
Har du missat något tv-program? 

Dialogen 
Jonas: Hej Sabina! 
Sabina: Hej Jonas! 
Jonas: Såg du på teven igår? 
Sabina: Nej, var det något speciellt 

program? 
Jonas: Ja, du vet min teve är sönder. Men 

du vet, jag har en dator så jag 
brukar kolla på SVT Play. Har du 
sett det någon gång? 

Sabina: Nej, vad är det för något? 
Jonas: Svt play, det är en jättebra sida på internet så man kan kolla 

på olika tv-program.  
Sabina: Jaha, vad är det för program du kan se? 
Jonas: Aaa, det finns olika kategorier. Det finns ju sport, det finns ju 

natur, det finns ju nyheter. 
Sabina: Kan man titta på det hela tiden? 
Jonas: Ja, vissa program. Men oftast så är det ett program då står 

det under hur många dagar. Det kanske är en vecka, 100 
dagar, 365 dagar, det är lite olika sådär. Och vet du vad som 
är jättebra med det?  

Sabina: Vadå? 
Jonas: Det är att det finns med text och utan text. 
Sabina: Jaha. 
Jonas: Ja, du vet när man inte har svenska som första språk då kan 

det vara lite svårt för svenskar pratar så fort. 
Sabina: Okej, så då kan man läsa texten. 
Jonas: Ja, det är jättebra och sedan kan man stanna så kan man gå 

tillbaka om det är svåra ord.  
Sabina: Okej. Är det bara SVT som har tv-program på internet?  
Jonas: Nej, det finns en jättebra filmsajt, den heter filmarkiviet.se och 

där kan man se jättemycket filmer. Jag har sett jättemycket 
bra svenska filmer. 

Sabina: Jaha, och där kan man titta på filmerna hela tiden? 

http://www.filmarkivet.se/


Jonas: Ja, det är ju jättebra. För jag menar man kan ju titta på 
vuxenfilmer och sedan kan man ju kolla på barnfilmer.  
Man kan kolla på Pippi Långstrump, till exempel.  

Sabina: Okej, vad kostar det då? 
Jonas: Men det är gratis. 
Sabina: Gratis? 
Jonas: Ja, det är helt fantastiskt. 
Sabina: Mm… Måste jag logga in eller måste jag bli medlem på 

något sätt? 
Jonas: Nej. Oftast brukar det inte vara så, utan man brukar bara 

skriva in webbsidan i webbläsaren och sedan så kommer 
det fram. 

Sabina: Jaha. 
Jonas: Och så klickar man bara vilken kategori man är intresserad 

av. 
Sabina: Ok, finns det fler sådana sidor? 
Jonas: Ja, det finns ju den här Canal Digital, är jättebra till exempel och 

där kan man ju se olika program. Du kanske kan prata 
franska då kan man se franska program. 

Sabina: Okej. Jag som har så många barn då, finns det någon bra 
barnkanal? 

Jonas: Ja, det finns Bolibompa, och så finns det det här Fåret… 
Fåret Shaun. Det är franska och det är jättebra. Och det är 
jätteroligt. 

Sabina: Och allt är gratis? 
Jonas: Ja, det är gratis. Det är det som är så himla häftigt med 

internet. Men vet du vad, om du vill så kan jag visa dig 
imorgon efter lunchen för nu måste jag dra. 

Sabina: Jättebra.  
Jonas: Okej, ha det så bra, hör du. 
Sabina: Okej, hej då! 

https://www.canaldigital.se/c-more-play


Nya ord 

är sönder fungerar inte 

kolla på  titta på / se på  
webbläsare ett program i datorn för att surfa på internet, några 

 exempel på webbläsare är Google Chrome, Mozilla 
 Firefox, Internet Explorer, Safari  

webbsida / webbsajt  
 en hemsida på internet, t.ex. sfipodd.se är en webbsida 

viss/ visst/ vissa   
  några 
bli medlem gå med i en grupp, t.ex. registrera sig som medlem på 

 en webbsida 

Grammatik 

Det finns ju sport, det finns ju natur, det finns ju nyheter. 
 Det lilla ordet ‘ju’ visar att det man säger är självklart,  
 det betyder ‘eller hur?’.  

Uttal  

Träna att säga efter: 
Det finns ju sport // det finns ju natur // det finns ju nyheter. 

Du kan ju titta på vuxenfilmer // du kan ju kolla på barnfilmer. 

Nu måste jag dra. 

Ha det så bra! 

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
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