Hitta information
I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter.
 Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida.

A. Var kan man lyssna på musik gratis?

B. Vad finns det för aktivitet för barn under fem år?

C. Vad kostar kursen i tango?

(kurs C)

FRILUFT & MOTION

KONSERTER

Onsdag
Cykeltur, ca 3 timmar med Per Nyberg.
Samling vid Stadshuset 10.00. Ta med egen
matsäck.

Måndag
Cecilia Hult framför musik av Chopin.
Café Lyran 15.00 Begränsat antal platser.
Fri entré.

Söndag
Vandring 8 km på naturstigar med Bengt
Larsson. Samling vid Snipens busshållplats
11.00. Egen matsäck, möjlighet till bad från
klippor.

Lördag
Musik i hamnen 20.00. Gitarristen Staffan
Östholm spelar egna låtar influerade av jazz,
pop och klassiskt. Biljetter 100 kr finns på
Turistbyrån.

BARN

DANS

Torsdag
Spökvandring för barn i Rådhusets källare.
Samling 15.00 vid stora entrén. Från sex år.
Endast en medföljande vuxen per barn.

Lördag
Micke Ahlgrens orkester spelar upp till dans
i Hagebyparken 19.00–23.00.
Entré 80 kr.

Lördag
Sagostund på biblioteket. För de allra
minsta. Biljetter 30 kr kan köpas i
receptionen en halvtimma före
föreställningen som börjar 10.30.

Söndag
Lär dig dansa! Argentinsk tango med
Ernesto Garzón som instruktör.
Stadsmuseet 20.00–22.30.
Nybörjare första timmen.
Kursavgift 100 kr.

Hitta information

(kurs B)

Här får du läsa information från ett bibliotek.
 Svara på frågorna med hjälp av informationen.

A. Vad kostar det om man inte lämnar tillbaka en bok i tid?

□ 5 kronor per dag.
□ 7 kronor per dag.
□ 20 kronor per dag.

B. Hur länge får man låna en film?

□ 4 veckor.
□ 5 veckor.
□ 7 dagar.

Några meddelanden

(kurs C)

Här får du läsa några sms. Vad vill personerna meddela?
 Välj det alternativ som passar bäst.

Kan du kl.
19? Ska vi
ses utanför
bion?

Du, det var
dumt sagt av
mig. Förlåt. Jag
var så
stressad…
Kram

A. Vad vill personen?

B. Vad vill personen?

□ Bestämma träff.
□ Fråga om vägen.
□ Be om ursäkt.
□ Meddela försening.

□ Bestämma träff.
□ Fråga om vägen.
□ Be om ursäkt.
□ Meddela försening.

Ett meddelande
Här får du läsa ett meddelande.
 Läs meddelandet och svara på frågorna.

A. Vem har skrivit meddelandet?
□ Jim
□ Anna
□ Ella

B. Vad vill Ella att Jim ska göra?
□ Handla och laga mat.
□ Låna böcker och baka.
□ Städa och baka.

(kurs B)

Ett diagram

(kurs C)

I en undersökning har gymnasieelever fått svara på frågor om vilka ämnen de tycker är roliga
och vilka de tycker är viktiga. Resultatet av undersökningen redovisas i ett diagram.
 Svara på frågorna med hjälp av diagrammet.

Ämnen som elever från gymnasiet tycker är roliga och viktiga

100

Roligt

90
80

83

Procent

70

60

64
50

81

79

70

Viktigt

55

52

66

52

63

56

61
47

40
30

35

34

31

20
10
0

Idrott
Matematik
och hälsa

Naturkunskap Svenska

Engelska Samhällskunskap

Ämne:
A. Vilket ämne tycker eleverna är roligast?
B. Vilket ämne tycker de är minst viktigt?
C. Vilka två ämnen tycker de är precis lika roliga?

Historia

Religionskunskap

Para ihop frågor och svar

(endast kurs D)

Här kan du läsa delar av en intervju med en kille som går på gymnasiet och samtidigt jobbar extra på
ett kafé.
 Para ihop frågorna med rätt svar.

Exempel: Hur ofta brukar du jobba extra?

Svar:

A. – Vad gör du för att hinna med både jobbet och skolan?

Svar:

B. – Vad har du lärt dig av det här jobbet?

Svar:

C. – Kan du ge råd till andra som vill jobba extra?

Svar:

2

Välj bland följande svarsalternativ:
1

– Jag tjänar pengar för att kunna resa på sommaren.

2

–En kväll i veckan och varannan helg.

3

– Jag sparar hälften av lönen på banken och så köper jag ganska mycket kläder.

4

– Jobba kvällar och helger eftersom det ofta ger mer pengar.

5

– Jag gick runt och frågade på olika ställen där jag trodde att jag skulle ha en chans.

6

– Planerar och prioriterar, det viktigaste är att jobba lagom mycket.

7

– Jag har blivit mer ordningsam och bättre på att hålla reda på pengar.

Vem vänder sig texten till?
Här ser du några texter som vänder sig till olika läsare. Vilka?
Läs texterna och kryssa för rätt svar?
A
Hej!
Jag går på gymnasiet och jag är nu less på att
killarna tar så mycket tid på lektionerna. De
snackar och tramsar och hindrar oss tjejer från
att lära oss. Skolledningen verkar inte bry sig så
nu vänder jag mig till er som bestämmer i
kommunen. Kom hit och hälsa på oss och se hur
vi har det! Varför inte skapa en tjejklass så att vi
kan få arbetsro?
Hälsningar Marja

Texten vänder sig till …

□ lärare.
□ politiker.
□ elever.
□ chefer.

B
Jämställt på jobbet?
Vill ni driva ett aktivt och framgångrikt arbete för
jämställdhet, mångfald och likabehandling?
Vi är ett konsultföretag som ger ledare på företag
och organisationer stöd och utbildning i arbetet
med jämställdhetsfrågor.
Vi stöttar er med:
-

jämställdhetsplan/mångfaldsplan
utbildning
rådgivning

Texten vänder sig till …

□ lärare.
□ politiker.
□ elever.
□ chefer.

(endast kurs D)

Vad betyder musik för dem?

(endast kurs D)

Här kan du läsa texter från en chatsida på Internet. Några personer berättar vad musik betyder
för dem.
 Vem tycker vad? Skriv rätt namn efter varje påstående längst ner på sidan.
Vad betyder musik för dig?
………………………………………………………………………………………………………………....
När jag var yngre spelade jag visserligen trumpet i musikskolan
men idag är jag inte så intresserad av musik
Bertil
11 aug 2013 16.38 >>
………………………………………………………………………………………………………………....
Musik betyder allt! Jag lyssnar alltid på musik. När jag är på mitt arbetsrum.
Jag tycker att det blir alldeles för tyst annars. Jag älskar musik, det ger mig
fantasi och kreativitet.
Raoul
11 aug 2013 17.24 >>
………………………………………………………………………………………………………………....
Musik hjälper mig att fokusera. När jag pluggar lyssnar jag alltid på muik.
Tea
12 aug 2013 10.43 >>
………………………………………………………………………………………………………………....
Sedan några år tillbaka sjunger jag i en gospelkör. För mig är musik
gemenskap och glädje
Ayno
12 aug 2013 11.16 >>

Ex Musik inspirerar mig.

Raoul______________

_____

A. Musik betyder nästan ingenting för mig.____________________
B. Musik är bra för koncentrationen.

____________________

