
Anteckningar lektion 2 
A2 del 2 
 
 
 
Bisats – ordföljd 
Subjunktion: som (inleder relativa bisatser), eftersom, om, när, att  
Jag har en kusin. Hon tycker om att titta på filmer. = 
Jag har en kusin som tycker om att titta på filmer. 
 
Jag har en kusin. Hon tycker inte om att titta på filmer. 
Jag har en kusin som inte tycker om att titta på filmer. 
Inte, aldrig – negation 
Adverb och negation alltid före verbet i bisatser. 
 
Hon har en bok. Boken är inte röd. 
Hon har en bok som inte är röd. 
De har en hund. Den heter inte Jim. 
De har en hund som inte heter Jim. 
Han köpte en bil. Bilen är inte fin. 
Han köpte en bil som inte är fin. 
Vi äter en kaka. Den smakar inte gott. 
Vi äter en kaka som inte smakar gott. 
 
Jag tror att hon fortfarande inte pratar svenska. 
 
Hörlurar – headphones 
iPad – padda 
Det är svårt att uppfostra barn – to bring up 
Bajskorv – 
Ett arv –  
Att vara tvungen/tvunget/tvungna – to be forced 
Mumin 
Yta – 
En blandning – 
Tecken – 
Bero på – 
För det mesta – 
Självutveckling – 
Att utveckla – 
Utvecklare – 
Klädkod – 
Att delta – deltar, deltog 
Deltagare – 
Religion, religioner – 
(adj) Religiös – 
Väg – 
Vägg – 
Plugghäst = pluggis = nörd, någon som pluggar mycket 
Nördig – 



Att skolka = att inte gå på lektioner 
Småtråkig = lite tråkig 
Att småprata =  
Att förklara =  
En förklaring, två förklaringar = 
Tonåring – 
Tuff – tough 
Rädd för – afraid of 
Rädd om –  
Var rädd om dig! – Take care! 
Vän = kompis = (slang) polare 
Spännande, spänning 
Att vara sugen/suget/sugna på =  
Jag är sugen på att äta sushi. 
Efter två år av pandemi är jag sugen på att resa utomlands. 
Att vara färdig = att vara klar 
Klara, färdiga, kör! 
Kör på! (partikelverb) 
Att forska, forskare 
Jag är slut = Jag är sliten = Jag är supertrött 
Att hänga =  
Att hänga med = att förstå, att fatta 
Att söka jobb =  
Bonde söker fru 
Att ansöka =  
Ansökan = 
Att vända –  
Att använda – 
Verkstad =  
Att verka = to seem 
Ett verk =  
Värk – contraction, pain 
Huvudvärk = migrän 
Att hoppa =  
Att hoppas =  
Jah hoppas du mår bra. 
Att hoppa av = to drop out 
Han hoppade av gymnasiet.  
Komvux – 
Att gå ut (partikelverb) –  
I alla fall – 
 
G/172 
Betonad, betonat, betonade – 
Betoning – 
Att komma in – att bli antagen 
Antagning.se 
 
H/173 
Att tycka om – 



Jag lånar en bok från biblioteket. 
Biblioteket lånar ut böcker. 
 
Hörförståelse 
I/173 
Föreläsning – lecture 
Seminarium – 
Röda rummet, av August Strindberg 
Att läsa ut –  
Förresten – apropå = på tal om det 
 
Hemläxa: Skriv en text om din utbildning. (minst 150 ord) 
 
 
 
 
 
 
 


