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Basic Greetings

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

Hej. Hello! Hej allihopa! Hello, everyone!

Hur mår du? How are you? Hej, hur mår du? Hello, how are you?

God morgon. Good morning. God morgon, har du sovit 
gott?

Good morning, have you 
slept well? 

God eftermiddag. Good afternoon. God eftermiddag, är du 
klar för dagen?

Good afternoon, are you 
done for the day?

God kväll. Good evening. God kväll, är du på väg 
hem?

Good evening, are you 
heading home?

Ha det bra! Take care! Ha det bra så hörs vi snart! Take care and let's talk 
soon!

Vi ses! See you! Ha det bra, vi ses! Take care, see you!

Hej då! Bye! Vi ses, hej då! See you, bye!

God natt. Good night. God natt, vi ses! Good night, see you!

Being Polite

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

tack thank you Tack så mycket. Thank you very much.

varsågod you're welcome Varsågod, inga problem. You're welcome, no 
problem. 

tack please Den här, tack. This, please.

ursäkta excuse me Ursäkta mig, var är 
stationen?

Excuse me, where is the 
station?

ledsen sorry Ledsen, det var inte 
avsiktligt. Sorry, it wasn't on purpose.

Trevligt att träffas. Nice to meet you. Hej, trevligt att träffas. Hi, nice to meet you.

välkommen welcome Välkommen till mitt hem. Welcome to my home.

Personal Pronouns

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

jag I Jag lagar mat. I cook.

du you Du sjunger. You sing.

han he Han pratar. He speaks.



LEARN WHILE SLEEPING 2

hon she Hon sover. She sleeps.

den, det it Den ligger på bordet. It's on the table.

vi we Vi äter. We eat.

ni you (plural) Ni reser. You travel. (plural)

de they De studerar. They study.

min my Han är min far. He is my father.

din your Hon är din mor. She is your mother.

hans his Han är hans bror. He is his brother.

henne her Hon är hennes syster. She is her sister.

dess its Bilen saknar dess hjul. The car is missing its 
wheels.

vår our Det är vårt hus. That is our house.

dina your (plural) Dina föräldrar är arga. Your parents are angry.

deras their Deras mamma är läkare. Their mother is a doctor.

Expressing Well-being

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

bra good Jag mår bra. I am good.

fantastisk great Han är fantastisk. He is great.

sådär so-so Hon mår sådär. She is so-so.

trött tired Vi är trötta. We are tired.

sömnig sleepy De är sömniga. They are sleepy.

glad happy Jag är glad. I am happy.

ledsen. sad Du är ledsen. You are sad.

uttråkad bored Han är uttråkad. He is bored.

arg angry De är arga. They are angry.

ensam lonely Vi är ensamma. We are lonely.

jag är I am Jag är trött. I am tired.
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du är you are Du är arg. You are angry.

han är he is Han är glad. He is happy.

hon är she is Hon är generad. She is embarrassed.

den är it is Den är vacker. It is beautiful.

vi är we are Vi är stolta. We are proud.

ni är you are (plural) Ni är uttråkade. You are bored. (plural)

de är they are De är ledsna. They are sad.

Making Simple Sentences

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

detta this Detta är min. This is mine.

det där that Det där, tack. That, please.

de här these De här katterna är söta. These cats are cute.

de där those De där katterna är söta. Those cats are cute.

här here Här är mitt hus. My house is here.

där there Min skola är där. My school is there.

där borta over there Min mamma är där borta. My mother is over there.

och and Det här och det där. This and that.

från from Jag kommer från Tokyo. I'm from Tokyo.
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Numbers

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

en one en apelsin one orange

två two två katter two cats

tre three klockan tre three o'clock

fyra four fyra femtedelar four fifths

fem five fem dagar five days

sex six sex månader six months

sju seven sju år seven years

åtta eight åtta val eight options

nio nine nio liv nine lives

tio ten tio gånger tio ten times ten

elva 11 elva gånger eleven times

tolv 12 tolv våningar twelve floors

tretton 13 tretton kronor thirteen crowns

fjorton 14 fjorton dollar fourteen dollars

femton 15 femton försök fifteen attempts

sexton 16 sexton vänner sixteen friends

sjutton 17 sjutton träd seventeen trees

arton 18 artonårsfest eighteenth birthday party

nitton 19 nästan nitton år almost nineteen years

tjugo 20 tjugo veckor twenty weeks

tjugofem 25 tjugofem sekunder twenty-five seconds

trettio 30 trettio år gammal thirty years old

trettiotre 33 trettiotre jordgubbar thirty-three strawberries

fyrtio 40 fyrtio minuter forty minutes

femtio 50 femtio timmar fifty hours

sextio 60 sextio mynt sixty coins

sjuttio 70 sjuttio lamm seventy sheep

åttio 80 åttio elever eighty students

nittio 90 nittio år gammal ninety years old 

hundra 100 hundra ord hundred words
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Family Members

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

pappa father Det här är min pappa. This is my father.

mamma mother Min pappa och min 
mamma. My father and my mother.

bror brother Min storebror är längre än 
mig.

