
Joel	  Thoreson,	  Lärcenter,	  vuxenutbildningen,	  Säffle	  –	  www.lektion.se	  

Beskrivande	  text	  –	  Din	  bostad	  

En	  beskrivande	  text	  är	  en	  text	  som	  beskriver	  hur	  något	  ser	  ut,	  vad	  som	  har	  
hänt	  eller	  ger	  dig	  fakta	  om	  något.	  Nyhetsartiklar	  och	  faktatexter	  är	  exempel	  
på	  beskrivande	  texter.	  	  

Vi	  ska	  träna	  på	  att	  skriva	  en	  beskrivande	  text.	  Du	  ska	  skriva	  en	  text	  och	  
berätta	  hur	  din	  bostad	  ser	  ut.	  

Bra	  ord	  att	  använda.	  
	  

Prepositioner	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ord	  och	  uttryck	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

På	  –	  På	  väggen	  har	  jag	  en	  tavla.	  På	  golvet	  i	  vardagsrummet	  har	  jag	  en	  matta.	  

Framför	  –	  Framför	  bordet	  har	  jag	  en	  soffa.	  

Bakom	  –	  Bakom	  bordet	  har	  jag	  en	  soffa.	  

I	  –	  I	  köket	  har	  jag	  ett	  bord	  och	  fyra	  stolar.	  

Bredvid	  –	  Bredvid	  soffan	  har	  jag	  en	  stor	  fåtölj.	  

Jag	  bor	  i	  Lidköping	  i	  en	  lägenhet	  som	  ligger	  på	  Uttervägen.	  

	  

Lägenhet	  -‐	  Jag	  bor	  i	  en	  lägenhet.	  Det	  är	  en	  tvåa.	  

Radhus	  -‐	  Jag	  bor	  i	  ett	  radhus.	  Vi	  bor	  flera	  familjer	  i	  samma	  hus.	  

Villa	  -‐	  Jag	  bor	  i	  en	  villa.	  	  

Jag	  bor	  tillsamman	  med	  min	  fru.	  

Jag	  bor	  ensam	  i	  min	  lägenhet.	  Min	  familj	  är	  kvar	  i	  Tyskland.	  
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Exempeltext	  
	  

Jag	  bor	  i	  en	  fin	  liten	  tvåa	  som	  ligger	  i	  Säffle	  på	  Vintervägen.	  Jag	  bor	  själv	  i	  
lägenheten	  så	  jag	  har	  gott	  om	  plats.	  Kvarteret	  är	  mycket	  trevligt.	  Alla	  grannar	  
är	  snälla	  och	  det	  bor	  många	  barnfamiljer	  i	  området	  så	  det	  är	  lugnt	  om	  
kvällarna.	  	  

Min	  lägenhet	  har	  ett	  vardagsrum,	  sovrum,	  badrum	  och	  ett	  kök.	  I	  
vardagsrummet	  har	  jag	  en	  stor	  soffa	  och	  framför	  soffan	  står	  ett	  bord.	  Jag	  har	  
en	  teve	  som	  står	  på	  ett	  bord	  och	  på	  väggarna	  har	  jag	  många	  tavlor.	  I	  fönstren	  
har	  jag	  några	  blommor	  men	  jag	  brukar	  glömma	  bort	  att	  vattna	  dem.	  

I	  sovrummet	  har	  jag	  ett	  skrivbord	  där	  jag	  ställt	  min	  dator.	  Jag	  använder	  datorn	  
när	  jag	  studerar	  och	  för	  att	  hålla	  kontakt	  med	  mina	  vänner	  och	  min	  familj	  i	  
Tyskland.	  I	  sovrummet	  har	  jag	  naturligtvis	  också	  en	  säng.	  

Mitt	  kök	  är	  väldigt	  litet	  så	  hag	  får	  inte	  plats	  med	  så	  mycket.	  Jag	  har	  ett	  litet	  
bord	  med	  fyra	  stolar.	  Det	  är	  allt	  som	  får	  plats.	  På	  väggen	  har	  jag	  hängt	  upp	  en	  
klocka.	  Det	  är	  viktigt	  att	  hålla	  koll	  på	  tiden.	  	  

Mitt	  badrum	  är	  också	  väldigt	  litet.	  Självklart	  finns	  det	  en	  dusch,	  handfat	  och	  
toalettstol	  men	  jag	  har	  inte	  plats	  med	  några	  badrumsmöbler.	  På	  väggen	  hänger	  
i	  alla	  fall	  en	  stor	  spegel.	  	  

	  

Skriv	  en	  egen	  text	  och	  berätta	  om	  hur	  din	  bostad	  ser	  ut.	  Bor	  du	  i	  lägenhet,	  
villa	  eller	  radhus?	  Hur	  många	  rum	  finns	  det?	  Vad	  har	  du	  för	  möbler	  i	  dina	  
rum?	  	  

Kvarter	  –	  Jag	  bor	  i	  ett	  trevligt	  kvarter.	  Det	  bor	  många	  barnfamiljer	  här.	  Det	  
finns	  en	  affär	  i	  närheten	  där	  jag	  kan	  handlat	  mat	  och	  jag	  har	  nära	  till	  staden.	  

	  


