vi ses. Hej!

© Folkuniversitetet

Swedex Modelltest
3.
-

Anna!
Hej! Det är Peter.
Hej!
Tack för senast. Det var verkligen roligt att hälsa på dig. Du har fått så fint nu.
Jasså, tycker du det? Ja, det har ju varit en del arbete men det är bara roligt.
Och maten var ju så god.
Det var roligt att du tyckte
Ja, men nu måste jag verkligen berätta vad som hände på vägen hem.
Jasså, vad var det då?
Jo förstår du, när jag bara hade kommit några hundra meter från ditt hus så stod det en
stor älg mitt på vägen… helt stilla.
Va!
Javisst, jag har aldrig varit så nära en älg förut. Jag satt i flera minuter och tittade på
honom tills han sakta gick in i skogen.
Ahaa..
Men det är inte slut med det.
Nähä
Nä för när jag åkt en bit kom det plötsligt en hund springande över vägen och sedan en
hund till. Då kom jag ihåg att det var älgjakt. Så det var ju inte så konstigt.
Nää,nä
Efter några kilometer, innan jag kom ut på den stora vägen, var det helt stopp för då
var det en bonde som tog sina kor över vägen.
Nämen det var värst vad du fick vara med om. Själv har jag bara sett grannens hästar.
Jaha..nä.. det var synd att jag inte hade kameran med mig. Som avslutning på min resa
satt det en liten katt utanför min dörr när jag kom hem.
Nämen vad säger du!
Äh det var grannens katt som var och hälsade på.
Jaha men nu kan du ju vägen till stugan så nu får du komma och hälsa på mig snart
igen.
Ja det ska jag göra.
Ja vi hörs
Hej!

4.
Däremot kan man nog säga att både det här sju och sju är standardsvenska uttal av sje-ljudet
och där varierar det från dialekt och dialekt. Så är man uppvuxen i Norrbotten till exempel så
är sju det naturliga uttalet, det här främre sje-ljudet. Är man uppvuxen i södra Sverige så är
snarare sju det naturliga men också här varierar det och här varierar det ju inte bara dialektalt
utan också, kan vi säga, socialt och könsmässigt. Så att flickor säger oftare sju än vad pojkar
gör i södra Sverige.
5.
Förr i tiden hade äldre människor sällan många egna tänder kvar i munnen efter ett helt livs
tuggande. Men de senaste 20 åren har tandhälsan blivit betydligt bättre och många äldre
inleder ålderdomen med egna friska tänder. Men tandvården för äldre har inte hängt med. På
vård- och sjukhem glöms munhygienen ofta bort och tandklinikerna har haft siktet innställt på
unga och friska. Men nu ska det bli ändring. Strax före jul invigdes Sveriges första tandklinik
som är specialiserad på äldretandvård.
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6.
Ja, innan IKEA kom då var liksom då var Haparanda, ja det var en utdöende stad, kan man
säga. Det fanns inte mycket jobb och folk sökte sig utåt och liksom. De var tvungen att flytta
och ja jag kände i alla fall att jag hade ingen framtid i Haparanda just då men när IKEA kom
liksom det var helt otroligt vad det vände. Det blev som en ja blixt från en klar himmel.
7.
En vanlig hemdator idag, det är ju egentligen ett väldigt kraftfullt verktyg och det är ju lite
synd att använda den bara som skrivmaskin eller bara surfa lite på Internet och skicka mejl för
datorn den kan ju göra en massa, massa trix – fixa till bilder, redigera videofilmer, göra
tidningar, läckra trycksaker och så vidare och så vidare. Och allt detta är ju beroende på vad
för sorts program man installerat på sin dator men sedan tar det ju oftast stopp. För hur ska
man lära sig använda datorprogrammen?
8.
-

-

Vad är det man vet om röstens åldrande hittills?
- Om vi begränsar oss till vuxna då när man har växt färdigt från barndomen så
förändras ändå en del saker till exempel grundtonen i talet tenderar att sjunka sakta
mellan tjugo och sextiofem.
- En mörkare röst alltså?
Ja, grundtonsmässigt så. Och talhastigheten finns också en tendens att den sjunker
man talar lite långsammare med stigande ålder, inte dramatiskt så men något lite.

9.
-

När vi nu ser att svenska folket ökar i vikt så är det inte födelsevikten som ökar utan
det är någonting som händer efter födelsen.
Ja, det är något som händer efter födelsen och det är något som kommer rätt tidigt. Vi
har sett att redan 15-16-åringar i Göteborg har ökat en 2-3 kilo i vikt jämfört med vad
15-16-åringar vägde för 15-20 år sedan. Så att detta är en gradvis utveckling och vi ser
då att medelålders människor också .. att man lägger på sig ett antal kilo, 3-4 kilo
jämfört med bara för bara för 10-15 år sedan.

Källa: Fråga 4-9: Sveriges Radio.

