
Anteckningar 24 nov 2021 
 
 
Skön – bekväm – comfortable 
Att sova – to sleep 
Sov gott! – Sleep well! 
Mjuk – soft 
 
Ett erbjudande – offer 
Att erbjuda – to offer 
Att bjuda (in) – to invite 
Ska vi gå på restaurang? Jag bjuder. – Jag betalar.  
Inbjudan – invitation 
Motbjudande – disgusting 
 
Öppet köp – 
Bytesrätt – the right to (ex)change 
Rättighet – right 
Rättvisa – justice 
Orättvisa – injustice 
Rätt = korrekt 
Fel = wrong 
Att byta – to change, to exchange 
Att förändra – to change (abstrakt) 
Utbytesstudent – exchange student 
Byte till – anslutning till –  
Att ansluta – to connect (wifi, Zoom-möte) 
Att ansluta (sig) till ett Zoom-möte 
Ett nätverk – network 
Ett förhållande = en relation = relationship 
 
Passar det? – Does it fit?, Is it good? 
Att passa barn –  
Att anpassa sig – to adapt 
 
Att titta – att kika 
Att äta – att käka 
Att prata – att snacka 
 
Ett band – connection/ band 
I samband med – in connection with, related to 
 
Ung – yngre – young – younger 
En ugn –  
 
Jag är äldre än du. 
Än – than 
 
Mitt hus är högre än ditt. – My house is taller than yours. 
 



Lång – tall, long 
 
Mitt hus är mer praktiskt än ditt. 
Mina hus är mer praktiska än dina. 
 
J/79 
Gävle 
Storlien 
Bollnäs 
Eslöv 
Kungsängen 
Höganäs 
Sandviken 
Eksjö 
Enköping 
 
 
Nasse hittar en dammsugare 
 
Snabel –  
Att stå – står – to stand/ it is (written) 
Förbi – by (att gå förbi – to pass by) 
Lurvig – lurvigt – lurviga – shaggy 
Mumsig – smarrig – tasty 
Lussekatter  
Att hugga in – dig in 
Att leka – to play 
Att brottas – to wrestle, to fight 
Att låna – to borrow/to loan 
 
Sådan – sådant – sådana – this type of + obestämd 
Tur – luck/turn 
Tursam – lucky 
God tur!/ Lycka till! 
Tuff – tough 
Kors! – cross 
Att lämna – to leave 
Fy! 
Fy sjutton! 
Fy fan! –  
Att lämna tillbaka = att ge tillbaka – to give back 
Inomhus vs utomhus – inside vs outside 
 
 
 
 
 
 
 
 


