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Hej Sara!
Hej Jonas!
Oj, vad du ser glad ut!
Ja, jag har ju tittat på Nobelfesten!
Vad? Vad roligt! När var den?
Det var den tionde december.
Oj, vad gjorde man då då?
De visade alltihop på tv.
Oj, kan inte du berätta? Vad var det du såg? Jag missade tyvärr
Nobelfesten.
Det var många som har gjort olika uppfinningar och varje år så får
man pris om man får Nobelpris för sin uppfinning, och då är det
kungen som delar ut priset.
Hur många delade han ut?
Det var många pris. Det är pris i medicin, i kemi… Det finns ett pris
för ekonomi, det finns ett pris för litteratur och så finns det ett
fredspris också, fast det delar de ut i Norge.
Oj, vad många priser! Vilka är det som fick gå på Nobelfesten då?
Det är... den kungliga familjen fick gå och sedan är det alla
pristagarna och deras familjer och sedan är det de som har fått
pris tidigare år som fick gå.
Oj, vad spännande! Men var det också vanliga människor som
kunde också gå?
Ja, det finns en hel del vanliga människor men de måste få en
särskild inbjudan först. Det hade de fått alltihopa, annars kan man
inte komma.
Oj, vem skulle man ha känt då för att få den där inbjudan, för jag
fick ingen.

- Inte jag heller men jag hade gärna velat ha en. Vänta nu, det är väl
festen som är i Stadshuset och prisutdelningen brukar de ha
någon annanstans. Det kanske är Konserthuset de har
prisutdelningen på.
- Jag tror det var så, hörru du.
- Vi får kolla upp det där.
- Jag ska kolla på reprisen.
- Gör det! Den går säkert snart.
- Ja, vi ses! Nu måste jag åka med bussen. Ha det så bra, hörru!
- Detsamma, hej då!

Nya ord och fraser
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något man uppfinner, en innovation
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är bjuden till en fest eller
evenemang

Stadshuset

en byggnad på Kungsholmen i
Stockholm
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ceremonin då man delar ut priser
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Stockholm
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ett program som sänds en gång till

Grammatik
Olika betydelser av verbet få:
Man får Nobelpris för sin uppfinning.
Den kungliga familjen fick gå.
Sedan är det de som har fått pris tidigare år som fick gå.
De måste få en särskild inbjudan först.

Gå gärna in på Lexin (lexin.nada.kth.se) och sök på “får”, läs de många exempel och
uttryck som finns med verbet “få”

Träna mera!
Titta på programmet om Alfred Nobel:

https://urskola.se/Produkter/181304-Manniskor-for-andring-Alfred-Nobeluppfinningar

eller läs om honom och Nobelpriset på Wikipedia.

Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen
http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