My older brother is taller 
than me.

syster sister Min lillasyster är söt. My younger sister is cute.

son son Jag har en son. I have a son.

dotter daughter Min dotter är vuxen. My daughter is grown up.

fru wife Min fru är äldre än mig. My wife is older than me.

man husband Min man reser. My husband travels.

föräldrar parents Hennes föräldrar är skilda. Her parents are divorced.

familj family Jag älskar min fru och 
familj. I love my wife and family.

Basic Adjectives

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

varm hot Det är varmt idag. Today is hot.

kall cold Ölen är kall. The beer is cold.

stor big Jag har en stor katt. I have a big cat.

liten small Väskan är liten. The bag is small.

hög high Vilket högt pris! The price is high!

låg low Temperaturen är låg. The temperature is low.

stark strong Strömmen är stark. The current is strong.

svag weak Mina händer är svaga. My hands are weak.

snabb fast Han är en snabb löpare. He is a fast runner.

långsam slow Min dator är långsam. My computer is slow.

tung heavy Brevbäraren levererade ett 
tungt paket.

The postal carrier delivered 
a heavy package.

snäll kind Hon är en väldigt snäll 
person. She is a very kind person.
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lätt light Du är lätt som en fjäder. You're light as a feather.

smutsig dirty Huset är smutsigt. The house is dirty.

ren clean Bilen är ren. The car is clean.

singel single Jag är singel. I'm single.

gift married Han är gift. He is married.

Basic Verbs

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

gå walk Min bror går snabbt. My brother walks fast.

prata talk De pratar mycket varje 
dag. They talk a lot every day.

kör drive Jag kör till jobbet varje 
dag. I drive to work every day.

äta eat Vi äter en kall måltid. We are eating a cold meal.

sitta sit Jag vill sitta och vila. I want to sit and rest.

simma swim Jag gillar att simma. I like to swim.

skriva write Jag skriver ett brev till min 
lärare.

I am writing a letter to my 
teacher.

sjunga sing Hon sjunger framför 
klassen.

She sings in front of the 
class.

dryck drink Min bror dricker kaffe på 
morgonen.

My brother drinks coffee in 
the morning.

lära sig learn Lär dig medan du sover. Learn while sleeping.

lyssna listen Jag lyssnar på min läkares 
råd.

I listen to my doctor's 
advice.

kolla på watch Hennes syster gillar att titta 
på sorgliga filmer.

Her sister likes to watch 
sad movies.

läsa read Jag läser en sorglig 
historia. I am reading a sad story.

tala speak Läraren talar väldigt 
snabbt.

The teacher is speaking 
very quickly.

Occupations

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

lärare teacher Vår lärare är strikt. Our teacher is strict.
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student student Eleverna är i klassrummet. Students are in the 
classroom.

läkare, doktor doctor Jag måste träffa läkaren. I need to see the doctor.

ingenjör engineer Jag vill bli ingenjör. I want to become an 
engineer.

servitör waiter Var är servitören? Where is the waiter?

säljare salesperson Jobbar du som säljare? Do you work as a 
salesperson?

advokat lawyer Min advokat är väldigt 
duktig. My lawyer is very good.

frisör hairdresser Frisören klipper håret. The hairdresser is cutting 
the hair.

bonde farmer Bonden står i vetefältet. The farmer is in the wheat 
field.

konstnär artist Det finns många olika typer 
av konstnärer.

There are many different 
kinds of artists.

Idrottare athlete Idrottare måste äta 
hälsosamt.

Athletes have to eat a 
healthy diet.

polisen police officer Polisen stannade bilen. The police officer stopped 
the car.

sångare singer Har du en favoritsångare? Do you have a favorite 
singer?

skådespelare actor Många kända skådespelare 
är med i den här filmen.

Many famous actors are in 
this movie.

brevbärare postal carrier Brevbäraren levererar 
posten.

The postal carrier is 
delivering the mail.

mekaniker mechanic Mekanikern tittar på min 
bil.

The mechanic is looking at 
my car.

tandläkare dentist Jag måste träffa 
tandläkaren. I have to see the dentist.

forskare scientist Jag studerar för att bli 
forskare.

I am studying to become a 
scientist.

journalist journalist Den här journalisten skrev 
en intressant artikel.

This journalist wrote an 
interesting article.

författare writer Hon är en berömd 
barnboksförfattare.

She is a famous children's 
book writer.

Countries and Cities

Swedish English Sample Sentence Swedish Sample Sentence English

Australien Australia Australien är ett land och 
en världsdel.

Australia is a country and 
continent.

Sydney Sydney Sydney är den största 
staden i Australien.

Sydney is the largest city in 
Australia.

Brasilien Brazil Brasilien är det största 
landet i Sydamerika.

Brazil is the largest country 
in South America.

Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro är väldigt 
varmt. Rio de Janeiro is very hot.
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Kanada Canada karta över Kanada map of Canada

Vancouver Vancouver Vancouver är en stad i 
Kanada.

Vancouver is a city in 
Canada.

Kina China Jag kommer från Kina. I'm from China.

Peking Beijing Jag vill åka till Peking. I want to go to Beijing.

Egypten Egypt forntida Egypten ancient Egypt

Kairo Cairo Det finns pyramider i Kairo. There are pyramids in Cairo.

England England Englands drottning Queen of England

London London Nästa tåg till London 
ankommer om trettio minuter. 

The next train to London 
will arrive in thirty minutes.

Frankrike France Jag åker till Frankrike imorgon. I’ll go to France tomorrow.

Paris Paris Jag vill också åka till Paris. I also want to go to Paris.

Tyskland Germany Den tredje oktober är 
Tysklands nationaldag.

The third of October is 
Germany's national holiday.

Berlin Berlin Tysklands huvudstad är 
Berlin.

The capital city of Germany 
is Berlin.

Indien India Indiens premiärminister Prime Minister of India

New Delhi New Delhi New Delhi är en stor stad. New Delhi is a big city.

Italien Italy När åker du till Italien? When are you going to 
Italy?

Rom Rome Min familj ska besöka Rom 
nästa år. 

My family will visit Rome 
next year.

Japan Japan Jag har aldrig varit i Japan 
förut.

I've never been to Japan 
before.

Tokyo Tokyo Tokyo är underbart. Tokyo is great.

Mexiko Mexico Söder om USA finns landet 
Mexiko.

To the south of the United 
States is the country of Mexico.

Cancun Cancun Cancun har många stränder. Cancun has many beaches.

Ryssland Russia Ryssland är världens störta 
land.

Russia is the world's largest 
country.

Moskva Moscow Det är väldigt kallt i Moskva. It's very cold in Moscow.

Sverige Sweden Har du varit i Sverige? Have you been to Sweden?

Stockholm Stockholm Min familj bor i Stockholm. My family lives in 
Stockholm.

USA United States Jag åker till USA nästa år. I am going to the United 
States next year.

New York New York Jag har en liten lägenhet i 
New York.

I have a small apartment in 
New York.
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Basic Questions and Answers

Swedish English

Vad heter du? What's your name?

Jag heter Kajsa. My name is Kajsa.

Jag heter Peter. My name is Peter.

Jag heter Ken. My name is Ken.

Jag heter Alice. My name is Alice.

Var kommer du ifrån? Where are you from?

Jag kommer från Sverige. I'm from Sweden.

Jag kommer från USA. I'm from the United States.

Jag kommer från Japan. I'm from Japan.

Jag kommer från Frankrike. I'm from France.

Hur gammal är du? How old are you?

Jag är 27 år gammal. I'm twenty-seven years old.

Jag är femtiotvå år gammal. I'm fifty-two years old.

Jag är femton år gammal. I'm fifteen years old.

Jag är trettio år gammal. I'm thirty years old.

Var bor du? Where do you live?

Jag bor i Stockholm. I live in Stockholm.

Jag bor i New York. I live in New York.

Jag bor i Kyoto. I live in Kyoto.

Jag bor i Paris. I live in Paris.

Vad jobbar du med? What do you do?

Jag är ingenjör. I'm an engineer.

Jag är lärare. I'm a teacher.

Jag är student. I'm a student.

Jag är frisör. I'm a hairdresser.
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Final Review: Introducing Yourself

Swedish English

Hej! Hello!

Trevligt att träffas. Nice to meet you.

Jag heter Kajsa. My name is Kajsa.

Jag kommer från Sverige. I'm from Sweden.

Jag bor i Stockholm. I live in Stockholm.

Jag är 27 år gammal. I'm twenty-seven years old.

Jag är ingenjör. I'm an engineer.

Jag är singel. I am single.

Jag har en hund. I have a dog.

Jag har två bröder. I have two brothers.

God eftermiddag! Good afternoon!

Trevligt att träffa dig. Nice to meet you.

Jag heter Peter. My name is Peter.

Jag är från USA. I'm from the United States.

Jag bor i New York. I live in New York.

Jag är femtiotvå år gammal. I'm fifty-two years old.

Jag är lärare. I'm a teacher.

Jag är gift. I am married.

Jag har en katt och två hundar. I have a cat and two dogs.

Jag har en bror och en syster. I have a brother and a sister.

Jag heter Ken. My name is Ken.

Jag kommer från Japan. I'm from Japan.

Jag bor i Kyoto. I live in Kyoto.

Jag är student. I'm a student.

Jag har två lillasystrar. I have two younger sisters.

Jag heter Alice. My name is Alice.

Jag kommer från Frankrike. I'm from France.

Jag är trettio år gammal. I'm thirty years old.

Jag har en man och två söner. I have a husband and two sons.


