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Survival phrases
Jag förstår inte.

I don't understand.

Hur säger man ... på

How do you say ... in

svenska?

Swedish?

Vad betyder ... ?

What does ... mean?

Hur stavar man

How do you spell

det/(...)?

that/(...)?

Kan du skriva det?

Can you write it out?

Kan du förklara...

Can you explain...

Långsammare.

Slower.

En gång till.

One more time.

Introductions

Siffror 20-99

Vad heter du?

20

tjugo

Jag heter ...

30

trettio

Vart kommer du ifrån?

40

fyrtio

Jag kommer ifrån ...

50

femtio

60

sextio

70

sjuttio

80

åttio

90

nittio

100

ett hundra

Hur gammal är du?
Jag är ... år gammal.
Hur mår du?
Jag mår ...
Vad jobbar du med?

Numbers 20-99 a formed regularly following the

Jag är ...
Hur mår du?
Jag mår...

Jag är...

☺ bra

tjugo+två and so on.

Jag tycker om (att)
Jag tycker om...

arg

toppen

stressad

Nationer

utmärkt

nöjd

Bulgarien

så där

trött

☹ dåligt

att rida

att åka snowboard

Brasilien

att surfa

att simma

Colombia

Danmark

att cykla

att spela fotboll

deprimerad

Dominikanska republiken

Egypten

att åka skidor

att lyssna på musik

peppad

Finland

Frankrike

att spela tv-spel

att spela brädspel

rädd

Grekland

Holland

att spela gitarr

att spela piano

Indien

Indonesien

att fiska

att åka skridskor

Irak

Mexiko

att spela fiol

att tälta

Norge

Panama

att läsa

att titta på tv

Polen

Schweiz

Österrike

Vad jobbar du som?
Jag är...
konstnär

sjuksjöterska

frisör

programmerare

fotograf

mekaniker

arkitekt

mäklare

sekreterare

lärare

student

läkare

polis

byggarbetare

busschaufför

taxiförare

hantverkare

same pattern as 20-29. 21 is tjugo+ett, 22 is

Vad tycker du om (att göra)?

✒ att skriva

att sjunga

Australien

att skjuta

att dansa

Japan

Ryssland

att springa

att kolla på filmer

Storbritannien

Turkiet

att baka

att laga mat

Spanien

Estland

Marocko

Sverige

☕ att dricka te/kaffe
att dricka öl

att dricka vin
att träna

Siffror 1 - 20

⚖ advokat

1 ett

2 två

3 tre

4 fyra

forskare

journalist

5 fem

6 sex

7 sju

8 åtta

bankman

städare

9 nio

10 tio

11 elva

12 tolv

skådespelare

bartender

13 tretton

14 fjorton

15

16 sexton

femton
17 sjutton

18 arton

19 nitton

20 tjugo
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Jag tycker om... (cont)
✈ att resa
att gå på bio

att gå och handla
att skriva musik
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