
 

Språkresan säsong 3 
– Luis, bussförare.  
I tredje säsongen av vår poddserie för SFI pratar vi om jobb och yrken. I det 
här avsnittet möter vi Luis som är bussförare. 
 
Vill du arbeta med podden i klassrummet?  Då kan du använda dig av 
någon av de här övningarna.  

Innan ni lyssnar 
Förbered er genom att samtala om kollektivtrafik och busstrafik. Vilka 
jobbar där? Vilka erfarenheter har eleverna av att åka buss (dvs. när och 
hur åker de)? Hur är en bra bussförare? 

Några ord att förstå innan ni lyssnar: 
”Sightseeing”. Transportera. Genomföra. Åtgärda. Fordon. Certifikat. Brist. 
Ansöka.  

Förstod du? 
Lyssna först utan att titta på frågorna. Läs sedan frågorna (högt av dig som 
lärare eller enskilt). Lyssna igen, en eller flera gånger, och försök svara på 
frågorna (muntligt eller skriftligt).  
 

1. Hur länge har Luis arbetat som bussförare? 

2. Varför valde han yrket? 

3. Utbildningen var jättesvår i början. Varför det? 

4. Vilka metoder hade Luis när han studerade?  

5. Självklart minns Luis sin första arbetsdag – vad hände? 

6. Luis berättar om olika saker han gör på jobbet en vanlig dag. 
Vilka då? 

7. Vad gör man om bussen går sönder? 

8. Vad krävs för att man ska kunna få köra buss? 

9. Vilka arbetstider har en bussförare?  

10. Hur bestäms arbetstiderna? 

11. Det är ett stressigt jobb, säger Luis. Hur gör han för att hantera 
stress? 



 
 

12. Är det lika många män och kvinnor som är bussförare? 

13. Luis ger exempel på yrkesord. Vilka då? 

14. Varför rekommenderar Luis andra att bli bussförare?  

Samtala om 
Låt eleverna först samtala i par eller mindre grupper. Efter en stund kan 
varje par/grupp presentera en intressant sak för hela klassen.  
 
Hur ska en bra bussförare vara? Och hur ska en bra passagerare vara? Har 
du varit med om en situation med en dålig bussförare, eller en dålig 
passagerare?  

Skriftlig/muntlig övning: Bussdialog 
Här är tre situationer på bussen. Läs högt och låt eleverna fundera över vad 
som händer sen och därefter skriva klart dialogen. Gärna  två och två. 

1. Du sitter på bussen, men bussföraren kör inte iväg. 
– Varför kör du inte? frågar du 
– Jag är ny på jobbet, jag hittar inte! Kan du hjälpa mig? svarar 

bussföraren. 
Vad gör du? 

2. Du sitter på bussen och har det lugnt och skönt. Då kliver en person 
ombord. 

– Hej, jag har glömt mitt busskort? säger personen 
– Då får du inte åka med, svarar bussföraren. 
Vad händer sen? 

3. Du sitter på bussen. Då kliver en person ombord som är mycket glad och 
sjunger en sång, väldigt väldigt högt. Snart ropar personen till alla: 

– Sjung med, sjung med! 
Vad händer sen? 

 

 

 
 



 
 

Fler övningar 
Här följer tips på fler övningar från tidigare poddavsnitt  

 

Från första säsongen 

Musiktexter – poddavsnitt 1 
Prata om nya ämnen – poddavsnitt 2 
Intervjua och återberätta – poddavsnitt 3 
Föreslå och säga emot – poddavsnitt 4 
Att skriva mejl – poddavsnitt 5 
Dagbok över språkutveckling – poddavsnitt 6 
Pardiktamen – poddavsnitt 7 
Pratspel – poddavsnitt 8 
 

Från andra säsongen 

Uttal och drömmar – poddavsnitt 2-1 
Ordbok – poddavsnitt 2-2 
Samla skyltar under en timme – poddavsnitt 2-3 
Alla har något att berätta – poddavsnitt 2-4 
Film och text – poddavsnitt 2-5 
Välkommen på middag – poddavsnitt 2-6 
Översättningar – poddavsnitt 2-7 

Texter i läroböcker 
Sju jobb: Kapitel Busschaufför 

Bakom ratten – Att arbeta med transport 
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