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Samhällsservice

San dra har en dotter som är ett år. Hon 
har ansökt om förskoleplats och står på 
väntelista. Sandra ringer till barn- och 
utbildningsförvaltningen på kommunen. Hon lyssnar på ett meddelande på 
telefonsvararen. 

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Var bor San dra och hennes dotter?

 I Åsens kommun.

2 Varför svarar ingen på barn- och utbildningsförvaltningen mellan kl. 11.30 och 12.30?

 För att de är på lunch.

3 Hur kan man komma i kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen om ingen 
svarar?

 Man kan skicka e-brev.

4 När kan San dra få brev från barn- och utbildningsförvaltningen?

 Under juni månad.

   Jag förstår meddelanden  
  på te le fon sva rare.

 FACIT Test 2b: Lyssna
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Hög ti der

Omar har fått jobb i en leksaksaffär inför julen. 
Han har möte med chefen. Chefen berättar hur 
han ska göra de olika arbetsuppgifterna. 

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Var ska Omar job ba före lunch?

 På lagret.

2 Vad är en följesedel?

 Ett papper som talar om vilka varor de har fått.

3 Vilka va ror har bu tik en fått i dag?

 Nallebjörnar, dockor och leksaksbilar.

4 Hur vet Omar var va rorna ska stå?

 Det står lappar på hyllorna, och affären har ett bra system.

5 När har Omar lunchrast?

 Klockan tolv.

6 Vad ska Omar lära sig efter lunch?

 Att slå in ju lklappar.

 FACIT Test 2b: Lyssna

   Jag för står när någon  
  förklarar något för mig.
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Kul tur

Albin var på bio i går. I dag är Al bin på jobbet,  
och på rasten pratar han med Sa mir. Al bin 
berättar om fil men.

   Jag förstår när någon  
  berättar något eller  
  frågar mig.

 FACIT Test 2b: Lyssna

Uppgift
Svara på frågorna.

1 Vad he ter fil men som Al bin har sett?

 ”Jag vil l hem”.

2 Var bor Olof nu?

 I Stockholm.

3 Var bod de Olof förr?

 I en by i Västmanland.

4 Hur många barn har Olof?

 2

5 Var job bar Olof?

 På en bank.

6 Varför har Olof inte det bra?

 Han trivs inte med jobbet, 
familjen och storstaden.

7 Hur slutar fil men?

 Filmen s lutar med att Olof  
kör mot Västmanland.
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Sverige runt

Sylvia bor i Stockholm. Hon har en god vän som 
bor i Malmö. I helgen ska vännen besöka Sylvia. 
Vännen tar tåget till Stockholm, och Sylvia går till  
Stockholms Central för att möta henne.  
Plötsligt hör Sylvia ett meddelande i högtalarna. 

Uppgift
Svara på frågorna.

1 När kom mer tå get från Malmö?

 11.15

2 Tå get från Malmö är försenat. Hur mycket?

 40 minuter.

3 Varför är tåget från Malmö försenat?

 På grund av tekniska prob lem.

 FACIT Test 2b: Lyssna

   Jag förstår högtalarutrop.


