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4.3 Pardiktamen - Malin och Rohan 

 

PERSON 1 - Malin 

Läs dialogen och fyll i det som saknas. Person 2 har den information som du 

inte har. Du börjar läsa och person 2 skriver ner det som du läser. Sen 

fortsätter person 2 att läsa och du skriver.  

 

Malin: Hej Rohan! 

Rohan: __________________________________________________________ 

Malin: Hur är det med dig? Är allt bra? 

Rohan: __________________________________________________________ 

Malin: Vad roligt! Vilken förening? 

Rohan: __________________________________________________________ 

Malin: Det låter bra! Hur många dagar i veckan är det träningar? 

Rohan: __________________________________________________________ 

Malin: Var tränar ni, då? 

Rohan: __________________________________________________________ 

Malin: Ok. Måste man betala någon medlemsavgift?  

Rohan: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Malin: Ok. Måste man också ha någon speciell utrustning? 

Rohan: __________________________________________________________ 

Malin: Ja, en karatedräkt måste man ha när man tränar karate. 

Rohan: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Malin: När ska du börja träna? 
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Rohan: Träningarna börjar på tisdag nästa vecka. En man som heter Peter 
kommer att följa med mig första gången. Det känns bra att inte behöva gå 
ensam då man är ny.  

Malin: Det är ju bra. Hur fick du kontakt med Peter?  

Rohan: Jag fick kontakt med honom via Integrationsbyrån här i stan. Peter är 
en fritidsvolontär. Det betyder att han brukar hjälpa personer som vill börja i en 
förening. Han följer med första gången och visar var föreningen träffas och 
presenterar en för ledaren i föreningen. 

Malin: Oj vad bra! Det är bra att det finns fritidsvolontärer. Lycka till på tisdag!  

Rohan: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Malin och Rohan: Hej då! Vi ses! 

 

Förstod ni vad dialogen handlade om? 

Läs igenom texten en gång till och svara sedan muntligt på frågorna tillsammans med din 

klasskompis. 

 

1. Vem är Malin? 

2. Vilken förening ska Rohan gå med i? 

3. Hur ofta har han träningar? 

4. Vilka veckodagar ska han träna? 

5. Hur mycket kostar det att vara med i föreningen? 

6. Varför ska Peter följa med Rohan till föreningen? 

7. På vilket sätt kom Rohan i kontakt med Peter? 
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Hela dialogen:  

Malin: Hej Rohan! 

Rohan: Hej Malin! 

Malin: Hur är det med dig? Är allt bra? 

Rohan: Jo, allt är bra. Jag har just anmält mig till en förening! 

Malin: Vad roligt! Vilken förening? 

Rohan: Det är en karate-förening. Jag ska börja träna karate! 

Malin: Det låter bra! Hur många dagar i veckan är det träningar? 

Rohan: Vi har träningar två dagar i veckan. På tisdagar och torsdagar. 

Malin: Var tränar ni, då? 

Rohan: I idrottsgården här i stan. Idrottsgården ligger nära fotbollsplanen. 

Malin: Ok. Måste man betala någon medlemsavgift?  

Rohan: Ja, det måste man. Det kostar 40 euro per termin. Alltså 40 euro på hösten och 40 
euro på våren. 

Malin: Ok. Måste man också ha någon speciell utrustning? 

Rohan: Nej, men man behöver skaffa en karatedräkt.  

Malin: Ja, en karatedräkt måste man ju så klart ha, när man tränar karate. 

Rohan: Ja, så är det. 

Malin: När ska du börja träna i föreningen? 

Rohan: Träningarna börjar på tisdag nästa vecka. En man som heter Peter kommer att följa 
med mig första gången. Det känns bra att inte behöva gå ensam då man är ny. 

Malin: Det är ju bra. Hur fick du kontakt med Peter?  

Rohan: Jag fick kontakt med honom via Integrationsbyrån här i stan. Peter är en 
fritidsvolontär. Det betyder att han brukar hjälpa personer som vill börja i en förening. Han 
följer med första gången och visar var föreningen träffas och presenterar en för ledaren i 
föreningen. 

Malin: Oj vad bra! Det är bra att det finns fritidsvolontärer. Lycka till på tisdag!  

Rohan: Tack. Jag ser verkligen fram emot att börja träna karate. Det ska bli riktigt roligt. 

