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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW DO SŁUCHANIA 
 
Zadanie 9. 
Är det skadligt för barn under tre år att titta på tv? 
 
Annagret: 
Vi låter våra två barn titta på TV, men vi styr vad de får se. Vi tycker inte om Poke`mon och 
tillåter inte vår 5-åring att titta på det. Vi tror att det är viktigt att man som förälder tar sitt 
ansvar genom att bestämma vilka program barnen får se. Och även talar om för barnen varför 
man inte vill att de ska se vissa program. 
 
Therese: 
Som jag ser det, så är det väl inte skadligt i sig att låta barn titta på TV. Men man ska vara 
noga med vad de ser. Barnen blir väldigt präglade av TV-tittandet. Vi ångrar oss till viss del 
att vår son fick se på vissa barnprogram när han var liten, det syns idag när han är 5. Han har 
svårt att förstå vad som är verklighet och vad som är på låtsas. När jag var ung så fanns det 
inte så mycket tecknat att se på. Sitter man med sina barn och förklarar så är det nog ingen 
fara. Men många använder ju filmer som barnvakt och det betyder ofta att barnen sitter själv 
och tittar. 
 
Eva: 
Det kan väl vara skadligt för barn såväl över som under 3 år. När man ser på TV får man 
saker och ting färdigserverade mer eller mindre och om det kan vara svårt att tänka kritiskt 
som vuxen så vad ska det då inte vara när man är barn? Då har man ju inte precis egna 
erfarenheter att jämföra med. Att man läser för barnen och uppmuntrar dem att läsa när de 
själva kan, tycker jag, är oändligt bättre än att sätta dem framför TV:n.  
 
Olof: 
Jag tycker att det är helt fel att låta småbarn titta på TV. Om man i stället låter barnet lyssna 
på samma story på cd eller kasett, så tränas barnet i att tänka själv, och får fritt spelrum att 
själv skapa sig en bild av karaktärerna och omgivningen. Sätt inte ditt barn framför tv:n bara 
för att det är enkelt! Släck istället ned i rummet, ordna en myshörna i ett rum där ingenting 
stör barnet, och låt en historia spelas upp, eller berätta en själv om du har tid.  
 
Sven: 
Under de tre första åren så bestämms stora delar utav barnets liv, dess inlärningsförmåga, 
personlighet, intelligens, utstrålning etc. Sen vet  jag inte om det är bra eller inte att det tittar 
på tv under den tiden. Jag tror att det är bäst att det gör många saker i en trygg miljö. 
 
Malin: 
Vår 2-åring brukar ibland titta på bolibompa med sin storebror som är åtta år. Jag tror i och 
för sig att han är mer intresserad av att sitta där med sin storebror än av programmet i sig. Det 
är en mysig stund för dem på kvällen. Däremot skulle jag inte sätta på en videofilm enbart för 
2-åringen. Han tycker att det är mycket roligare att leka och det är jag glad för. 
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Zadanie 10. 
I. 
I TV-serien „Inför rätta” visades några enkla rättsfall ur vardagen. Ett program i serien 
handlade om häleri, dvs att köpa eller ta emot vara som man vet är stulen. 
I programmet möter vi makarna Bertil och Eleni Hansson, som just har flyttat in i ett radhus. 
En dag blir de tillfrågade av en granne, om de vill köpa en gräsklippare. De känner inte 
grannen något närmare, men de tycker att han är en trevlig karl, lätt att prata med. Grannen 
vill sälja sin gräsklippare, som är helt ny och som har kostat 2700 kronor, för bara 600 kronor. 
Familjen Hansson behöver inte någon ny gräsklippare, men det låga priset gör dem 
intresserade. De köper gräsklipparen. 
II. 
Någon tid senare kommer mannen in igen, och nu talar han om att han har en dammsugare, 
som han kan sälja väldigt billigt. Dammsugaren är helt ny och skulle normalt kosta ca 2000 
kronor. Mannen lovar att de ska få köpa den för bara 700 kronor. Mannen, som arbetar på ett 
varuhus, påstår att han får köpa varor billigare än andra. Familjen  köper dammsugaren. 
En månad senare har mannen andra saker att sälja. Familjen köper dem. 
III. 
Ett halvt år senare ringer det på dörren. Det är polisen som vill ställa några frågor om de varor 
som de köpt av grannen. Det visar sig, att mannen som sålt varorna, har stulit dem från det 
varuhus där han arbetade. Makarna åtalas för häleri. 
Makarna Hansson, som aldrig varit i delo med rättvisan, försvarade sig med att de inte kunde 
veta att varorna var stulna. Åklagaren hade dock en annan åsikt. De borde ha förstått att det 
var fråga om stöldgods, eftersom de fick köpa varorna så billigt. Åklagaren kunde möjligen 
förstå att de hade köpt den första varan, gräsklipparen, i god tro, men när mannen återkom 
med nya varor, borde de ha förstått att det rörde sig om stulna varor. 
Rätten dömde dem till två års fängelse (villkorlig dom) och dagsböter. 
IV. 
Som exemplet visar, är det farligt att köpa varor alltför billigt. Många gånger är sådana billiga 
varor stulna. Inbrotten i lägenheter och villor har ökat kraftigt på sista tiden, och tjuvarna 
måste sälja sina varor. Många småtjuvar försöker sälja sina varor på gatan för att få kontanter 
till sprit och narkotika. Det händer även att stöldgods säljs via annonser i tidningar.  
 

bearbetad: Å.Andersson-Kontakt på svenska  
Zadanie 11. 
I halka och snöfall körde mannen om en utryckande brandbil och frontalkrockade med en 
mötande bil. Mannen och räddningstjänsten var på väg till samma mål. Hans brinnande hus. 
Mannen fick på torsdagsförmiddagen ett samtal om en brand i villan i Rådom utanför Torsby.  
Det var hans fru som hade upptäckt rökutvecklingen i pannrummet. Mannen satte sig i bilen 
och körde iväg mot hemmet. Men räddningstjänsten var först larmad och låg med sina tre 
utryckningsfordon före i det snöiga och hala väglaget på länsvägen mot Rådom. Mannen hann 
ikapp karavanen av brandbilar, men gav sig inte till tåls. Han ville komma fram så fort som 
möjligt. Han gick ut i vänsterfil och körde om den brandbil som låg längst bak. 
Ur snöfallet i den tiogradigt kalla luften kom från det andra hållet en personbil med ett äldre 
par vid ratten och en yngre kvinna i baksätet. Frontalkrocken blev kraftig och alla tre i den 
mötande bilen klämdes fast. Arbetet krävde försiktighet och det tog en timme innan 
brandmännen fick loss dem.  
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De tre fördes till sjukhuset i Torsby. Kvinnan, som är i 30-årsåldern, hade fått allvarliga 
ryggskador. Hon fördes under eftermiddagen i helikopter till Karolinska sjukhuset Stockholm. 
De övriga fick lindriga skador, men ligger kvar på sjukhuset. 
Två av de tre brandbilarna fick efter kraschen avbryta utryckningen mot villabranden och 
personalen ombord i stället inrikta sig på räddningsarbetet med de skadade i de krockade 
bilarna. Även husägaren skadades och togs med lindriga skador till sjukhuset, varifrån han 
senare kunde ringa tillbaka till sin fru. Hon kunde då lämna beskedet att huset hade klarat sig.  
Den första brandbilen hade kommit fram i tid innan elden spridit sig och personalen hade 
lyckats begränsa den till pannrummet. 

Expressen 


