
	  

	  
	  

En	  fest	  
 

- Naomi, har du varit på nån fest på sistone? 

- Ja, det var en hemmafest. 
- Wow! Okej. Hos dig? 

- Nej, det var hos en kompis, hemma hos en kompis. 

- Okej. Firade ni nånting? Eller var det födelsedag? 

- Det var nyår. 
- Okej. 

- Så inte så länge sen. 

- Nej. Och vad gjorde ni? 

- Vi kom hem till den här kompisen då och då var det lite chips och 

godis och sen olika tårtor och bakelser hemma hos henne som 

hon har gjort. 

- Drack ni nånting också? 

- Ja, klart! Champagne! 

- Åh, så gott! Hade ni musik? 

- Ja, hon gjorde en hemmaskiva. Så hon gjorde olika musik på en 

cd-skiva. 

- Jaha, som en playlista, en spellista. Var det mycket folk? 

- Ja, vi var ungefär 20 personer hemma hos henne. 

- 20 personer. Vilken tid gick du hem? 

- Vi hade jättekul och då var jag tvungen ändå att gå hem. Klockan 

2 på natten var det väl. 

- Mm, så det var en ganska lång fest. 

- Ja, det var roligt. 

- Vad roligt!  



	  

Nya	  ord	  
	  
på sistone  inte så länge sedan	  

hemmafest  en fest i någons hem	  

fira  ha fest (t.ex. fira nyår,  

fira midsommar)	  

födelsedag  dagen då man fyller år 

nyår  festen som man har den 31 

december	  

bakelse  en kaka 	  

hemmaskiva  en skiva med musik som någon har 

spelat in hemma	  

cd-skiva  = CD	  

en playlista  = en spellista (med musik)	  

jag var tvungen  = jag måste	  
	  

Grammatik	  
	  
Festen	  var	  hemma	  hos	  en	  kompis.	  
	  
Han	  bor	  hemma	  hos	  mamma	  och	  pappa.	  
	  
Vi	  firar	  alltid	  jul	  hemma	  hos	  mig.	  
	  
	  
Jag	  gick	  hem	  till	  en	  kompis.	  
	  
Vi	  kom	  hem	  till	  mig.	  
	  
Jag	  åker	  hem	  imorgon.	  
	  
	  
	  
	  



	  

Träna	  mera!	  	  
	  
Skriv och berätta om en fest som du har varit på. Du kan 

berätta om: 

- Platsen 

- Maten och drycken 

- musiken 

- gästerna 

 

 
	  
Lycka till J 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

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

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
	  


