Vad är viktigt för att trivas i ett område?

- Hej Mikaela!
- Hej David! Hur är det med dig?
- Jättebra, tack!
- Hur har din helg varit?
- Jag var på visning i helgen faktiskt.
- Aha. Var det bostadsrätt eller hyresrätt eller…?
- Det var hyresrätt, en lägenhet. Det var en tvåa som jag tittade på.
- Okej, var nånstans?
- Den ligger i Skogås så det är ganska bra för det är ganska nära
jobbet.
- Var det centralt i Skogås eller utanför centrum?
- Det var ganska centralt. Det tar ungefär 5 minuter om man går till
centrumet. Och det tycker jag är ganska viktigt. Vad tycker du? Är
det viktigt att bo centralt eller inte?
- Det beror på om det finns kommunikation nära, t.ex. bussar eller
tunnelbana eller pendeltåg. Annars tycker jag inte det är så viktigt
att bo centralt.
- Jag håller med. Men det är bra kommunikation där lägenheten
ligger faktiskt så… det finns pendeltågsstation ganska nära.
- Finns det nånting annat nära lägenheten som du tittade på?
- Ja, det finns en restaurang, en liten affär… Och naturen ligger

ganska nära också. Kanske 15-20 minuters promenad
(därifrån) finns det en sjö som heter Drevviken och där
kan man bada och det finns vacker natur där också.
- Okej, så natur är ganska viktigt för dig för att trivas, eller?
- Ja, kanske inte det som jag prioriterar men det är viktigt.

Nya ord
en visning

då man går och tittar på en bostad som man vill
hyra eller köpa

en hyresrätt

en lägenhet som man hyr i första hand

en bostadsrätt

en lägenhet som man har köpt

en tvåa

en lägenhet på två rum och kök (alltså ett
vardagsrum och ett sovrum + kök och badrum)

centralt

nära centrum

utanför centrum

längre bort från centrum

det beror på

det är olika i olika situationer

att trivas

att må bra

prioriterar

tycker att något är allra viktigast

Hur ska man föra samtalet framåt?
● Ställ frågor till din samtalspartner t.ex.
-

Hur är det med dig?

-

Hur har din helg varit?

● Lyssna på det din samtalspartner berättar och ställ frågor om det:
-

Okej, var nånstans?

● Fråga tillbaka:
-

Vad tycker du?

● Kommentera det din samtalspartner säger, berätta vad du tycker
om samma sak:
-

Jag håller med.

● Sammanfatta gärna det din samtalspartner sa. Kolla om du har
förstått rätt:
-

Okej, så natur är ganska viktigt för dig för att trivas, eller?

Träna mera!
Diskutera med en klasskamrat eller någon annan du känner: Vad är
viktigt för dig för att trivas där du bor? Vad är viktigt för att trivas i skolan?
Vad är viktigt för att trivas på jobbet?

Tänk på att föra samtalet framåt och verkligen prata MED varandra så att
det blir en dialog, ett samtal mellan två personer och inte två parallella
monologer!
Lycka till ☺
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/storlek-m/
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com

