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Många bollar i luften

Arbetsblad 

- för drama och 

uttal

Tips 3

Medverkande i avsnitt 7
Tips 1

Tips 2

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 betonas och de långa ljuden 

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.

Uttal. I svenska språket är det viktiga ordet betonat. 

Ord som är feta i dialogerna ska betonas

Markera i texten vilket 

ord som är betonat.

Titta på avsnittet. 

Lyssna efter betoningen. 

Läs först dialogerna och        se därefter ett avsnitt.

Eller se först ett avsnitt och         läs därefter dialogerna.

Betona rätt ord och ljud i satsen. Betonade ord i fet stil.

De långa ljuden i de betonade orden är understrukna.

Dialogmanus

Berättarröst: Martina

Martina

Jamal

Arbetsförmedlaren

http://www.svenska.se/
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Berättarröst

”Jamal är min bästa vän i Sverige, och jag gillar att prata med 
honom.”

Martina

– Ska vi ta en fika?

Jamal

– Fika ... Kan vi inte bara ta en kaffe?

Martina

– Okej. Ska vi ta en kaffe?

Jamal

– Gärna. Jag ska bara till arbetsförmedlingen
först. 

––––– Martina och Jamal pratar  –––––
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Martina

– Men du jobbar väl på äldreboendet?

Jamal

– Nej, jag slutade. Därför är jag trött på ordet
"fika". De fikar hela tiden där.

Berättarröst

”Jamal har alltid bråttom, alltid någon viktig tid att passa.”

”Till exempel på arbetsförmedlingen.”

Martina

– Okej, vi ses sen.

Jamal

– Ja, vi ses.
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––––– På arbetsförmedlingen  –––––

Jamal

– Ja, här.

Arbetsförmedlaren

– Jamal?

Arbetsförmedlaren

– Hej, Magnus. 

Jamal

– Hej, Jamal.

Arbetsförmedlaren

– Följ med. Välkommen, Jamal. Slå dig ner.
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Jamal

– Okej.

Arbetsförmedlaren

– Du hade redan fyllt i formuläret, va? 
Jajamänsan, det hade du.

Jamal

– Slå mig?

Jamal

– Här är mitt cv (ceve) också.

Arbetsförmedlaren

– Ja, varsågod och sitt. 
Ja, jag försöker sluta snusa.
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Jamal

– Ja, precis.

Arbetsförmedlaren

– Kan du tänka dig andra yrken också?

Arbetsförmedlaren

– Vad bra! Då ska vi se. Du söker jobb som 
byggnadsingenjör?

Arbetsförmedlaren

– Ja precis, jag ser det. Du har ju ett imponerande
cv (ceve). Fyra år på Erbil Polytechnic University. 
Det är bra.

Jamal

– Men jag är utbildad ingenjör i Irak.
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Jamal

– Tack. Oj!

Arbetsförmedlaren

– Du, prova en nöt här.

Jamal

– Precis.

Jamal

– Oj, förlåt!

Arbetsförmedlaren

– Ingen fara.
Och taxikörkort har du också. Det är bra.
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Jamal

– Det är när man tar en lång ballong. Man knyter
ihop den och gör till exempel en hund, eller nåt 
annat.

Arbetsförmedlaren

– Jättebra. Hade du med ett personligt brev?

Arbetsförmedlaren

– Du verkar ha provat på det mesta. Diskare, 
städare och ballongkonstnär. Vad är det?

Jamal

– Personligt?

Arbetsförmedlaren

– Ja, där du berättar vem du är, och vad du tycker 
om. Vem är Jamal?
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Jamal

– Ok (okej). Jag tycker om att prata med andra
människor.

Arbetsförmedlaren

– Det är bra, men lite mer säljande. 
Till exempel: Du gillar att spela fotboll, eller hur?

Jamal

– Okej, typ ... Jag heter Jamal och jag tycker om
att bygga hus. 

Jamal

– Lite.

Arbetsförmedlaren

– Ja, men lite mer personligt.
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Jamal

– Många bollar?

Arbetsförmedlaren

– Ja, alltså ... Här. Det här är bollar. Kolla. Det här
är många bollar i luften. Kolla!

Arbetsförmedlaren

– Ja jättebra. Då kan du till exempel skriva att du
är en bra lagspelare. Du tycker om att samarbeta
med andra människor, och du tycker om att ha 
många bollar i luften.

Jamal

– Du kan kasta bollar, och jag kan vika ballonger.
Vi kan ha cirkus!
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Martina

– Okej! Hur gick det?

Jamal

– Alltså det var katastrof. Jag har pluggat i fyra år, 
och allt jag kan få är ett diskjobb. Och killen från 
arbetsförmedlingen pratade bara om bollar i 
luften. Ja, men vi ses snart.

Arbetsförmedlaren

– Ja, det är en bra idé! Jamal, hur som helst, så
kan ju du ... Vi ska se här ... Här! Det här jobbet kan 
vara nåt. Du kan söka jobb som diskare på 
Mcburger. Det tror jag att du kan få. Vad säger du
om det?

––––– Jamal ringer till Martina  –––––

Jamal

– Martina, vi kan ses nu om du vill.
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Martina

– Ja, du har mycket på gång. Du gör många saker
samtidigt. Du pluggar på sfi. Du har en massa
olika jobb. Du ljuger för dina föräldrar på Skype ... 
Eller, har du slutat ljuga på Skype? Jamal?

Jamal

– Har jag?

Martina

– Vadå?

Jamal

– Jag har gjort en jättedum grej.

Martina

– Men Jamal du har många bollar i luften!

––––– Jamal och Martina fikar  –––––
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Jamal

– Jag frågade henne, och hon ställer upp. Hon 
hjälper mig varje dag.

Martina

– Va!

Jamal

– När jag pratade sist med mina föräldrar på 
Skype så var Ylva med och spelade min flickvän. 

Jamal

– Du vet mina föräldrar ... De tjatar och frågar efter 
fru och barn hela tiden.

Martina

– Okej. Jobbigt att de tjatar, men varför Ylva?
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Martina

– Nej, såklart inte! Det är jättedumt.

Jamal

– Vadå, vill du ställa upp?

Jamal

– Nej, absolut inte.

Martina

– Hon är lite för gammal för dig. Varför frågade du 
inte mig istället? Är vi inte bättre kompisar?

Martina

– Okej, men är ni ihop?
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Berättarröst

”Ibland gör Jamal väldigt dumma saker.”

”Men för det mesta är han en fantastisk människa.”

Jamal

– Du kan bli min andra fru.

Martina

– Du är så dum, Jamal! Hur ska du lösa det här?

Martina

– Det var inte det som var problemet, idiot!

Jamal

– Jag vet.


