Emma berättar om sitt rum (A1)
Jag heter Emma och jag bor i en liten by nära Stockholm. Jag bor i ett hus tillsammans med mina
föräldrar och min katt. Mitt rum ligger på andra våningen mitt emot badrummet. Det är inte stort,
men jag har ändå plats för mina saker.
Framför fönstret står ett vitt skrivbord som jag har min dator på. Bredvid datorn finns det en lampa,
ett fotografi och en liten blomma. Jag brukar sitta vid mitt skrivbord när jag gör läxor eller när jag
surfar på internet. Bredvid skrivbordet står min säng. Jag gillar att ligga i sängen och läsa böcker.
Ibland ligger min katt under sängen medan jag läser. På väggen bakom sängen hänger tre tavlor: en
liten och två stora. Det finns ingen TV i mitt rum, men om jag får en, så ska den stå på min byrå.

Did you understand the text?
1) Var bor Emma?

2) Var i huset ligger Emmas rum?

a) I Stockholm

a) På första våningen

b) I en by utanför Stockholm

b) På andra våningen bredvid badrummet

c) I Stockholm centrum

c) Mitt emot badrummet på andra
våningen

d) I en by nära Stockholm

d) På första våningen mitt emot
badrummet
3) Vad brukar Emma göra vid sitt skrivbord?

4) Hur många tavlor hänger det på väggen?

a) Göra läxor

a) Tre små och två stora

b) Läsa böcker

b) Två stora och en liten

c) Fotografera

c) En liten och en stor

d) Titta på TV

d) Fyra tavlor

5) Hur många saker finns det på skrivbordet?

6) Om Emma får en TV - var ska hon ställa den då?

a) Tre

a) På sin byrå

b) Fyra

b) På sitt skrivbord

c) Två

c) Bredvid sin byrå

d) Inga

d) Under sin byrå
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