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Hemma hos Martina

Arbetsblad 

- för drama och 

uttal

Medverkande i avsnitt 16

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

Tips 3

Markera i texten vilket 

ord som är betonat.

Titta på avsnittet. 

Lyssna efter betoningen. 

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.

. 

http://www.svenska.se/
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––––– Jamal hemma hos Martina  –––––

Jamal

– Hej!

Martina

– Hej, Jamal!

Martina

– Kom in!

Jamal

– Tack!

Martina

– Du kan hänga kläderna där.
Välkommen hem till mig.
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Jamal

– Wow, vad fint!

Martina

– Ja, du måste få se hur jag bor någon gång!

Jamal

– Det är fint i gamla stan. Om man orkar med alla
turister.

Martina

– Ja precis. Vill du ha någonting? Kaffe? Te? 
Juice?

Jamal

– Ja ... lite juice kanske.
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Martina

– Här får du inte vara.

Jamal

– Jag skulle ju se din lägenhet.

Martina

– Jag vet, men det är lite privat ... och stökigt.

Jamal

– Okej, sorry. Men hur går det med din pappa?
Har du kontaktat honom?

Martina

– Jag orkar inte prata om det just nu. Det är lite
jobbigt.
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Jamal

– Ok (okej), jag fattar ... 
Det måste kosta mycket att bo här?
Hur har du råd? 

Martina

– Nej, det är sant. Jag behöver inte jobba
egentligen. Min mamma hade ganska mycket
pengar som jag fick ärva när hon dog. 

Jamal

– Ja, det har du berättat. Men du jobbar ju nästan
aldrig, eller hur?

Martina

– Det går bra. Jag jobbar ju som webbdesigner
och ... 

Jamal

– Okej, du är rik?
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Jamal

– Ja, det är ju bra. Själv måste jag jobba hela
tiden. 

Martina

– Ja, men du har ett mål. Att jobba som ingenjör. 

Jamal

– Ja, jag vet ... men det går inte så bra.

Martina

– Det vet jag inte men jag har så det räcker.

Martina

– Men du borde göra klart din utbildning i Sverige. 
Kanske plugga lite extra. Det blir lättare sedan 
(sen).
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Jamal

– Jag vet, men jag måste tjäna pengar nu. För att 
kunna betala hyran och skicka hem pengar till 
mina föräldrar. 

Martina

– Ja jag förstår ...

Jamal

– Och det kostar mycket pengar att leva. Jag vill
inte ta studielån som jag ska betala tillbaka hela
livet.

Martina

– Det kommer att ordna sig.

Jamal

– Jag tror att du är lite bortskämd Martina. Du
kanske alltid har haft pengar. Du vet nog inte hur 
det är att inte ha några. 
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Jamal

– Förlåt …

Martina

– Jag känner mig till exempel ganska ensam i
livet. Så jag undrar om du vill äta middag hos mig
ikväll. Så kan du också få bli lite bortskämd.

Jamal

– Jag undrade när du skulle fråga!

– Martina det var verkligen jättegott!!

Martina

– Okej, jag har lägenhet och pengar men det är väl 
inte det enda som är viktigt? Jag saknar så mycket 
annat.
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Jamal

– Vad hette det? Zarsa..?

Martina

– Och här kommer lite Crema Catalana. 
– Jamal, du kan få låna pengar av mig om du vill
studera. Då kan du betala tillbaka när du vill.

Martina

– Vad bra, tack!

Martina

– Zarzuela.

Jamal

– Just det, Zarzuela.
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Jamal

– Aldrig, jag kommer aldrig att låna pengar av dig!

Martina

– Ok (okej), sorry! Jag vill bara hjälpa till.

Jamal

– Martina, jag kommer att klara det här ... och jag 
kommer att klara det själv.

Martina

– Jag vet.

Jamal

– Shit! Fan! 
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Martina

– Vad är det?

Jamal

– Det är min chef. Jag glömde att jag hade tagit
ett extrapass i dag. Jag skulle ha börjat för två
timmar sen!

Jamal

– Okej.
– Hallå, det är Jamal!
– Jag vet.
– Ja, jag förstår det … 
– Ja ... men …
– Vet du, jag bryr mig faktiskt inte. Jag är ingen 
taxichaufför! Jag bygger hus! Okej?

Martina

– Du måste svara.
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Martina

– Oj, det går verkligen jättebra när du ska klara dig 
själv.

Jamal

– Jag kommer klara det. Jag lovar.

Berättarröst

”Vissa har det, andra inte.”

Jamal

– Det är så gott det här.

Martina

– Vad bra.
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Berättarröst

”Vad vi har, och vad vi saknar, är olika för alla människor.”

”Och jag är nog lite bortskämd ... för jag har ju Jamal.”


