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Medverkande i avsnitt 6

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.

Det långa ljudet i de betonade orden är understruket

Öva dialogen – 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.

I svenska språket är det viktiga ordet betonat. 

Ord som är feta i dialogerna ska betonas.

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.)

http://www.svenska.se/
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Ylva

–Ja, du vet att jag alltid ställer upp!   

Ylva

– Hej, Jamal, hur är läget?
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Jamal

– Ja men hallå! Är det världens bästa lärare som 
ringer?

Jamal

– Hej! Det är bra, det är bra! Du, förresten! Det var 
jättesnällt av dig att du kunde hjälpa Hassan!.

Jamal

– Ja, jag vet, Ylva.

Ylva

–Du, Hassan och jag undrar om ni vill
komma till kolonilotten i kväll?
Det blir lite vin och tilltugg.
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Martina

– Jo, absolut, jättegärna!
Vad är en kolonilott?

3/14

Jamal

–Gärna! Martina! Visst vill vi hälsa på
i Ylvas kolonilott i kväll? 

Jamal

– Ja, vi kommer!

Vaktmästare

– Förbannade skitgrej! 

Hassan

– Vänta, så… jag ska hjälpa dig. 

Intro: Jamals, Konrads, Martinas och Hassans röster 

”Hur ska du nånsin kunna bli svensk…?”
”Jag lovar.”
”Tänk om vi kunde åka till Spanien…
”Det är inte mycket tid kvar…”  
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Yasmin!

– Hej Hassan! Du kan laga maskiner också!  

Yasmin

– Det går okej, men ibland är det svårt.

Vaktmästare   

– Hur gjorde du?

Hassan

– Äh, det var inte så svårt.
Men hur går det med svenskan? 

Hassan

– Jag kan hjälpa till! Alltså om du vill?

Hassan

– Äh, det hade bara fastnat lite skräp där 
inne. Men du, säg till om du behöver hjälp
någon mer gång! 

Hej Yasmin!
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Berättarröst (Martina)
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Jamal

– Okej, jag fattar! 
Du, jag ska på en anställningsintervju
på en byggfirma alldeles strax. 

Magnus på Arbetsförmedlingen

– Tjena, Jamal! Det var länge sen!

Magnus på Arbetsförmedlingen

– Ja, det går faktiskt ganska bra!
Jag fick lite ont i magen av alla nötter, 
bara, så jag har börjat med apelsiner i 
stället. Det blir lite kladdigt, bara. 

Yasmin

– Gärna!

––––– Jamal ringer till Arbetsförmedlingen –––––

Jamal

– Hej, hur är läget?
Har du lyckats sluta snusa?

Magnus på Arbetsförmedlingen

– Vad bra jobbat!
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Berättarröst (Martina)

Berättarröst (Martina)

Magnus på Arbetsförmedlingen

– Alltså, Jamal, du har ju en bra
utbildning. Ta det bara lugnt och låt 
självsäker på rösten, så har du goda
chanser.

Ja, och visa framfötterna!
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Magnus på Arbetsförmedlingen

– Ja, precis! Visa att du är duktig liksom,
så kommer du få in en fot i branschen. 

Jamal

– Ja, alltså det är bara en kortare
projektanställning, men jag är lite nervös
ändå.  
Har du några…, eh.. nåt jag ska tänka på? 
Förutom att ha många bollar i luften.

Jamal

– Framfötterna? 

Jamal

– Jaha! Visa framfötterna i branschen! Ja..
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Jamal

– Va?!

Jamal

– Ja, okej. Ja, men vi hörs då.

Magnus på Arbetsförmedlingen 

– Nej, det där har du fått om bakfoten.

Magnus på Arbetsförmedlingen

– Glöm det! Jamal, jag tror på dig.
Jag vill att du också ska tro på dig själv, 
okej?

Magnus på Arbetsförmedlingen

– Du, och lycka till!

––––– På anställningsintervjun –––––

Jamal

– Hej! Jamal! 
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Personalchef

– Ta en stol och sätt dig. Jag ser att du
har haft väldigt många jobb...och inte
behållit nåt jobb särskilt länge heller.

Berätta..

Personalchef

– KTH ja.
Men du har ju varit här i fem år nu.
Varför har du inte sökt några 
ingenjörsjobb tidigare?

Jamal

– Precis, fast... Ja men, det var ju innan min 
utbildning på Kungliga högs... Tekniska
hög...

Jamal

– Jag var tvungen att plugga svenska
först, och sen blev jag gravid...
Eller alltså, jag menar att min fru blev 
gravid.

––––– Hemma hos Jamal och Martina –––––
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Martina

– Hej! Hur gick det? 
Gick det så dåligt?

Martina

– Det är jättebra!

Jamal

– Jag fick det!

Martina

– Nej! Är det sant?!

Jamal

– Ja! Fast det är ju bara en kortare
provanställning. Men, det är ju i alla fall 
bra att få in en fot i branschen, som 
Magnus säger.

Jamal

– Ja, vi får se.
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Jamal 

– Ylva!

Ylva

– Ja, visst är det!

Det är så härligt att odla sin egen mat. 
Här finns det allt möjligt. Där har jag 
rödbetor.

Och här finns det morötter, som är 
väldigt nyttigt, innehåller en massa B-
vitaminer. Och där har jag potatis. 

Vet du förresten hur potatisen kom till 
Sverige? 

Det var en kille på 1700-talet
(sjuttonhundratalet) som hette Jonas 
Alströmer, som tog hit potatisen.

Och först trodde ju folk att det var 
bladen som man skulle äta, men det var 
ju rötterna som man... skulle äta.

Hassan

– Du, det är verkligen fint här! K

––––– I koloniträdgården –––––
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Ylva

– Hej! Hallå!

Ylva 

– Ja, precis. Det var i början av 1900-
talet (nittonhundratalet)
som man började med det här...

Men jag ska inte tjata om det nu.
Välkomna!

Jamal 

– Jaha, det här är alltså kolonilott!

Martina

– Kling, kling, kling…!

Jamal 

– Jag har något att säga. Det är egentligen
två bra nyheter.

Ylva

– Spännande! Berätta! 
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Ylva

– Är det sant?! Vad kul! Grattis!!

Hassan 

– Jamal! Grattis - på riktigt! 

Jamal

Tack! 

Hassan 

– Vad är den andra goda nyheten?

Martina

– Jo, det är så här...

Jag har pratat med min pappa och jag 
frågade honom om han hade nåt jobb till dig
på sin städfirma.

Jamal 

– För det första så... Jag har
fått jobb som byggnadsingenjör! 
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Martina

– Han sa att...
...du kan börja direkt! 

Fast jobb, anställningskontrakt,
allting! Jobbet är ditt!

Hassan

– Och...vad sa din pappa?

Hassan 

– Nu kan jag äntligen andas ut. 

Martina

– Ja, jag hoppas det!

Men du måste hålla lite koll på min 
pappa bara, för han kan vara lite...

Nej, ingenting. Det kommer att gå 
jättebra!

Hassan 

– Absolut!
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Alla

– Skål!

Ylva

– Hörrni, skål för Hassans och Jamals nya 
jobb!

Hassan 

– Vänta, vänta, vänta. 


