
Anteckningar lektion 9 
 
Tyvärr vs vad synd 
Att hänga med = att följa med = att joina 
Har du lust att … = Do you wanna…, Do you fancy… 
Vad skoj!  
Att skoja = att skämta  
i stället (istället) = instead  
ett ställe (4) – place, spot = en plats (3) 
 
Vilken/Vilket/Vilka = Which 
 
Vilken restaurang gillar du? 
Which restaurant do you like? 
 
Vilket universitet pluggar du på? 
Which university are you studying at? 
 
Vilka spelar? / Vilka (lag) spelar? 
Which are playing/ Which teams are playing? 
Ett lag – team 
En lag – lagar – law(s) 
 
Goliat: Ska + kort infinitiv 
 
En dag ska vi härifrån – no infinitive in this sentence 
Jag ska hem.  
Jag ska på jobbet. 
Jag ska till affären. 
 
Vi ska ta över världen. – We will take over the world. 
Vi ska inte ta över världen. 
NB: Negationen går mellan hjälpverb och infinitiv!! 
 
Världen ska vi inte ta över. 
 
Vi ska bli stora.  
Vi ska inte bli stora. 
 
Att bli – blir – blev – blivit = to become 
Att göra – gör – gjorde – gjort = to do/to make 
 
Vi ska bli mäktiga. 
Vi ska inte bli mäktiga. 
 
Mäktig – mäktigt – mäktiga = powerful 
Makt – power 
 
Vi ska göra jorden hel. – We will make the earth whole. 
Vi ska inte göra jorden hel. 



Vi ska göra vattnet rent. – We will make the water clean. 
Vi ska inte göra vattnet rent. 
Ren – rent - rena 
 
Vi ska aldrig skada varandra mer. – We will never harm each other anymore. 
 
Vi ska slåss mot Goliat. – We will fight with/against Goliath. 
Att slå – to hit, to punch (someone); to beat (someone) 
Jag slår dig. 
Att slåss – to fight (each other/one another) 
Vi slåss. – We are fighting. 
 
 
Mot – ordbildning 
 
Pendeltåg mot Södertälje. 
Jag tar pendeln och åker till Södertälje. 
 
Jag spelar emot dig. – against 
Folkuniversitetet ligger mittemot en park. – across from 
Att motstå – to confront, to stand up against something/someone 
Jag står emot det här – I am opposed to this. 
En motståndare – opponent 
Att motsvara – to correspond 
En motsvarighet – correspondence; motsavrigheter 
 
att bruka (göra något) – to be used to doing something 
att bruka + kort infinitiv 
sällan – seldom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


