
Anteckningar lektion 10 
 
 
Översättningar 

1. Jag brukar vakna kl. 8 på morgonen./ Jag brukade vakna kl. 8 på morgonen. 
Vanligtvis 
En vana – vanor – habit 
 
Jag vill äta kakor. – Jag ville äta kakor. 
Jag brukar äta kakor. – Jag brukade äta kakor. 
Jag måste äta kakor. – Jag måste äta kakor. 
Jag ska äta kakor. – Jag skulle äta kakor. 
Jag kan äta kakor. 
 
Jag gillar att äta kakor. – Jag gillade att äta kakor. 
Att käka – to eat 
Ska vi käka lunch? 
Att kika – to look, to peek 
 

2. På eftermiddagen går de på en promenad/tar de en promenad/ promenerar de i 
parken./ På eftermiddagen gick de på en promenad/ tog de en promenad/ promenerade 
de. 

3. Hon vill resa till Japan./ Hon ville resa till Japan. 
4. Vi gillar/tycker om att köpa kaffe och kanelbullar från det här kafeet/ cafeet./ Vi 

gillade/tyckte om att köpa... 
5. Den där boken är gul./ Den där boken var gul. 
6. Ni ska åka tunnelbana till jobbet./ Ni skulle åka… 
7. Jag arbetar och bor i Stockholm, Sverige./ Jag arbetade och bodde i Stockholm, 

Sverige. 
8. Du måste göra din läxa. Gör den nu!/ Du gjorde din läxa igår. 
9. Jag kan (tala/prata) svenska, engelska och kinesiska./ Jag kunde svenska. 
10. Mitt barn är femton. Hur gammal är ditt barn? 

 
 

Pappaledig – pappaledighet – father leave (for taking care of the children) 
 
Alfons Åberg 
 
Att ha bråttom/att vara bråttom – haste 
Verktyg – tool(s) 
Okamratlig – 
Kamrat – vän 
Ovänligt – 
Riktig(t) – really 
Riktig – real 
Att viska – to whisper 
Fy fan – damn! 
Fy sjutton –  
Arg – angry 
På allvar? – Seriously? 



Allvarlig(t)(a) – serious  
Nere – down 
Kom ner! 
Hemma vs hem 
Borta vs bort 
Nyckeln är borta. 
Jag tappade bort nyckeln. 
Att pyssla – to put together smth 
Pyssel – puzzle 
Att skratta – to laugh 
Vrårna – the corners 
Saft –  
Kvar –  
Jag stannar kvar.  
Det är 3 kakor kvar. 
Är du kvar på jobbet? – Are you still at work? 
Fortfarande – still 
 
 
 

 
 
 


