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Basordlista - kurs 1 höstterminen 2017 

Adjektiv 
stor ≠ liten 

lång ≠ kort 

hög ≠ låg 

bred ≠ smal 

tjock ≠ smal 

bra ≠ dålig 

rak ≠ krokig 

rak ≠ sned 

vacker ≠ ful 

glad ≠ ledsen 

mätt ≠ hungrig 

ljus ≠ mörk 

blond / mörk 

lugn ≠ orolig 

rolig ≠ tråkig 

pigg ≠ trött 

frisk ≠ sjuk 

stark ≠ svag 

ung ≠ gammal 

ny ≠ gammal 

torr ≠ våt 

slät ≠ skrynklig 

hel ≠ trasig 

full ≠ tom 

mjuk ≠ hård 

ren ≠ smutsig 

ledig ≠ upptagen 

snabb ≠ långsam 

lätt ≠ tung  

lätt ≠ svår 

duktig ≠ dålig 

snäll ≠ elak 

musikalisk ≠ 

omusikalisk 

tyst ≠ pratsam 

hjälpsam ≠ ohjälpsam 

flitig ≠ lat 

intelligent ≠ ointelligent 

sur ≠ positiv 

gift ≠ ogift 

Substantiv 
-or1 -ar2   -er3  ø  

en blomma en bulle  en adress  en arbetare 

en flicka en dotter > döttrar 

en fråga     (en) fritid 

en gunga en kanelbulle  en cigarett  en läkare 

en hylla en pojke  en fabrik  en lärare 

en lampa 

en läxa en timme  en familj  en studerande 

en skola en tidning  en fåtölj 

 en lekplats 

   en idé  

   en student 
-4 -n5  
ett bibliotek ett piano en bil, -ar  

ett bord ett trauma en buss, -ar 

ett djur ett ämne  en film, -er 

ett fönster ett äpple  en klass, -er 

ett hus  

ett rum 

ett språk 

ett tak 

ett år 

Verb 
1 arbeta 2a ring 2b försök 3 bo 
1 börja 2a stäng 2b köp 3 må 
1 cykla  2b läs 3 tro 
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1 diska  2b möt 3 sy 

1 jobba  2b rök  
1 jogga    
1 lyssna  
1 plugga 
1 prata 
1 räkna  
1 spela   
1 studera 
1 tala 
1 titta 
1 vänta 
1 öva 

4 dricker  drack har druckit 
4 sitter satt har suttit  
4 vinner vann har vunnit 
4 springer sprang har sprungit 
4 blir blev har blivit 
4 rider red har ridit 
4 skriver skrev har skrivit 
4 bjuder bjöd har bjudit 
4 sjunger sjöng har sjungit 
4 fryser frös har frusit 
4 äter åt har ätit  

går gick har gått 

gör gjorde har gjort 

kommer kom har kommit 

ser såg har sett 

sover sov har sovit 

är var  har varit 

kan kunde 

måste 

ska skulle 

vill ville 

Prepositioner 

av bakom bredvid framför från hos i 

mellan  ovan på till under över 

Fraser 

God Jul! (merry X-mas) 

Gott nytt år! (Happy New Year) 

Glad påsk! (Happy Easter) 

Tack det samma! (the same to you) 
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Trevlig helg! (have a nice weekend) 

Trevlig sommar (have a nice summer) 

Ha en bra dag! (have a nice day) 

Varsågod! (here you are) 

Tack! (thanks) 

Ja, tack! (yes, please) 

Nej, tack! (no, thank you) 

Tack för hjälpen! (thanks for your help) 

Förlåt! (I’m sorry) 

Ursäkta! (excuse me) 

Jag förstår inte! (I don’t understand) 

Jag vet inte! (I don’t know) 

Var det bra så? / Är det bra så? (anything else) 

Kan jag få en sån där? (could I have one of those, please) 

Det smakar gott! (it tastes good) 

Vi ses! (see you) 

Vi hörs!  (you’ll hear from me [soon]) 

Hej då! (bye) 

Hej så länge! (bye for now) 

 

 


