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Berättarröst: Martina

Martina

Jamal

Läraren Ylva

Rektor (sfi-skolan)

Psykolog

Eleven Feruz

Eleven Nadima

Avsnitt 19

Viktiga samtal

Arbetsblad 

- för drama och 

uttal

Medverkande i avsnitt 19

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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Feruz

– Men vad ska vi säga?

––––– På skolan  –––––

Nadima

– Det är dags. Nu går vi in.

Jamal

– Det löser sig.

Rektorn

– Kom in.

Berättarröst

”Jag vet inte längre hur jag ska göra?” 

”Nu är det pappa som ringer mig, och jag som inte svarar.” 

”Vill han träffa mig?”
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Rektorn

– Okej, lugn och fin nu.

Feruz

– Hon är den bästa lärare som finns.

Nadima

– Vi vill ha tillbaka Ylva.

Nadima

– Hon har aldrig gjort nåt fel.

Rektorn

– Nej, men nu är det så här ...
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Jamal

– Ylva är faktiskt den bästa läraren man kan tänka
sig. 

Jamal

– Det är mitt fel alltihop. Vi var aldrig tillsammans. 
Jag ville bara göra mina föräldrar glada.

Feruz

– Vi lär oss jättemycket av henne.

Rektorn

– Okej, jag hör vad du säger.

Rektorn

– Nu lugnar vi ner oss lite. Jag har tagit del av era
åsikter. Jag ska reda ut det här och titta på vad
som egentligen har hänt.
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Ylva

– Jag vet, men jag läste ju fel. Det stod ta ”max en
tablett tre gånger om dagen” och jag trodde det 
stod ta ”tre tabletter en gång om dagen”.

––––– Ylva hos psykologen  –––––

Psykologen

– Ylva, det är väldigt viktigt att man följer
anvisningarna och gör som det står på burken när 
det gäller starka mediciner.

Nadima

– Tack så mycket.

Psykologen

– Men hur mår du nu? Klarar du vardagen?

Ylva

– Jag vet inte. Det känns så tomt bara.
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Psykologen

– Jag förstår det. Men nu när du inte jobbar har du 
du faktiskt mer tid att verkligen koncentrera dig på 
en sak, och det är att ...

Ylva

– Förlåt, jag måste verkligen ta det här.

Psykologen

– Men Ylva …

Ylva

– Ja, det är Ylva.
– Ja …
– Är det sant?
– Vad glad jag blir.
– Tack.
– Hej då!

Psykologen

– Vart ska du nu?
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––––– Martina och Jamal på café  –––––

Martina

– Alltså fatta han ringde till mig.

Jamal

– Okej? Men du svarade inte eller?

Martina

– Är du inte klok? Alltså, vad vill han?

Jamal

– Om du pratar med honom så kanske du får reda
på det.

Martina

– Jag skiter i den där idioten.
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Jamal

– Martina, det här går inte längre. Du måste möta
honom. Så att du kan få svar på dina frågor. 
Annars kommer du aldrig att hitta hem.

Martina

– Jag vet Jamal. Jag ska göra det när jag är redo.

Jamal

– Okej, bra.

Martina

– Vad ska du göra ikväll?


