
Describing picture – Norwegian A1-A2 

Introduction 

For many exams and teste you will have to describe a picture. However, even if you are not going to 

have such an exam, it is good to be familiar with the prepositions involved so you can explain positions. 

The slides under are from the Youtube video – I have added extra comments under these.   

 

 



 

Examples 

Øverst i venstre hjørne ser jeg en sky. I midten av bildet er det en stor bygning.  

 

 



 

 

 

Describing and examples 

First time you mention something you should use - Indefinite form. When you mention it again you 

should use - Definite form. 

Useful word is “som” which in this context means “who” or “which” 

More complex structures are with usage of: 

a) Definite form of adjectives (Within A2 level) 

b) Other A2 grammar like comparative (en mann som er høyere enn ...) 

c) More descriptive e.g. “På bildet ser jeg en typisk park. Gresset er grønt ...” 

 



Examples using simple language – Notice: Verb locations, use of definite and 

indefinite, usage of “som” and prepositions: 

 I bildet ser jeg en typisk norsk restaurant. Nederst i venstre hjørne ser jeg et bord med fire 

personer. Det ser ut som en familie med to voksne og to barn. Familien har ikke begynt å spise. På 

bordet til familien er det tallerkener og glass. I midten av bildet er det en kelner som bærer mat. Bak 

kelneren ser jeg en mann som skal spise. Foran kelneren i forgrunnen av bildet er det et blått teppe. 

Utenfor restauranten er det mennesker som går. Bak menneskene, i bakgrunnen av bildet, ser jeg fjell 

og en himmel. Mellom fjellene er det noen fugler. Det ser ut som om det er pent vær. 

 

 Det er et bilde av en park når det er pent vær. Det er trolig om sommeren. Helt fremme i 

forgrunnen er det barn og voksne som bader. Barna kaster ball i vannet og de voksne svømmer. Til 

venstre i bildet er det to kvinner som jogger. Den ene kvinnen har på seg en gul t-skjorte og den andre 

har på seg en grønn t-skjorte. Kvinnen i den gule t-skjorten er foran kvinnen i den grønne t-skjorten. 

Nede i høyre hjørne ser jeg to menn som soler seg. Han som er lengst til høyre er lengre enn den andre 

mannen. Bak mennene er det en bil. Det sitter en person i bilen. Bilen er liten og blå. Midt i bildet er det 

en person som leker med en hund. Hunden løper etter en ball som personen har kastet. Bak mannen og 

hunden ser jeg noen som spiller fotball. Jeg tror det er ungdommer fordi de ikke ser så gamle ut. 

Bortsett fra det  er det mange andre mennesker i parken. I bakgrunnen er det en gruppe med 

mennesker, men jeg er ikke sikker på hva de driver med. I midten av bildet helt øverst kan vi se en blå 

himmel. 

 

  

 


