
Brunnby School, Grade 6 
 
Några vanliga användbara ord och uttryck på engelska:   

 

Användbara ord 1: Läxa till fredag vecka 6                       
Lär dig skriva dessa glosor på engelska: 
 
ask a question   ställa en fråga (=fråga en fråga) 
answer   svar; svara 
would you like…?  skulle du vilja ha …?, vill du ha …? 
yes please   ja tack 
you’re welcome  varsågod 
How much is it?  Hur mycket kostar det? 
cheap   billig 
expensive   dyr 
I was born   jag föddes / jag är född 
good at   bra på (att) 
interested in   intresserad av 
ad = advertisement  annons 
almost       nästan 
one word is missing  ett ord fattas 
gap   lucka 
box   ruta; låda 
letter   brev; bokstav 
three years ago  för tre år sedan 
for three years  i tre år (=under tre år) 
in three years   om tre år 
easter   påsk 
 
Good luck! 
 
 

Användbara ord 2: Läxa till fredag vecka 7                       
Lär dig skriva dessa glosor på engelska: 
 
What’s the matter? / What’s the problem? Vad är det? / Vad är problemet? 
What time is it?   Hur mycket är klockan 
a.m.   på förmiddagen (förkortning) 
p.m.   på eftermiddagen/kvällen (förkortning) 
What’s the weather like?  Hur är vädret? 
what   vad 
who   vem 
where   var (=var någonstans) (ett ord) 
when   när 
how   hur 
why   varför 
which   vilken 
with    med 
once    en gång, 
twice   två gånger 
difficult / hard   svårt 
busy   upptagen 
her   henne, hennes, sin 
him   honom 
his   hans, sin 
they   de/dom (ett ord) 
 
Good luck! 
 



 

Användbara ord 3: Läxa till fredag vecka 9                       
Lär dig skriva dessa glosor på engelska: 
 
become   bli 
different   olika; annorlunda 
take part / participate  delta 
competition   tävling 
blister   blåsa (t.ex. skoskav) 
too   för (=alltför), också 
to   alla andra betydelser som: att, till, för etc. 
equipment    utrustning 
gear   utrustning 
disappointed   besviken 
country   land  
language   språk 
lots of     massor av 
a lot of   massor av 
plenty of    massor av 
between   mellan 
beside / next to   bredvid 
above / over    över 
behind   bakom 
in front of   framför 
village   by 
 
Good luck! 
 
 
 

Användbara ord 4: Läxa till fredag vecka10               
Lär dig skriva dessa glosor på engelska: 
 

 

  charity                          välgörenhet 
 
Good Luck! 
 

 

 

be in a hurry ha bråttom 
save spara 
dangerous farlig 
enough tillräckligt 
laugh skratta 
invention uppfinning 
comfortable bekväm 
guess gissa / gissning 
umbrella paraply 
surprised överraskad 
your (own) age din (egen) ålder 
borrow låna 
lend låna ut 
clothes kläder 
remember komma ihåg 
forget glömma 
boring långtråkigt 
cinema/ movies bio 
against mot 
context sammanhang 



 

Användbara ord 5: Läxa till fredag vecka 11               
Lär dig skriva dessa glosor på engelska: 
 

tired trött 
translate översätta 
people folk, människor 
because  därför att 
garbage  skräp 
rubbish skräp 
afraid  rädd 
scared rädd 
contain innehålla 
imagine föreställa sig, tänka sig 
school skola 
furniture möbler 
destroy  förstöra 
ruin förstöra 
except for förutom 
alone  ensam 
lonely ensam 
decide bestämma 
beautiful vacker 
impossible omöjligt 

  spare time activities                   fritidsaktiviteter 
 
Good Luck! 
 
 

Användbara ord 6: Läxa till fredag vecka 12               
Lär dig skriva dessa glosor på engelska: 
 
busy   upptagen 
trapped    fångad 
captured   fångad 
basement   källare 
insurance   försäkring 
before   innan 
each other   varandra 
rule   regel 
describe   beskriva 
worried   orolig  
ride   rida / cykla / åka; åktur 

several         åtskilliga, en hel del 
hurt         skadad 
injured         skadad 
very much         väldigt mycket 
pupil  
student 

        elev 
        elev 

beak         näbb 
  actually    faktiskt 
  really   verkligen 
  vegetables   grönsaker 
 
Good Luck! 
 


