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Ett rådjur har blivit påkört. Foto: B Larsson Ask/TT 

Fler olyckor med vilda djur 

Lyssna 

Fler än 61 tusen vilda djur 

blev påkörda på vägarna 

förra året. Det är rekord. 

Aldrig tidigare har det varit 

så många olyckor 

med vilda djur. 

– Det är skrämmande, 

säger Boris Karlqvist. 

Han arbetar med att 

försöka minska olyckorna. 

Rådjur är de djur som 

oftast blir påkörda av bilar. 

Det var 46 tusen olyckor 

med rådjur 2017. 

Sex tusen älgar och 

lika många vildsvin blev också påkörda.  

                                           

                 Artikeln är hämtad från http://8sidor.se/vardags/2018/01/rekord-i-olyckor-med-vilda-djur-2/ 
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Översätt till ditt språk 

      
 

vilda           ………………………………                             

påkörd ……………………………… 

rekord ……………………………… 

olycka  ……………………………… 

djur ……………………………… 

skrämmande……………………………… 

minska  ……………………………… 

vildsvin     ……………………………… 
 

Frågor 

 

 

1. Hur många djur blev påkörda? 

 

_________________________________________________________ 

 

2. Vad försöker Boris Karlqvist att göra? 

 

_________________________________________________________ 

 

3. Vilket djur är det som oftast blir påkört? 

 

_________________________________________________________ 

 

4. Hur många älgar och vildsvin blev påkörda? 

 

_________________________________________________________ 

 

 



Svar 
 

1. Fler än 61 tusen djur. 

2. Han försöker att minska olyckorna. 

3. Det är rådjuren som oftast blir påkörda. 

4. Sextusen älgar och vildsvin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Barn badar i havet i Lomma. Foto: J Nilsson / TT 

De trivs bäst 

Lyssna

    

Människor i Lomma, 

Danderyd och Lidingö 

är mest nöjda med 

sina kommuner. 

Det visar en undersökning 

som görs varje år. 

Människor får svara 

på frågor om hur nöjda de är. 

Frågorna handlar 

bland annat om jobb, 

bostäder, nöjen och om 

de känner sig trygga. 

 

Lomma, Danderyd och Lidingö 

är rika kommuner 

som brukar komma högt 

i undersökningen. 

När det bara gäller nöjen 

är folk i Göteborg mest nöjda. 

Och i Sorsele, Storuman 

och Jokkmokk känner sig 

folk tryggast. 

Människor i Flen är inte lika nöjda. 

De ger sin kommun sämst betyg. 

Det är Statistiska Centralbyrån 

som gör undersökningen. 

Dagens Nyheter har skrivit om den. 

                                                                         

Artikeln är hämtad från: http://8sidor.se/vardags/2018/01/de-trivs-bast/ 
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Översätt till ditt språk 

      
 

nöjda          ………………………………                             

undersökning……………………………… 

bostäder ……………………………… 

trygga ……………………………… 

rika ……………………………… 

sämst         ……………………………… 

betyg  ……………………………… 

statistik     ……………………………… 

 

Frågor 

 

 

5. I vilka kommuner bor de människor som är mest nöjda? 

 

_________________________________________________________ 

 

6. Vilka frågor får människor svara på?? 

 

_________________________________________________________ 

 

7. Var bor de människor som känner sig tryggast? 

 

_________________________________________________________ 

 

8. Vad tycker människor i Flen? 

 

_________________________________________________________ 

 



 

Svar 
 

1. De bor i Lomma, Danderyd och Lidingö. 

2. De får svara på frågor om jobb, bostäder, nöjen och om 

de känner sig trygga. 

3. De bor i Sorsele, Storuman och Jokkmokk känner sig 

folk tryggast. 

4. De är inte lika nöjda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nu är det större risk att få influensa. Foto: TT 

Nu kommer influensan 

Lyssna 

De flesta är tillbaka 

på skola eller jobb 

efter semestern. 

Då är det risk att sjukdomen 

influensa sprider sig. 

Influensan kommer varje vinter 

och smittar snabbt 

mellan människor. 

Sjukdomen sprider sig 

bäst inomhus. 

Den som blir sjuk får hosta, 

feber och ont i kroppen. 

Men vissa människor blir 

allvarligt sjuka och måste 

få vård på sjukhus. 

Det är oftast gamla människor, 

kvinnor som väntar barn 

eller personer som har 

andra sjukdomar. 

De kan få gratis vaccin 

mot influensan. 

 

 

                                                            Artikeln är hämtad från http://8sidor.se/vardags/2018/01/nu-kommer-influensan/ 
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Översätt till ditt språk 

      
 

risk             ………………………………                             

influensa ……………………………… 

sprider ……………………………… 

smittar ……………………………… 

hosta  ……………………………… 

ont  ……………………………… 

allvarligt ……………………………… 

vård            ……………………………… 

vaccin ……………………………… 

 

Frågor 

 

 

5. Vad kommer varje vinter? 

 

_________________________________________________________ 

 

6. Var smittar influensan bäst? 

 

_________________________________________________________ 

 

7. Var får du ont om du blir sjuk? 

 

_________________________________________________________ 

 

8. Vilka kan få gratis vaccin? 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 



Svar 

 

1. Influensan kommer varje vinter. 

2. Den sprider sig bäst inomhus. 

3. Den som blir sjuk får hosta, feber och ont i kroppen. 

De som är gamla, väntar barn och de som har andra sjukdomar. 

 

 


