1

Hemma hos mig

lyssna på musik

ÖB 1

sova

sola

tvätta

prata med varandra

surfa på nätet

titta på tv

borsta tänderna
läsa

plugga

vila

ta ett bad

laga mat

ta emot gäster

klä på sig

umgås

leka

slappna av

diska

baka
duscha

äta
fixa håret

 Vilka verb/uttryck känner du inte till? Ringa in dem och ta reda på vad de betyder.
 Titta på sidan 83. Prata två och två. Vad gör du/din familj i de olika rummen/på balkongen?
I köket lagar jag mat och ...

2

Mia visar lägenheten

ÖB 2, 3

a Vad betyder följande adjektiv?
stor

liten

fantastisk

härlig

nyfiken

ny

fin

lyxig

bra

toppen

b Lyssna! I vilken ordning visar Mia rummen i lägenheten? Numrera 1 - 9!
1 köket

badrummet

barnrummet

hallen

gästtoaletten

sovrummet

balkongen

arbetsrummet

vardagsrummet

2 36

jobbig
Adjektiv:
en stor hall
ett stort kök
Det är bra/toppen!

c Gör övning 3 i övningsboken.
d Rita upp din lägenhet/ditt hus och berätta för din kurskamrat,
hur det ser ut hos dig.

3

a Läs texten. Vilka fem hemligheter talar Arne Hultén om? Berätta!
Fem hemligheter till ett perfekt vardagsrum

5

10

Vardagsrummet är ofta hemmets och vardagslivets
centrum. Här kan vi pusta ut, hämta kraft och umgås
med familj och vänner. Att inreda vardagsrummet är
inte så svårt som man tror. En hemlighet är soffans
position. Soffan placerar man så att den välkomnar
dig, alltså inte med ryggen mot besökaren. Varje rum
behöver ett blickfång, t.ex. en fin tavla, en utsikt, eller
en spegel.
Viktigt är att mattan matchar övrig inredning. Du kan
fråga dig: ska den avgränsa, smälta in eller vara en
mysfaktor? Man kan fixa med detaljer som kuddar,
filtar, ljusstakar, lampor och mysbelysning. Försök att
skapa balans och harmoni mellan möbler, gardiner,
färger och accessoarer.
Arne Hultèn, inredare

b Stryk under åtta ord var och diktera dem för varandra.
84

åttiofyra

t.ex. – till exempel
ska – hier in der
Bedeutung: soll

