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Tips 1

Tips 2

Medverkande i avsnitt 10

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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Jamal (sjunger)

”En elefant balanserade 
på en liten, liten spindeltråd

Det tyckte han var så intressant, så han 
gick och hämtade en annan elefant

Två elefanter balanserade
på en liten, liten spindeltråd

Det tyckte de var så intressant, så de 
gick och hämtade en annan elefant”
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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…”

Berättarröst (Martinas)

”Midsommar är kanske den viktigaste högtiden i Sverige. 
Det är då dagarna är som längst och naturen är som 
vackrast.

––––– I Ylvas koloniträdgård –––––
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Jamal

– Hej Konrad!

Hassan (läser sitt brev)

"Ylva. Tack för att jag fick bo här."
Nu flyttar jag, för du ska inte få 
problem med grannen."

"Dessutom jag får inget jobbkontrakt,
ingen lön och inget uppehållstillstånd."

– Nu slipper du mig. Hej då!

"Jag orkar inte längre. 
'Glad' midsommar. Hassan."

Konrad 

– Välkomna! Äntligen!
Välkommen, Martina.

Martina 

– Tack pappa! Vad hände med Lena?
Varför har hon stuckit?

––––– På Konrads landställe –––––
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Konrad

– Konrad. 

Konrad 

– Nej, du vet, jag tror bara att hon 
behövde lite luftombyte.

Den som förstår sig på kvinnor borde få 
Nobelpriset.

Shilan

– Hello!

Jamal

– Det här är min mamma, Shilan.

Konrad

–Trevligt att råkas!

Shilan

– Nice to meet you. I have extra 
midsommar food.
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Berättarröst (Martina)

Berättarröst (Martina)
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Shilan

– Thank you.

Konrad

– Men du vet, här pratar vi svenska.

Konrad

– No I was only kidding with you.
Very very welcome to my place!

Shilan

– What?

Jamal 

– Jag hämtar Axel.

Martina 

– Vad fint!



Avsnitt 10

Berättarröst (Martina)

Martina 

– Jättebra!
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Jamal 

– Jaha, jag trodde att...

Jamal

– Konrad, har du inte midsommarstång i
år, så man kan dansa "Små grodorna"?

Konrad

– Mm, framdukat är det också.

Konrad

– Ja men då så, se upp där nere! Nu 
kommer den!

Konrad

– Nej, inte i år. Förra året hade vi ju 
grannarna här.
Då hade vi midsommarstång mest
för barnens skull, men inte i år.
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Shilan

– No no no thank you…. 
Do you like it?

Shilan

– What?

Konrad

– I said now you have to have a real 
midsummer toast!

Konrad

– Shilan!
You have to eat sill on midsommarafton!

Konrad

– Well….
Alltså den här risrätten som Shilan
hade med sig, den var ju god och så där, 
men det är knappast midsommarmat. 

Shilan

– No thank you…. 
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Konrad

– Så! Och så! (sjunger) 
”Helan går, 
sjung hopp faderallan lallan lej
Helan går,
sjung hopp faderallan lej
Och den som inte helan tar,
han heller inte halvan får
Helan går...
...sjung hopp faderallan lej”

Shilan

– No, no, I am sorry!

––––– Dialog mellan Konrad och Shilan endast på engelska –––––

Martina 

– Det är Ylva. Hon vill att jag ringer
upp henne. Fortsätt spela!

Konrad

– Men kom igen nu, en liten rackare, bara!

Jamal 

– Kom igen nu, älskling!
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Martina

– Men vadå, han fick jobb och 
anställningskontrakt... Räckte det inte? 

Ylva

– Hassan är borta. 

Martina

– Vadå? 

Ylva

– Han skriver att han inte kommer få
något uppehållstillstånd och att han inte
orkar längre.

Jag blir så orolig.

Jamal 

– Hälsa!

Martina (på telefon)

– Hej, Ylva! Glad midsommar! 
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Konrad

– Håller på med…? Vi spelar kubb.

Martina

– Vad fan håller du på med?!

Martina

– Ylva säger att Hassan varken har fått lön
eller anställningskontrakt!

Konrad

– Förlåt, Martina, men jag har haft
lite problem med ekonomin i firman.

Martina

– Men du lovade! Han blir utvisad!

Konrad

– Jag har gjort vad jag har kunnat.
Jag kan inte ha fast anställd personal.
Firman håller på att gå i konkurs.



Avsnitt 10

11/13

Martina

– "Maldito viejo", varför lovade du i så
fall?! Jag är så trött på dig!

Jamal, kom vi drar!

Hassan

– Tjena, bror. Det är inte så bra. 

Kille på stan

– Hej, mannen! Hur är läget?

Konrad

– Men, Martina, vi ska ju...
Ska ni åk...? Ni kan ju inte...

Det är ju mi...

––––– Hos Hassan på stan –––––

Kille på stan

– Vadå, då?
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Hassan 

– Jag behöver ett fast jobb, annars jag blir 
utvisad... 

Kille på stan 

– Alltså, jag vet en snubbe som kan fixa
jobb om du behöver snabba pengar.

Hassan 

– Pengar behöver jag, men jag behöver
också ett fast kontrakt för att visa
Migrationsverket.

Kille på stan

– Jag tror faktiskt han kan fixa det också.

Hassan 

– Okej... Vad är det för jobb, då?
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Martina

”Varför gör min pappa så här?
Allt han gör blir fel.”

– Nu får det räcka! Jag vill inte
ha nånting med honom att göra längre.

Jamal

– Och inga "Små grodorna” blev det 
heller...

Kille på stan

– Alltså bror, han har en målerifirma, men 
han har alla möjliga jobb. Jag kan 
presentera dig för honom, så får vi se. 

Kom igen nu! Du har ju inget att förlora, 
eller hur?

––––– Tillbaka i bilen hos Jamal och Martina –––––