Malin och Rohan: Hej då! Vi ses! 
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4.3 Pardiktamen - Malin och Rohan 

 

PERSON 2 - Rohan 

Läs dialogen och fyll i det som saknas. Person 1 har den information som du 

inte har. Person 1 börjar läsa och du skriver ner det som du hör. Sen fortsätter 

du att läsa och person 1 skriver.  

 

Malin:___________________________________________________________ 

Rohan: Hej Malin! 

Malin: __________________________________________________________ 

Rohan: Jo, allt är bra. Jag har just anmält mig till en förening! 

Malin: __________________________________________________________ 

Rohan: Det är en karate-förening. Jag ska börja träna karate! 

Malin: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Rohan: Vi har träningar två dagar i veckan. På tisdagar och torsdagar. 

Malin: __________________________________________________________ 

Rohan: I idrottsgården här i stan. Idrottsgården ligger nära fotbollsplanen. 

Malin: __________________________________________________________ 

Rohan: Ja, det måste man. Det kostar 40 euro per termin. Alltså 40 euro på 
hösten och 40 euro på våren. 

Malin: __________________________________________________________ 

Rohan: Nej, men man behöver skaffa en karatedräkt. 

Malin: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Rohan: Ja, så är det. 

Malin: När ska du börja träna? 
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Rohan: Träningarna börjar på tisdag nästa vecka. En man som heter Peter 
kommer att följa med mig första gången. Det känns bra att inte behöva gå 
ensam då man är ny. 

Malin: Det är ju bra. Hur fick du kontakt med Peter? 

Rohan: Jag fick kontakt med honom via Integrationsbyrån här i stan. Peter är 
en fritidsvolontär. Det betyder att han brukar hjälpa personer som vill börja i en 
förening. Han följer med första gången och visar var föreningen träffas och 
presenterar en för ledaren i föreningen. 

Malin: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Rohan: Tack. Jag ser verkligen fram emot att börja träna karate. Det ska bli 
riktigt roligt. 

Malin och Rohan: Hej då! Vi ses! 

 

Förstod ni vad dialogen handlade om? 

Läs igenom texten en gång till och svara sedan muntligt på frågorna tillsammans med din 

klasskompis. 

 

1. Vem är Malin? 

2. Vilken förening ska Rohan gå med i? 

3. Hur ofta har han träningar? 

4. Vilka veckodagar ska han träna? 

5. Hur mycket kostar det att vara med i föreningen? 

6. Varför ska Peter följa med Rohan till föreningen? 

7. På vilket sätt kom Rohan i kontakt med Peter? 
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Hela dialogen:  

Malin: Hej Rohan! 

Rohan: Hej Malin! 

Malin: Hur är det med dig? Är allt bra? 

Rohan: Jo, allt är bra. Jag har just anmält mig till en förening! 

Malin: Vad roligt! Vilken förening? 

Rohan: Det är en karate-förening. Jag ska börja träna karate! 

Malin: Det låter bra! Hur många dagar i veckan är det träningar? 

Rohan: Vi har träningar två dagar i veckan. På tisdagar och torsdagar. 

Malin: Var tränar ni, då? 

Rohan: I idrottsgården här i stan. Idrottsgården ligger nära fotbollsplanen. 

Malin: Ok. Måste man betala någon medlemsavgift?  

Rohan: Ja, det måste man. Det kostar 40 euro per termin. Alltså 40 euro på hösten och 40 
euro på våren. 

Malin: Ok. Måste man också ha någon speciell utrustning? 

Rohan: Nej, men man behöver skaffa en karatedräkt.  

Malin: Ja, en karatedräkt måste man ju så klart ha, när man tränar karate. 

Rohan: Ja, så är det. 

Malin: När ska du börja träna i föreningen? 

Rohan: Träningarna börjar på tisdag nästa vecka. En man som heter Peter kommer att följa 
med mig första gången. Det känns bra att inte behöva gå ensam då man är ny. 

Malin: Det är ju bra. Hur fick du kontakt med Peter?  

Rohan: Jag fick kontakt med honom via Integrationsbyrån här i stan. Peter är en 
fritidsvolontär. Det betyder att han brukar hjälpa personer som vill börja i en förening. Han 
följer med första gången och visar var föreningen träffas och presenterar en för ledaren i 
föreningen. 

Malin: Oj vad bra! Det är bra att det finns fritidsvolontärer. Lycka till på tisdag!  

Rohan: Tack. Jag ser verkligen fram emot att börja träna karate. Det ska bli riktigt roligt. 

Malin och Rohan: Hej då! Vi ses! 


