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Transkript
Okej, så.. Idag ska jag prata om mitt liv. Och eftersom dom här avsnitten inte är 
så långa.. Jag vill gärna att dom inte är längre än tio, max femoton minuter. Så 
det kommer inte vara väldigt detaljerat, men jag vill berätta lite kort om mitt liv,
och det kanske kan hjälpa er att berätta om era liv också, på svenska. Så försök 
lägga märke till ord som till exempel "sen" och "efter det" och årtal och såna 
saker. Okej, så.. ja.. Jag föddes i en stad som heter Borås år 1989, och jag växte 
upp i en annan stad som heter Alingsås, och jag var intresserad av djur och natur
och jag älskade dinosaurier. Jag läste mycket, jag började läsa väldigt tidigt. Ja, 
och jag lekte med lego..för alla som vet vad det är. Jag lekte mycket med min 
bror, för jag har en bror som är ungefär i samma ålder som jag. Han är ett år 
yngre än mig, så jag föddes 1989 (nittonhundra åttionio) och han föddes 1990 
(nittonhundra nittio). När jag var barn så var jag väldigt blyg. Jag gillade inte att 
prata med nya människor. Jag hade två vänner som jag växte upp tillsammans 
med, och jag hade dom vännerna ända till högstadiet. Så högstadiet, det är 
när man är ungefär tretton, fjorton, femton år gammal. Och.. Jag blev ihop med 
en tjej, min första flickvän. Att vara ihop, eller att vara tillsammans betyder att 
man är ett par. Och vi var ihop i ett och ett halvt år. Och sen började jag 
gymnasiet, och gymnasiet är när man är sexton, sjutton, arton år ungefär, och, 
ja.. Jag och min flickvän gjorde slut, och sen hade jag inga vänner. För jag hade 
slutat umgås med mina två första vänner. Och generellt så gillade folk mig, men 
jag hade väldigt, väldigt dåligt självförtroende. Så självförtroende är när du 
tror på dig själv, du har tillit till dig själv. Så jag började jobba med det. Så ja, 
långsamt, långsamt så fick jag fler vänner. Och ja, sen 2008 (tvåtusen åtta / 
tjugohundra åtta) så slutade jag gymnasiet, och ett år efter det så åkte jag till 
Australien tillsamamns med min kusin. Och vi var där i ett år, och..så.. Jag var 
fortfarande inte bra socialt, så.. Det var svårt för mig att hitta jobb. Jag jobbade i 
tre månader med att ja.. Knacka dörr, alltså sälja saker, alltså jag jobbade som 
säljare.. Alltså att knacka dörr. Det gick inte jättebra. Jag bodde i Sydney, 
Melbourne, Perth, och besökte några andra ställen också, bland annat Bali och 
Hong Kong. Men eftersom jag hade svårt att hitta jobb så hade jag alltid lite 
pengar. Men..men jag började bli bättre socialt, och jag började lära mig franska, 
och det var då jag började bli intresserad av språk. Så, och..år 2010 (tvåtusen tio
/ tjugohundra tio) kom jag hem, och några månader senare började jag jobba på 
Volvo. Volvofabriken i Göteborg, i Sverige. Och jag jobbade mer på mina sociala 
skills och jag träffade vänner. Jag har fortfarande dom vännerna jag träffade då. 
Jag köpte lägenhet, eftersom man tjänar ganska mycket pengar på Volvo. Jag 
jobbade där i tre år. Och sen, år 2014 (tvåtusen fjorton / tjugohundra fjorton), då
sa jag upp mig, alltså jag slutade på Volvo och jag jobbade sex månader i 
Turkiet på ett hotell. Och det var mycket servicejobb, och jag var inte så bra på 
det, men.. Det var en väldigt bra erfarenhet. Men jag visste inte vad jag ville 
göra, men jag ville inte fortsätta jobba där på hotell. Så jag började en 



