
 

 

L13   Stulen plånbok 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ord och fraser i dialogen: 
 

att stjäla att ta andras saker utan att få lov 
 Jag upptäckte att någon har stulit min plånbok. 

att ställa sig att placera sig stående 
 En kille ställde sig bakom mig i kön. 

fräckt oförskämt, utan skam 

 Det var fräckt! 

att upptäcka att plötsligt se eller observera 

 Anika upptäckte att plånboken var borta. 

att spärra att begränsa eller förhindra 
 Om ditt bankkort är borta, ring till banken och spärra 
 kortet, då kan ingen annan använda det! 

en polisanmälan rapport till polisen om vad som hänt 

 Banken rekommenderade Anika att göra en 
 polisanmälan. 

att reklamera att klaga på något som blivit fel 

 Banken hjälpte Anika att reklamera. 

obehaglig olustig, inte alls trevlig  

 

 



 

 

Dialogen 
 

Jonas: Hej Anika! 

Anika: Hej Jonas! 

Jonas: Hur är det?  

Anika: Ja, du, jag är lite ledsen idag.  

Jonas: Jaha… Varför då?  

Anika: Vet du vad, det är någon som har stulit min plånbok.  

Jonas: Vad? Vad säger du? 

Anika: Ja, det är jättetråkigt… 

Jonas: Men hur gick det till? 

Anika: Vet du vad, jag var på Hötorget, du vet, Hötorgshallarna, där man 
kan köpa mat, därnere under bion. Och så skulle jag köpa torkad 
frukt. Och när jag betalade, då måste det vara någon som hade 
ställt sig bakom mig och kollade min PIN-kod.  

Jonas: Vad fräckt! 

Anika: Jag vet!.. Och sedan följde den personen efter mig och tog ut min 
plånbok som jag hade i ryggsäcken. Det kanske inte var så 
smart… 

Jonas:  Mm.. precis.  

Anika: … att ha ryggsäcken på ryggen. Så ser man inte när någon bara 
kan ta ut… men ändå! Och då upptäckte jag när jag skulle betala 
i en annan affär. 

Jonas:  Jaha… Så det var då du upptäckte att plånboken hade blivit 
stulen? 

Anika:  Precis!  

Jonas: Vad fräckt! 

Anika: Jag vet! 

Jonas: Vad gjorde du då, när du upptäckte det? 

Anika: Alltså… jag ringde direkt till min bank och spärrade kortet. För jag 
hade, som tur är, inga kontanter. Jag hade bara kortet. 

Jonas: Ja, det var ju tur! 

Anika: Ja, så spärrade jag kortet, men vet du vad? När jag kom hem och 
loggade in på mitt konto, då upptäckte jag att 15 000.- kronor var 
borta. 

Jonas: Vad?! Det är ju jättemycket pengar! 

Anika: Jag vet!.. 

Jonas: Vad gjorde du då? 

Anika: Och då ringde jag min bank och så där hjälpte de mig att 
reklamera. De förstod att det inte var jag som tog ut pengarna. Så 



 

 

nu väntar jag. De ska kontakta mig igen. Kanske får  
jag pengarna tillbaka.  

Jonas: Men pratade du med polisen? Gjorde du en  
polisanmälan? 

Anika: Ja, det gjorde jag också. Det var banken som sa att jag måste 
göra en polisanmälan. Så det gjorde jag och det tog en lång tid. 
Jag gjorde det på telefon. Så nu väntar jag. 

Jonas: Vad hade du mer i plånboken, förutom pengar? 

Anika: Jag hade en massa saker, du vet, andra kort som man har… 
Tyvärr så hade jag ID-kortet, SL-kort hade jag där också. Så… 
många saker har jag förlorat, tyvärr. 

Jonas: Obehagligt! Men jag hoppas att det löser sig.  

Anika: Ja, det hoppas jag med. Tack, Jonas! 

 
 
 

Fraser som visar att du lyssnar: 
 
Du vill få uppmärksamhet: 
Vet du vad, … 
Men du… 
Du! 
 
När du blir förvånad: 
Är det sant? 
Vad säger du? 
Vad?  
 
När du visar sympati: 
Vad fräckt! 
Det var ju tur! 
Jag vet!.. 
 
 

 
Träna ord och fraser och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/
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