
Anteckningar lektion 6 
 
Att sätta på – to turn on something 
Att stänga av – switch off 
Att stiga av – to get off a vehicule 
Höger – right 
Vänster – left 
Beroende – (adv.) depending on 
Att bero på – to depend on 
Samtidigt – at the same time 
Att diska – to do the dishes 
Att tvätta – to do laundry 
Att städa – to clean 
Städerska –  
Städrum – 
 
Reflexiva verb: att lägga sig; att sätta sig  
Att lägga + objekt – to put/place something somewhere 
Jag lägger mig – I am going to lie down/to bed. 
Mig - Jag 
Dig - Du 
Sig – Han/hon 
Oss -Vi 
Er - Ni 
Sig – De 
Objektspronomen 
 
Jag gör det själv – I am doing it on my own.  
Hon gör det själv – She is doing it on her own. 
 
Att äta – äter – ät! 
Att vara – är – var! 
Att dansa – dansar – dansa! 
Att skriva – skriver – skriv! 
Att berätta – berättar – berätta! 
(subst.) en berättare  
 
Att gilla/att tycka om – to like 
Gillar du gröt? Nej, jag gillar inte gröt. 
Tycker du om gröt? Nej, jag tycker inte om gröt. 
 
Hur länge har du varit/har du bott i Sverige? 
(Jag har varit/bott här) i två år/i tre månader/ i fyra veckor. 
 
Trevligt att träffas – Nice to meet you 
trevlig – trevligt – trevliga – nice 
att träffas – to meet 
 
huvudstad – huvudstaden (huvudstan) – head + town = capital 
ett huvud – huvudet – head/ the head 



 
(adverb) ibland – sometimes (** only used in the beginning or the end of a sentence = word 
order) 
 
Ibland promenerar jag. 
Jag promenerar ibland. 
 
Har du varit i Göteborg? 
Ja, jag har varit i Göteborg. 
Jag var i Göteborg igår. 
Jag reste till Göteborg. – I travelled to Gothenburg. 
 
Hemläxa: 
ÖB: s. 22/ 2 – Frågeord; s. 23/ 4 – Klockan; s. 26/ A (bestämd form singular); s. 27/ B 
(substantiv i rätt form där de passar i) 


