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Vad gör du på fritiden? 
 
Jag föredrar – I prefer 
Jag brukar läsa och skriva 
En gång om året/dagen MEN i veckan 
Inte så mycket fritid 
Titta på Netflix 
Fikar jag på kafé 
Titta på idrott 
Att idrotta 
Idrottsman/idrottskvinna 
Jag gillar att träffa kompisar/att resa 
Nuförtiden – for the time being 
Jag brukar arbeta hemifrån 
På min fritid tycker jag om att resa. 
 
Att tycka om – to like 
En omtyckt person/bok 
Jag tycker om att laga mat med grönsaker 
Författare – writer, author 
Att författa – 
Jag tittar aldrig på TV. 
 
Angående – regarding 
 
Imorgon, ikväll, idag – nästa morgon, nästa kväll 
To-morrow, to-night, to-day 
Istället/ I stället – in-stead 
 
Stegvis – step by step, gradually 
Steg – step 
 
Jag beklagar sorgen! – Condolences! 
Vila i fred! – Rest in peace! 
 
Vän – vänlig 
Natur – naturlig 
Van/ en vana – vanlig 
 
Amerikansk, fransk, turkisk, spansk 
 
Tråkig –  
 
Intressant(a) filmer, spännande, bra 
Ny – nytt – nya 
Gammal – gammalt – gamla 
 



Gamla Uppsala, Gamla Stan 
 
Turin Horse är deppig. 
Vacker – vackert – vackra – beautiful 
Sci-fi filmer, böcker 
Coolt, kul 
Vad kul! – vad grymt! 
Grym! 
Vad grym du är! 
 
Gammaldags –  
 
De sista veckorna – the last weeks 
De sista måndagarna – the last (few) Mondays 
 
Igår – yesterday 
Att somna – to fall asleep 
Att sova – sover – sov – to sleep 
Att låta – låter – lät – to sound 
En låt – låtar – song(s) 
Det låter som … - It sounds like… 
Framför – in front 
Tillbaka – back 
Ta mig tillbaks – Take me back 
 
Att vänja sig – to get used to 
En vana – vanor – habit(s) 
Jag är van vid… - I am used to… 
 
I fjol – last year 
Förra året – last year 
Förra veckan – last week 
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Lättläst – easy Swedish 
 
Nyheter på lätt svenska – SVT Play 
8sidor.se 
 
I rymden finns inga känslor – HBO 
 
 


