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Läs först dialogerna och        se därefter ett avsnitt. 

Eller se först ett avsnitt och         läs därefter dialogerna.

Betona rätt ord i satsen – se orden i fet stil. 

Betona de långa ljuden – se understrukna ljud.  

Öva dialog och uttal

Läs dialogerna. Markera ord som du 
inte förstår. Vad betyder de? 

Se ordens betydelse och lyssna till 
uttalet på www.svenska.se

Titta på ord som ska betonas. 

Se avsnittet tillsammans med en kamrat. 

Lyssna till betoningen. 

Läs tillsammans. Kom ihåg betoningen.

Hon gör allt för sina elever. (Hon är mycket engagerad.)
Hon gör allt för sina elever. (Det är läraren Ylva, inte  någon 
annan person, som är engagerad.)
Hon gör allt för sina elever. (Det är bara för eleverna. Inte för 
någon annan.)

OBS! Olika betoningar får olika betydelse. Jämför:
1. 
2.

3.

I svenska språket är det viktiga ordet betonat. 

Ord som är feta i dialogerna ska betonas.

http://www.svenska.se/
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Olle  

– God morgon.  

Martina

– God morgon!  
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––––– På torpet –––––

Olle

– Ja, apropå det. Det bodde en liten flicka
här på 1700-talet (sjuttonhundratalet) och 
hon blev strypt av någon galning från byn. 

Olle  

– Har ni sovit gott? 

Martina 

– Så där. Jag tror att vi har möss som 
springer runt och prasslar och låter i 
väggarna. Det är massa konstiga ljud. 
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Martina

– Nej. Okej. 

Martina

– Jag tror inte på spöken. Men nu
skulle jag in till stan och hälsa på
min pappa. Hej då! 

Olle

– Hej då! Gå inte vilse på vägen till 
bussen nu bara. 

Martina

– Nej, vad hemskt. 

Olle

– Ja, och tydligen kan man fortfarande
höra henne skrika på nätterna ibland. 
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Dagny 

– Nej! Aj, oh, ah. Jag ligger först. Ha ha
ha. Nämen... vad kom han ifrån nu? 
Aj...aj! 

Kan man få lite påtår här? 

Rahel

– Påtår?

Dagny

– Kan jag få en kopp kaffe till? Tack! 

Rahel

– Ja, jag hämtar.  
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Berättarröst (Martina)

Berättarröst (Martina)
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Göran

– Tjenare Konrad. 

Konrad

– Ja, men hallå där. Det var inte igår.

Göran

– Ja du gamle vän. Det är verkligen tråkigt att 
höra. Men du, apropå det, så kanske dags att 
avsluta det där kontot vi har med tanke på din
situation. 

Göran

– Hur är det med dig? 

Konrad

– Jag vet inte det. Det är väl inte så 
bra? Läkarna vet inte riktigt hur, hur
det kommer att gå för mig. 

––––– På sjukhuset –––––
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Berättarröst (Martina)

Berättarröst (Martina)

Konrad 

– Vadå, vänta till jag är död eller? Jag visste
fan att det var pengarna du var ute efter. 
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Konrad 

– De där pengarna är varken dina eller mina. 
Och det vet du. Jag tänker fan inte låta dig
tömma kontot och försvinna med pengarna. 

Göran

– Sluta larva dig Konrad. Du vet mycket väl att jag 
menar firmans lilla schweiziska konto. Jag behöver
bara din påskrift här så kan jag avsluta kontot och 
fördela våra tillgångar. Jag tänkte att det skulle vara 
enklare än att vänta tills... 

Göran

– Vad snackar du om? Det är mina
också. 

Konrad

– Vilket konto? 
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Konrad

– Suck!

Konrad

– Nej, han ville ha en grej

Martina

– Hej pappa! 

Varför vara så arg? 

Göran

– Men, jag vill ju bara göra det lite enklare
för dig. 

Konrad

– Glöm det, Göran!
Nej, nu vill jag tala med min dotter. 

Martina

– Vad då för grej? 
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Åsa

– Herre Gud, Börje, du får ju räta på ryggen. Du ser ju 
ut som ringaren i Notre Dame när du går omkring så 
där. Förresten, skulle inte du pensionera dig nu när 
Hassan började jobba här? 

Börje

– Ja ja, Åsa du slipper mig snart.  

Ylva 

– Varför måste du vara så elak? Börje
blir kanske ledsen när du säger så där. 

Konrad

– Martina! Är du här? 

Martina

– Hur mår du pappa? 

––––– På Sfi –––––
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Rahel

– Förlåt. Vill du ha påtår?

Dagny

– Försiktigt, försiktigt.

Ylva 

– Vet du, när du hjälpte Hassan att få ett jobb här, 
då trodde jag att du kanske trots allt brydde dig 
om andra människor. Men jag hade tydligen fel. 

Dagny

– Tack, det är bra. Men vad gör du? 

––––– Hemma hos Dagny –––––

Åsa

– Men det är ju för hans egen skull. 
Han kommer ju bli helt krokig till slut. 

Rahel

– Men du sa, det är bra med mer kaffe. 
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Rahel

– Okej. 

Dagny

– Ja, och det betyder att jag inte vill ha mer kaffe. 
Och jag vill inte ha mer hjälp av dig nu. Du kan gå 
hem. Det är bra nu. 

Martina

– Usch, det är så kallt här. 

Jamal

– Elementen är på högsta.

Martina

– Det hjälper inte. 

Jamal

– Du måste äta mer älskling, så du blir 
fet och klarar av den svenska kylan. 

––––– Tillbaka på torpet –––––
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Jamal

– Tror du på det? 

Martina

– Ja, jag antar det. Och förresten, vet du, jag 
träffade grannen. Han berättade att det var en liten
flicka som blev dödad här i huset. Han sa att man
kan höra henne skrika ibland på nätterna. 

Martina

– Nej, men det var en läskig historia. 

Jamal

– Hassan säger god natt. 

Martina

– Ah, hälsa. 

Jamal

– Nu ska jag också sova. Jag är trött. 
God natt!
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Jamal

– Du gör så mycket ljud ifrån dig. 
Jag ville se vad du höll på med. 

Martina

– Godnatt!

Vad var det? Det där var inte en mus. 
Jamal, min lampa bara slocknade. 

Martina

– ah! (skriker)
Åh, Jamal! Vad du skräms. 

Martina

– Fort in! Stäng dörren! Lås! 

Jamal

– Snälla du, du skrämmer Axel. 
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Jamal

– Jag tror jag har hittat den lilla
flickan du pratar om. 

Martina

– Jamal! 

Vi kan inte bo här. Det är svinkallt och det 
springer runt en död liten flicka i huset. 

Martina

– Var det en katt?

Jamal

– Ja, den var väl här och jagade möss.

Och jag träffade grannen utanför. Han sa att 
det har varit elavbrott i hela området och att 
det kommer pågå i flera dagar. 

Vill du att jag ringer Ylva och säger att vi
gärna lånar hennes kolonilott?

Ja, då gör jag det. 
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