
blir det för väder i 
morgon?” eller ”Väck 
mig klockan 07.30”

2. Lampor
Det finns även smarta 
glödlampor. De är 
kopplade till din 
wifi-router och din 
mobiltelefon. Du kan 
tända, släcka och 
dimma dem via en app.

Det går även att 
röststyra lamporna 
med en smart 
högtalare. Säg bara 
”Tänd alla lampor” 
eller ”Dimma lampan i 
sovrummet”.

Vissa smarta lampor 
har färg – så du kan 
exempelvis få ett blått 
ljus på morgonen och 
ett gult på kvällen.

3. Inredning
Tycker du det är jobbigt 
att vakna på morgonen? 
Skaffa en smart 
rullgardin! Den rullas 
upp automatiskt, till 

5 coola prylar i det 
smarta hemmet

1. Högtalare
Det finns många smarta 
högtalare. De är 
uppkopplade på 
internet och kan spela 
upp musik och poddar 
från exempelvis Spotify 
och Apple Music. Du 
styr dem från mobilen 
– eller med rösten. 
Högtalarna har en 
mikrofon, så du kan ge 
dem röstkommandon. 
Du kan exempelvis 
säga ”Spela Rain On Me 
med Lady Gaga” eller 
”Höj volymen”. Det går 
också att ställa frågor 
och ge kommandon, 
exempelvis ”Vad 

Förhandsmaterial till Martin Appels workshop

exempel när du ska 
vakna.

Smarta rullgardiner 
är ett exempel på att 
våra inredningsprylar 
blir smarta.

4. Städning
Nu behöver vi inte städa 
själva. En städrobot 
kan göra jobbet. De 
kan dammsuga, tvätta 
golvet eller klippa 

gräset i trädgården.
En städrobot har 

avancerade kameror och 
sensorer. De ser alltså till 
att roboten inte krockar – 
och att den dammsuger, 
tvättar eller klipper gräs 
på alla ställen.

5. Säkerhet
Det finns många smarta 
säkerhetsprylar. Du kan 
exempelvis skaffa en 
övervakningskamera. 
Den är uppkopplad på 
internet. Via en app i 
mobilen kan du få en 
varning om någon går 
in i ditt rum.

Det finns också smarta 
lås. Dessa låser man inte 
med en nyckel utan med 
sin mobiltelefon.

Martin Appel

Det finns många sorters smarta lampor, exempelvis Philips Hue.

Foto: Philips

Ikea Fyrtur är en rullgardin  
som du styr från mobilen eller 
med rösten.

Nest Mini är en populär smart högtalare. Den kan prata svenska.

Foto: Ikea

Foto: Google

Robotdammsugaren Irobot 
Roomba 976 städar ditt hem 
automatiskt.

Med en övervakningskamera ökar vi säkerheten. 
Logitech Circle 2 är en populär modell. 

Foto: Logitech

Foto: Irobot



   Lue teksti ja etsi seuraaville sanoille ruotsinkieliset vastineet:

Uppgifter:

•  tavara, esine 

                    

•  älykoti

                    

•  kaiutin

                    

•  älykaiuttimet

                    

•  liitetty internetiin

                    

•  äänikomento

                    

•  esittää kysymys

                    

•  hehkulamppu

                    

•  älylamppu

                    

•  sytyttää

                    

•  sammuttaa

                    

•  himmentää

                    

•  ääniohjaus

                    

•  sisustus

                    

•  rullaverho

                    

•  älyverho

                    

•  sisustustavarat

                    

•  siivousrobotti

                    

•  imuroida

                    

•  pestä lattiat

                    

•  leikata ruoho

                    

1.

   Vilka smarta prylar skulle du vilja ha i ditt hem? 
   Vilka för- och nackdelar finns det med smarta prylar?

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

•  törmätä

                    

•  turvallisuus

                    

•  turvallisuustavara

                    

•  valvontakamera

                    

•  varoitus

                    

•  älylukko

                    

2.


