
Mitt rum (A2)

Jag bor i ett kollektiv tillsammans med tre andra studenter. Jag har ett stort rum för mig själv. I mitt
rum så får jag plats med en dubbelsäng, en garderob, en bokhylla, ett skrivbord och ett piano.

Jag får in mycket solljus då rummet har två stora fönster. Det finns även en liten fransk balkong där jag
brukar dricka mitt morgonkaffe.

Jag har även fått in lite växter som jag tar mycket väl hand om. Min favoritväxt i mitt rum är min
Monstera.

Det jag gillar mest med mitt rum är att det har ett trägolv och att det har högt i tak. I taket så hänger
det en enorm taklampa. Den lyser upp hela rummet när det är mörkt ute.

Did you understand the text?

1) Vad gillar hen mest med sitt rum?

Hen gillar sina växter mest.

Trägolvet och att det är högt till tak.

Hen gillar sin Franska balkong mest.

Hen gillar sin taklampa mest.

a)

b)

c)

d)

2) Hur många andra bor hen med?

Hen bor med tre stycken andra.

Hen bor med fem stycken andra.

Hen bor själv.

Hen bor med två stycken andra.

a)

b)

c)

d)

3) Vad brukar hen göra vid sin balkong?

Hen brukar röka cigaretter.

Hen brukar äta mat.

Hen brukar sola.

Hen brukar dricka sitt morgonkaffe.

a)

b)

c)

d)

4) Vad har hen för instrument i sitt rum?

Ett piano.

En gitarr.

En synt.

Ett trumset.

a)

b)

c)

d)

5) Vad har hen för favoritväxt i sitt rum?

Hens favoritväxt är en Kaktus.

Hens favoritväxt är en Monstera.

Hens favoritväxt är en Fikus.

Hens favoritväxt är en Murgröna.

a)

b)

c)

d)

6) Vad får hen plats med i sitt rum?

Ett skrivbord och en säng.

En soffa, en TV och en dubbelsäng.

En bokhylla, ett skrivbord och ett
piano.
En garderob, ett piano, ett skrivbord
och en bokhylla.

a)

b)

c)

d)
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