
 

 
 
 

Mitt område 
 
 

 

Björn: 

 

Jag bor i Tyresö och jag bor närmare Tyresö centrum än Trollbäcken, 

Tyresö strand och de andra områdena i Tyresö. Jag bor nära affärer, 

restauranger och busscentrum i Tyresö. Det är jättebra. Tyresö är ett 

jättefint område, tycker jag, att bo i. Jag har också småbarn och det är 

verkligen trevligt att bo där med dem. På 20 minuter så är jag inne i stan. 

Mycket kortare tid tar det att komma ut i naturen. Det är bara, som man 

säger på svenska, ett stenkast bort. 

 

Andris: 

 

Jag bor i en jättefin lägenhet som ligger väldigt nära skolan där jag 

jobbar och jag tycker att det är riktigt bra för jag behöver inte pendla och 

på så sätt behöver jag inte heller köpa ett månadskort. Och så kan jag 

spara lite pengar också. En sak som jag inte gillar är att det saknas 

någon stor mataffär i närheten där jag bor. Det finns bara en liten 

matbutik men jag gillar inte den. Jag skulle vilja ha en större mataffär. 

 

 

 



 

 

 

Anna: 

 

Jag bor i ett radhus och det ligger i ett lugnt område. Det är många 

barnfamiljer som bor i det här området och det är väldigt barnvänligt. Det 

finns många lekparker och flera förskolor i närheten. Vi bor också nära 

skogen och där kan man promenera och plocka bär och svamp och 

sådär. Vi har bara en buss och den går inte så ofta. Den går en gång i 

halvtimmen bara och den måste man ta om man ska åka ner till centrum 

och från centrum kan man ta pendeltåget då in till stan. 

Bra fraser att använda när man pratar om sitt område 
 
Jag bor nära centrum. 

Jag bor nära affärer, restauranger och bussar. 

Det är ett jättefint område att bo i. 

På … minuter är jag inne i stan. 

Det tar … att komma ut i naturen. 

Det är bara ett stenkast bort (det betyder “det är nära”). 

Jag bor i en jättefin lägenhet. 

Det ligger nära skolan. 

En sak som jag inte gillar är… 

Det ligger i ett lugnt område. 

Det är väldigt barnvänligt. 

Det finns många lekparker i närheten. 

Vi bor nära skogen. 

Vi har bara en buss. 



 

Grammatik 
 
Rak och omvänd ordföljd 
 
 På svenska har vi en regel som heter V2-regeln. Det betyder att verb alltid måste finnas 
på plats 2 i huvudsatser (OBS! gäller ej frågor). På plats 1 kan man ha subjekt, då heter 
det rak ordföljd. Men man kan också ha objekt eller adverbial på plats 1. Då heter det 
omvänd ordföljd. Det viktigaste är att alltid placera verb på andra plats. 
 
 
Rak ordföljd Subjekt + Verb + Objekt/Adverbial (Tid, plats, etc.). 
 

Jag bor i ett radhus. 
 
Omvänd ordföljd Objekt/Adverbial + Verb + Subjekt 
 

Där kan man promenera. 
 
Titta på den här filmen för att lära dig mer! 
https://www.youtube.com/watch?v=T8YARiUKr_o 

Träna mera!  
 
Hur ser ditt område ut? Vad finns där? Gillar du området? Berätta för 

dina kamrater om ditt område och lyssna på dem när de berättar. Du kan 

också skriva en text om ditt område. När du skriver kan du försöka skriva 

några meningar med rak ordföljd och några med omvänd! 

 
Lycka till ☺ 

och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen 

http://sfipodd.se/category/storlek-s/ 

eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com 
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