
	  

Smartphone	  

Ord	  och	  fraser	  i	  dialogen:	  
	  
Dataord och fraser (markerade med fet stil i dialogen): 
att krångla ha problem ofta, fungera dåligt 
 Min gamla telefon har börjat krångla. 

en Smartphone en nyare och större telefon som kan användas för 
internet, mail, Facebook, SFIpodd osv 
Anika tänket att skaffa en Smartphone. 

en skärm display, monitor 
 Smartphone har en stor skärm. 

hämta mejl få mejl 

att surfa att vara på internet 
 Man kan surfa på sin telefon om man har 
internetuppkoppling. 

att koppla sig att få en koppling till internet 

att ladda ner att spara en kopia på din dator eller telefon 

 Du kan ladda ner våra poddar och lyssna på dem när 
det passar dig. 

 
 
 
Talspråkliga ord och fraser (OBS! de är gulmarkerade i dialogen): 
att ha koll på något  = att veta eller kunna något 
så där 
då (ordet används överallt, har ingen tydlig betydelse) 
sån (=sådan) där / sånt där / såna där 
ja vars 
du vet 
alltså 
nån (=någon) 
liksom 
sen (= sedan) 



	  

 

Dialogen	  

 
 

Anika: Hej Bosse! Jag tänkte faktiskt köpa en ny mobiltelefon, 
eftersom min gamla började krångla. Ja, du verkar ha ganska 
bra koll på teknik och så där… Så jag tänkte fråga dig. 

Bosse: Ja vars… ganska bra, men… Ja, alltså, själv har jag en 
Smartphone. 

Anika: Vad är det då, Smartphone? 
Bosse: Det är en sån du kan surfa på också då. 
Anika: Är det såna där stora, med skärm? 
Bosse: Ja, det finns både stora och små. Jag tycker om stora för att 

jag ser så dåligt, så jag vill ha en stor skärm… 
Anika: Just det. 
Bosse: … för att komma åt liksom. Så man surfar, man brukar hämta 

mejl, allt sånt där, du vet, som du gör på en vanlig dator. 
Anika: Jag förstår… Jag kan använda lexikon då. 
Bosse: Det skulle jag tro att du kan. 
Anika: Okej. 
Bosse: … i och med att du kommer ut på internet, alltså, har alltid… 

kommer du åt lexikon… 
Anika: Okej. Men hur kommer jag åt internet? Måste jag köpa det 

eller kan jag bara koppla mig på internet om det finns 
nånstans?  

Bosse: Det liksom får du ta reda på när du köper mobilen. Då köper 
man oftast ett avtal och då beror det mycket på hur mycket 
man ska surfa och så där, så finns det olika kostnader. 

Anika: Jag förstår.  Och var tror du att det kostar ungefär? 
Bosse: Ja, jag vet inte, jag skulle tippa på att de billigaste ligger väl 

kanske på 300.- i månaden och sen uppåt, beroende på hur 
mycket man surfar, hur mycket man vill surfa. Men jag 
föreslår att du tar ett litet. Alltså, tänk att du ska ta ett litet 



	  

abonnemang först, och sen ser du, efter ett tag så 
kanske du ser att du behöver mer. Då kan man 
öka på. 

Anika: Just det! Då har jag hört att… det var en kompis 
som sa till mig att man kan ringa gratis om man har internet i 
telefonen. 

Bosse: Ja, jag tror att mitt abonnemang… jag ringer nog gratis med 
min, tror jag. Jag tror att det kostar nånting att skicka… nej, 
jag kommer inte ihåg om det kostar nånting med sms. Men 
ringa gratis, tror jag, man gör i det här. 

 
Anika: Så man betalar för internet, kan man säga? 
Bosse: Ja, precis. 
Anika: Och sen kan man ringa via internet med såna där olika 

program? 
Bosse: Ja, det kan man göra också. Det är inte jag så bra på, men det 

finns ju, det finns grejer där. Skype, tror jag nånting hette, till 
exempel, va? 

Anika: Precis. Och sedan kan man spela spel, och Facebook är 
också där. 

Bosse: Javisst! 
Anika: …bara ladda ner… 
Bosse: Du kan göra allting, tror jag. 
Anika: Allt som man kan göra på en dator. Men eftersom jag… alltså 

jag är helt ny! Hur lång tid tror du att det kommer ta för mig att 
lära sig att använda det? 

Bosse: Jag tror att du kommer lära dig jättefort. Du kommer att tycka 
det är roligt och sen så rätt vad det är så… Man gör det man 
tycker är roligt, och så lär man sig efterhand, liksom. 

Anika: Och så kan man fråga nån som har det, som har erfarenhet. 
Det sista jag tänker på är kostnaderna. Det låter som att det är 
ganska dyrt ändå. Så jag skulle nog inte våga… Vad gör jag 
om jag tappar den? Eller om den går sönder? 

Bosse: Mm… det finns ju, vad jag vet, så finns det… man kan ta en 
försäkring. Men jag vet inte hur mycket det kostar riktigt. Men 
jag tror inte det är så dyrt. Det kan vara vettigt att ta en 
försäkring. Och sen måste du vara rädd om…, inte lägga den 
på bordet och gå bort dit, utan ha den säkert. 

Anika: Ja, det stämmer. Jag får vara rädd om den. Tack så mycket 
för dina tips! 

Bosse: Javisst, det var så lite så. 
 
	   	  



	  

Uttalsövning	  
 

Kostar det nånting (=någonting) eller är det gratis? 

Var nånstans (=någonstans) kan ja koppla mig till internet? 

Han du en sån där (= sådan där) Smartphone? 

	  
	  
	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Kan du räkna hur många gånger Anika och Olga använder ordet ’alltså’ 

(låter som ’asså’) när de pratar med varandra?  

 

Posta ditt svar på Facebooksidan så kan du vinna ett fint pris! 

 

 
	  
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
	  


