Avsnitt 2

Avsnitt 2

Jamal på äldreboende

Arbetsblad
- för drama och
uttal

Dialogmanus
Läs först dialogerna och
Eller se först ett avsnitt och

se därefter ett avsnitt.
läs därefter dialogerna.

Betona rätt ord och ljud i satsen. Betonade ord i fet stil.
De långa ljuden i de betonade orden är understrukna.

Medverkande i avsnitt 2
Berättarröst: Martina
Läraren Ylva
Jamal

Tips 1
Läs dialogerna. Markera ord som du
inte förstår. Vad betyder de?
Se ordens betydelse och lyssna till
uttalet på www.svenska.se

Föreståndaren
Rune
Tips 2
Uttal. I svenska språket är det viktiga ordet betonat.
Ord som är feta i dialogerna ska betonas.
Titta på ord som ska betonas och de långa ljuden.
Se avsnittet tillsammans med en kamrat.
Lyssna till betoningen och de långa ljuden.
Läs tillsammans. Prova betoningen.

Tips 3
Titta på avsnittet.
Lyssna efter betoningen.

Markera i texten vilket
ord som är betonat.

OBS! Olika betoningar får olika betydelse. Jämför:
1. Hon gör allt för sina elever. (Hon är mycket engagerad.)
2. Hon gör allt för sina elever. (Det är läraren Ylva, inte någon
annan person, som är engagerad.)
3. Hon gör allt för sina elever. (Det är bara för eleverna. Inte för
någon annan.)
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Berättarröst

”Jamal byter jobb väldigt ofta. Så ibland blir han lite förvirrad.”
”Då är det bra att ha en SFI-lärare som alltid svarar i telefon.”

––––– Jamal ringer Ylva –––––

Läraren Ylva

– Ylva.

Jamal

– Hej, det är Jamal. Jag fick jobbet du tipsade mig
om.

Läraren Ylva

– Va? Fick du jobbet? Grattis.

Jamal

– Tack, men jag hittar inte. Vad sa du för adress?
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Läraren Ylva

– Adressen är Gotlandsgatan 160. (hundrasextio)

Jamal

– Okej. Tack. Nu är jag lite försenad. Vad ska man
säga?

Läraren Ylva

– Ja, men då säger man: ”Ursäkta att jag är sen.
Jag missade bussen”.

Jamal

– Okej.
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––––– På äldreboendet –––––

Föreståndaren

– Nej, Elsas rum är ju här borta. Så ja.
Jonas, skulle du kunna visa Elsa till hennes rum?

Jamal

– Hej, det är jag som är Jamal. Jag ska börja jobba
i dag.

Föreståndaren

– Just det. Perfekt!
Du skulle ju ha börjat för en halvtimme sen.

Jamal

– Ursäkta att jag är sen. Jag missade bussen.

Föreståndaren

– Ja, ja, det är ändå ingen ko på isen just nu. Då
ska du få arbetskläder så kan jag visa dig runt.
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Jamal

– Ko på isen? Ko på isen?

Föreståndaren

– Vi kör direkt. Här inne bor Rune. Hej Rune.

Rune

– Hej.

Föreståndaren

– Det är väldigt viktigt att han tar sin medicin kl. 8,
15.30 och 21. (åtta, femton och tretti och tjugoett)

Jamal

– Vad sa du? Klockan ...
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Föreståndaren

– Det där behöver du inte bry dig om för det är bara
utbildad personal som får dela ut medicin.

– Linneskåpet. Rena lakan – bytes udda veckor
och dag före röd dag. Här inne bor Göran. Älskar
nötter – glömmer tyvärr att han är jätteallergisk.

Jamal

– Allergisk.

Föreståndaren

– Om det är nånting du undrar över så finns det en
lathund på expeditionen.

Jamal

– En lat hund?
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Föreståndaren

– Ja, alltså en lista på hur man ska göra allting.
Bra!

Jamal

– Ja men ... Varför lat hund?
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––––– Jamal ringer Ylva –––––

Läraren Ylva

– Hallå, Jamal! Hur är läget?

Jamal

– Det är okej. Men de pratar om djur här hela tiden.
Vad betyder "Ko på isen"?

Läraren Ylva

– Du menar "Ingen ko på isen"? Det betyder att det
är lugnt – att det inte är nån fara.

Jamal

– Okej. Okej. Tack. Hej då.
Okej. Ko på isen ...
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––––– Föreståndaren knackar på dörren –––––

Föreståndaren

– Jamal?

Jamal

– Ja …

Föreståndaren

– Vi undrade vart du tog vägen. Är du okej?
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Jamal

– Ja, ja, det är ingen ko på isen.
Ko på isen …
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