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36Dugnad hos Alina

1 I et bofellesskap har alle sin egen leilighet eller sitt 
eget rom. De har fellesrom, de gjør ting sammen og 
de får hjelp av persoalet. Her er noen setninger om 
bofellesskap.

 Sett kryss ved de setningene du er mest enig i.

2 Alina blir med de andre for å se leilighetene deres.  
Hvordan ser det ut på kjøkkenet til Olle?

Det er bra med mange personer i et bofellesskap.

Det er ikke bra med altfor mange i et bofellesskap.

Når mange bor sammen,   
kan det bli krangling og uro.

Når mange bor sammen  
er det lettere å få seg venner.

Jeg liker best når det er fredelig og rolig rundt meg.

Jeg liker best når det er liv og røre rundt meg.

Har du andre mening om bofellesskap?
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363 Da Alina får se sin nye leilighet, blir hun skuffet.
 Hvorfor blir hun skuffet?

 Noen av setningene under kan være riktige. Mens andre  
er feile. Sett kryss ved de setningene du mener er riktige.

Det er altfor kaldt der.

Alina synes vinduene er for små.

Det er altfor mørkt og dystert i leiligheten.

Alina synes leiligheten er for liten.

Alina vil ha en leilighet som er lys og fin.

4 Det står noe midt på gulvet i Alina sin nye leilighet.  
Husker du hva som står der?

6 Alina får to møbler fra onkel Mamoud. Hva får hun?

 Sett kryss på de møblene Alina fikk.

5 Hva het den gamle damen som bodde i leiligheten før?
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36
 Tigergjengen og Alina har dugnad. Men hva er  

egentlig en dugnad? 

 Den ene setningene under er riktig. Den andre er feil.  
Sett kryss ved den riktig setningen.

 7

Dugnad er når mange går sammen om  
å gjøre en jobb uten å få betalt for det.

Dugnad er når mange går sammen om 
å gjøre en jobb, og får de betalt for det.

 Hvordan reagerer Alina sin pappa da han  
ser at de har malt over den brune tapeten. 

 Noen av setningene under kan være riktige. Andre er  
feile. Sett kryss ved de setningene du mener er riktige.
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Han blir veldig glad.

Han blir forbauset.

Han blir sint.

Han bryr seg ikke.

Han bare ler.

Han blir skuffet.

 Etter at foreldrene til Alina har gått, blir det fest. De 
danser og tuller og har det gøy helt til en nabo ringer 
på døren. Hva er det naboen vil?

 En av setningene under er riktig. De andre er ikke riktige.  
Sett kryss ved den setningen du mener er riktig.

 9

Naboen spør om han kan få bli med på festen.

Naboen vil gratulere Alina med ny leilighet.

Naboen klager på den høye musikken. 

Naboen vil bare si hei.


