
Anteckningar lektion 5 lördagar 
4 dec 2021 
 
 
 
Ett resultat – 
Att förklara – to explain 
En förklaring – 
Att ta beslut – to make a decision – att besluta 
Att bestämma – to decide 
Att bestämma sig –  
Att stämma – to sue 
En stämning – vibe, mood, atmosphere 
Att stämma in – att instämma – to agree with 
Det stämmer/Det instämmer – That’s right. 
Att stämma träff – to arrange a meeting 
 
Att upptäcka – to discover 
Upptäcktsfärd –  
Färdriktning –  
Att stanna –  
 
4 år gammal son – 4-åringen 
En tonåring – tonåringen – (the) teenager 
 
*Nu jag bor i Kista. 
 
Att bestå av – to be made of 
*Efter min studentexamen jag gjorde… 
Ett samband –  
 
Att byta land – 
 
i tre länder – 
*I Österrike jag studerade och jobbade 
*Nu jag bor i  
Ett ursprung – 
Ursprungligen – 
 
Ett minne – memory 
Att minnas – att komma ihåg 
Datavetenskap –  
En datavetare –  
 
Framsteg – progress 
Ett steg – a step 
 
Det är soligt – It’s sunny 
 
 



Att få – asking for permission 
Får jag gå på toa? 
Får jag komma in? 
 
Borde – should, asking for advice 
Du borde göra läxan. 
Du borde gå till läkaren. 
 
Att hinna – to have time for 
Jag hinner gå till Ica ikväll. 
Jag hinner (inte) dricka lite kaffe före lektionen. 
 
Att orka – to have energy for, to deal with 
Jag orkar inte med läxan. 
Jag sprang hit, jag orkar inte längre. 
Jag orkar äta lite till.  
 
Att ge dricks –  
Spänn – kronor 
 
Att vandra – to wander 
Vandrarhem – hostel 
Ett tält – a tent 
Att tälta – to camp 
 
Helsingfors – Helsinki  
Östersjön 
 
Hemma vs hem 
Var vs vart 
Vart ska du? 
Jag ska hem.  
Borta vs bort 
 
Att tappa bort – to lose (something) 
Att ta bort – to delete 
 
Vi är på trean – We are on the third floor. 
Jag bor i en etta. – 
 
 
 
 
 
 
 


