
Swedex - Modelltest 

 
 
Manus – Hörförståelse – A2 
 
1. 
Hej, det är Krister. Jag förstår att du är på gymmet men det skulle vara roligt att träffas i eftermiddag. 
Vi kanske kan gå och fika. Jag tycker kaféet vid domkyrkan är väldigt trevligt. Jag är på universitetet 
nu men jag slutar kl.16.00 och då går jag dit. Kom dit om du vill. Hej då! 
 
2. 
Du har kommit till Hälsokliniken och Doktor Anderssons telefon. Jag är på semester under vecka 12 
och är tillbaka den 26:e mars. Har du något akut problem så kontakta cityakuten på telefonnummer 
725 10 00 eller ring sjukinformationen på 733 08 08. Om det kan vänta så ring mig och boka en tid i 
vecka 13. Tack. 
 
3. 
Hej Klara! Det är Lisa. Du har väl inte glömt utflykten i morgon. Jag tänkte att vi nog behöver ha med 
oss något att äta då. Jag har bakat en äppelpaj och så tar jag med mig kaffe. Kan du ta med skedar och 
tallrikar till pajen och koppar till kaffet? Du kan väl ringa mig när du har slutat. Hej så länge! 
 
4. 
Hej Kalle. Jag glömde mina solglasögon i morse. Eftersom vi ska vara ute hela eftermiddagen tror jag 
att jag behöver dem så kan du ta med dem, är du snäll.            
Jag tror de ligger i vardagsrummet, på det runda bordet vid fönstret. Vi ses i parken 
klockan två som vi sa. Hej så länge. 
 
5. 
Hej Eva. Nu har jag köpt biljetter och de var faktiskt billigare än jag trodde. Vi åker 12.10 och är 
framme 15.20 så då hinner vi titta lite på stan också innan vi träffar de andra. Vi har fått platserna 35 
och 36 i vagn 3, precis efter restaurangvagnen. Det låter väl bra. Vi ses på perrongen en kvart innan. 
Ha det bra så länge. 
 
6.   
Jaha, då vill vi meddela våra besökare att museet och museibutiken stänger om en kvart, alltså 18.30. 
Men kaféet har öppet lite längre och stänger kl 20.00 så välkomna dit. I morgon lördag är museet 
öppet mellan 12.00 och 16.00. Tack för besöket. 
 
7.  
Ett meddelande till våra kunder: Idag har vi ett fantastiskt erbjudande i vår bokhandel. Där kan ni köpa 
tre böcker men bara betala för två. Alltså köp tre till priset av två. Välkomna! 
 
8. 
Under kvällen mulet väder, mest uppehåll. Senare i natt kommer ett område med snö eller snöblandat 
regn in norrifrån och temperaturen blir i natt omkring 0 grader. Det var nyheterna. 
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9. 
Ni ska vara hjärtligt välkomna till ”Fråga barnen” som ju alltså är ett telefonväkteri där ni som är 
vuxna kan ställa frågor direkt till barnen som finns här i studio 8. Telefonnumret hit är 08-24 15 00. 
 
Källa till fråga 8-9: Sveriges Radio 
 
10. 
Hej! Det är Christina. Jag är ledsen men jag kan tyvärr inte komma till mötet för mitt tåg har blivit 
över en timme försenat. Det var visst något elektriskt fel. Om ni undrar över något så kan ni ringa mig 
på min mobil. Mitt nummer är 070 292 11 84 Jag ber så hemskt mycket om ursäkt men det är inget jag 
kan göra. Hoppas det går bra ändå. 


