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Framtiden 
Ska + infinitiv 
Jag ska (INTE/ALLTID) prata med henne. 
Jag ska ringa min mamma. 
 
Presens + tidsuttryck 
Jag är (INTE/ALLTID) där om en timme.  
De kommer om en vecka/imorgon/ikväll. 
 
Att komma att 
Det kommer (INTE/ALLTID) att bli svårt att hitta jobb. 
 
174 
Jag är färdig med min examen = att ta examen 
Översättare – 
Börsmäklare –  
En börs – 
B/174 
 
Då, först, sedan – kan användas som fundament 
-Du, då? – You, then? 
Det var bättre då.  
Då ska jag söka jobb som översättare. 
 
Först ska jag studera på KTH.  
Sedan flyttar jag till Göteborg. 
 
Jag ska träffa min bror. 
 
Vi läser en bok som är röd. 
Vi läser en bok som INTE är röd.  
(relativa bisatser + negation) 
*Adverb och negation kommer alltid före verbet i en bisats. 
 
Förort – utanför stan 
I bra skick (för objekt och människor) – 
Bakfulla – hungover 
(SLANG) bakis – 
Populär – poppis 
Dagis – 
Loppmarknad – loppis 
Bostadsrätt – 
Man äger inte. – 
Öppen spis – 
Eld – fire 



Att pendla – 
Pendeltåg – 
 
Det är irriterande. 
Det ingår i priset. 
Mynt – 
Att tork – 
Att övertyga – 
Korg – 
Tvättvagn – 
Imponerande – 
Att umgås – 
Jag hade mycket tråkigt. 
Det är mindre/mer tråkigt.  
 
Hur ska man bo? 
Lätt –  
Lätt som en plätt – 
Småstad –  
Att småprata – 
Månadsavgift –  
Att lägga till – 
Att se ut – 
Vissa – 
Vissa har det bra.  
Kokvrå – 
Att höra till (Partikelverb) – to belong to 
Till lägenheten hör också förråd i källaren.  
Korridorsfest – 
Det var för många korridorsfester. 
Ingenting gemensamt – 
Lägenhetsvisning – 
Att visa – 
Ett stipendium – 
Att vrida – 
Att skaffa vänner – 
Hörlurar – 
Ett utrymme – 
I rymden finns inga känslor – FILM 
En rymd –  
 
 
 