10. Intervjuaren: Hejsan! Ursäkta mig men jag skulle vilja fråga dig en sak.
Person1: Jaha. Javisst!
Intervjuaren: Jag undrar...Vad skulle du göra om du vann tio miljoner kronor?
Person 1: Tio miljoner! Jaa, vad skulle jag göra ....Jo, först av allt skulle jag resa till
ett varmt ställe som Maldiverna eller Bahamas.
Intervjuaren: Jaha....
Person 1: Jag skulle betala mina skulder också och hjälpa någon släkting som har det
svårt ekonomiskt.
Intervjuaren: Jaha. Det var ju snällt. Är det något annat du vill göra?
Person 1: Nää, jag tror inte det. Jag vill nog leva som vanligt. Jag trivs bra så här.
Man blir inte lyckligare av pengar.
Intervjuaren: Nää, det kanske du har rätt i.
Person 1: Men det är klart...det känns nog lite säkrare om man har lite pengar på
banken förstås. Jag skulle nog sätta in ganska mycket på ett bankkonto som jag kunde
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ta av när det behövdes, om jag ska ta körkort till exempel.
Intervjuaren: Jaha. Tack ska du ha.
11. Intervjuaren: Förlåt om jag stör men jag har en fråga som jag skulle vilja ställa.
Person 2: Jaha..
Intervjuaren: Vad skulle du göra om du vann tio miljoner kronor?
Person 2: Hur mycket, sade du?
Intervjuaren: 10 miljoner
Person 2: Tio miljoner... Det är mycket det. Jag vet inte .. jag är inte så van vid så
mycket pengar. Vad skulle jag göra då ..hmm.. Jo, nu vet jag! Jag skulle ta ledigt från
jobbet ett år och skaffa ett litet hus vid kusten, precis vid havet Där skulle jag kunna ta
det lugnt och måla tavlor.
Intervjuaren: Jaha. Är du konstnär?
Person 2: Nää. Det är bara en hobby men jag tycker (att)det är roligt.
En resa till Australien blir det nog också. Mina kusiner bor där och det var säkert tio år
sedan jag träffade dem senast.
Intervjuaren: Jaha. tack för dina svar.
12. Intervjuaren: Får jag störa dig en liten stund? Jag har en fråga som jag skulle vilja
ställa.
Person 3: Javisst! Vad vill du veta?
Intervjuaren: Jo, jag undrar: Vad skulle du göra om du vann tio miljoner kronor?
Person 3: Skulle jag vinna pengar?! Jag som aldrig vinner något. Jaa.....vad skulle jag
göra?...Jag skulle nog spara lite pengar till barnen så de har ett litet startkapital när de
flyttar hemifrån.En större bil skulle jag också köpa och så skulle jag och min man
jobba mindre så att vi fick mer tid att vara med barnen medan de är små. Det är
viktigt, tycker jag.
Intervjuaren: Ja, det är klart. Är det någonting annat du har tänkt dig?
Person 3: Njaa..nää.. Jag skulle leva utan att snåla och bjuda mina vänner på fest så
ofta jag hade tid.
Intervjuaren: Jaha, det låter ju trevligt. Tack då.

13. Intervjuaren: Ursäkta, får jag fråga dig en sak?
Person 4: Ja, om vad då?
Intervjuaren: Jag undrar vad du skulle göra om du vann tio miljoner kronor?
Person 4: Jag skulle betala mina studielån så att jag inte har några skulder.
Intervjuaren: Jaha. Läser du på universitetet?
Person 4: Jaa, på läkarlinjen.
Intervjuaren: Jaha. Är det något mer du skulle vilja göra?
Person 4: Jaa, min syster skulle få pengar så hon kan/kunde köpa sig en egen häst.
Det har hon alltid drömt om och så skulle jag ge mycket till Amnesty International för
man vill ju hjälpa till lite.
Intervjuaren: Javisst. Är det något till dig själv som du skulle köpa?
Person 4: Ja, en jorden-runt-resa skulle jag nog också göra. Men först skulle jag läsa
färdigt på universitetet. Jag har ett år kvar där. Sedan skulle jag resa.
Intervjuaren: Jaha. Tack ska du ha.
14. Intervjuaren: Ursäkta att jag stör men jag undrar om du skulle vilja svara på en
fråga?
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15. Intervjuaren: Ursäkta. Har du tid att svara på en fråga?
Person 6: Jaha. Vadå?
Intervjuaren: Jo jag undrar: Vad skulle du göra om du vann tio miljoner kronor?
Person 6: Tio miljoner.. få se.. Jag skulle köpa en stor lägenhet mitt i stan. Den kostar
ungefär fyra miljoner och sedan skulle jag köpa en bil, en lyxig Mercedes. Den kanske
kostar en 500 000. Det är fyra och en halv miljon
Sedan skulle jag investera pengarna i en liten restaurang där jag och min bror skulle
servera jättegod italiensk mat.
Intervjuaren: Jaha, det låter intressant. Är du kock?
Person 6: Nää, men min bror är det. Jag jobbar med reklam. Om det blev några
pengar över så skulle jag köpa aktier för resten.
Intervjuaren: Jaha. Ok. Tack för att du tog dig tid.

16. Hej, Kalle! Det är Stefan. Erik fyller ju 35 på torsdag. Så vi måste ha en present med
till honom på festen han ska ha på lördag, då. Jag hoppas att du har tid att köpa något
till honom för tyvärr jobbar jag till sju varje kväll hela veckan. Jag vet att han tycker
om att läsa så han blir säkert glad för en bok. Förresten så vet jag att han behöver en
ordbok för han har nämligen börjat läsa franska. För min del är det okej om det kostar
upp till trehundra kronor. I morgon har jag möte hela dagen men i övermorgon kan du
ringa mig efter kl. fyra och berätta hur det har gått. Ha det bra så länge! Vi hörs! Hej
då!
17. . Hej, Krister! Tyvärr kan jag inte komma på träningen på lördag. Min svärmor
kommer och hälsar på oss och jag ska hämta henne på flygplatsen kl.12.00. Det är
första gången hon är här så vi tänkte åka på en liten båttur med henne på
eftermiddagen och sedan på kvällen går vi ut och äter på den nya fiskrestaurangen i
hamnen. Det skulle vara roligt om du ville följa med då. Hör av dig så snabbt som
möjligt för vi måste nog boka bord i dag. Du kan ringa mig på mobilen. Hej så länge!
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