bartenderutbildning i Barcelona, 2015 (tvåtusen femton / tjugohundra femton). 
Jag fick inget jobb i någon bar, alltså jag hittade inget barjobb, så jag jobbade 
med telemarketing i några månader i Barcelona. Men sen hittade jag ett jobb i en
bar på ett hostel. Så jag jobbade på ett partyhostel i Barcelona i sex månader och
det var väldigt kul. Det var mycket fest och jag träffade mycket folk. Det var 
väldigt intressant. Så efter ett år i Barcelona bestämde jag mig för att åka 
tillbaka till Sverige och.. Jag stannade inte i Sverige, utan jag sålde min lägenhet 
och jag..ja... Under ett och ett halvt år så reste jag mycket och jag var ett tag i 
Budapest, och jobbade på ett annat hostel, och ja.. Det var ett och ett halvt år 
ganska random. Men 2017 (tvåtusen sjutton / tjugohundra sjutton) i augusti 
började jag plugga på distans. Alltså, plugga på distans är när du studerar nån 
annanstans. Alltså, jag bodde i Budapest men mitt universitet var i Sverige, så 
jag pluggade på distans. Så.. Och jag började plugga IT, och jag bodde i 
Budapest permanent. Jag var tre månader i Colombia, där jag fortsatte plugga 
som vanligt men jag ville testa att vara sån här digital nomad. Och det var väldigt
intressant och kul, och jag älskar Colombia. Jag kan rekommendera. Och..så.. 
Men 2019, i år, för ungefär tre-fyra månader sen, bestämde jag mig för att sluta 
plugget, att sluta mina studer, eftersom jag ville börja tjäna pengar, och jag ville 
börja göra det som jag har planerat i flera år. Så.. Jag har planerat länge att börja
skapa innehåll, alltså börja skapa till exempel videos för att lära sig svenska, och
annat..andra saker som är bra för att lära sig språk. Och ja, till exempel den här 
podcasten. Så jag började att undervisa svenska på iTalki, jag startade min 
YouTube-kanal, jag startade den här podcasten, och ja.. Vi får se vart det 
leder. Och jag bor fortfarande i Budapest, och min flickvän har flyttat in hit så.. 
Och jag har aldrig bott med en tjej förut så det är också intressant, och det 
funkar väldigt bra faktiskt, så.. Vi får se vad som händer i framtiden. Jag hoppas 
att ni har uppskattat det här avsnittet, och om ni gillar den här podden får ni 
jättegärna prenumerera, och ni får också jättegärna skriva ett omdöme, en 
review. Och glöm som sagt inte att det finns gratis transkript på min hemsida, 
swedishlinguist.com, och där kan ni också hitta länkar till allting, inklusive min 
YouTube-kanal och min Facebook-sida, och länkar till andra resurser för att lära 
sig svenska. Så, ha det så gött så ses vi och hörs, ja, hörs främst.

Ordlista på nästa sida -->



Ordlista:
lite kort ------------------------------ briefly
lägger märke till -------------------- notice
blyg ---------------------------------- shy
ända till ------------------------------ up until 
högstadiet --------------------------- school for ages 13-14-15
blir ihop/tillsammans --------------- become a couple
är ihop/tillsammans ---------------- is together, is a couple
gymnasiet --------------------------- school for ages 16-17-18
umgås - ungicks - har umgåtts ---- socialize, hang out
självförtroende ---------------------- self-confidence
tror på sig själv --------------------- believe in yourself
tillit ----------------------------------- trust, confidence
knackar - knackade - har knackat -  knock
en säljare - säljaren - säljare ------ salesman
bland annat ------------------------- such as, "among other things"
en fabrik - fabriken - fabriker ------ factory
säger upp sig ------------------------ quit your job
en utbildning ------------------------ education
bestämmer sig för ------------------ decide
ett tag ------------------------------- a while
pluggar - pluggade - har pluggat - - (slang) study
pluggar på distans ------------------ study remotely
nån annanstans --------------------- somewhere else
innehåll - innehållet ----------------- content
undervisar --------------------------- teach
vi får se ------------------------------ we'll see
vart det leder ------------------------ where it leads
prenumererar ----------------------- subscribe
ett omdöme ------------------------- opinion, review, judgement
inklusive ----------------------------- including 
främst ------------------------------- primarily, maily


