ESTUPENDO.SE

De 100 mest använda spanska orden

Introduktion
Ett centralt mål i Estupendo är att bygga upp ett rikt ordförråd. För att snabbt komma in
i ett nytt språk är det betydelsefullt att lära sig de mest användbara orden i språket. Lär
du dig de 2000 mest använda orden i spanska kan du förstå 80 % av enkla vardagliga
konversationer. Vi börjar med de 100 mest använda orden i spanska språket!

1. el / la- artikel bestämd form
2. de- av,i, på, till,för
3. que- som, vilken, vilket, att
4. y- och
5. a- till, vid,
6. en- i, på
7. un- en, ett
8. ser- att vara
9. se- sig (reflexivt)
10. no- nej, inte
11. haber- har (hjälpverb)
12. por- av, för,
13. con- med
14. su- hans, hennes, ert, sin, sitt
15. para- för, till
16. como- som, eftersom
17. estar- att vara
18. tener- att ha, vara
19. le- indirekt objekt (till, för, åt honom/henne)
20. lo- den, det (neutralt)
21. lo- honom 3:e pers
22. todo- allt
23. pero- men, dock, fast
24. más- mer
25. hacer- att göra
26. o- eller
27. poder-att kunna
28. decir- att berätta, att säga
29. este/esta- den här, det här
30. ir- gå, åka
31. otro- annan, annat, andra
32. ese/ese- den där, det där
33. la- henne
34. si- om
35. me- jag
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el chico- pojken la chica- flickan
bajar del tren- stiga av tåget
día que me retire- dag jag drar mig tillbaka
tú y yo vamos juntos- du och jag åker tillsammans
Ir a Perú- åka till Peru
En la calle- på gatan
Un chico- en kille
Ser o no ser- att vara eller inte vara
Peinarse- kamma sig
¿Sí o no?- Ja eller nej?
He hablado con el chico- Jag har pratat med killen
Lo hice por ti- jag gjorde det för din skull
Junto con mis amigos- tillsammans med mina vänner
María vive con su madre- Maria bor med sin mor.
Hay una carta para ti- det är ett brev till dig
Una chica como tú- en flicka som dig
Está en Londres- Hon/han befinner sig i London
Tengo 22 años- Jag är 22 år.
Le vi ayer- vi såg honom igår
Lo mejor de todo- det bästa av allt
Voy a buscarlo- jag ska leta efter honom
Todo es fácil- allt är lätt
¡Pero qué dices!- men vad säger du
Más o menos- mer eller mindre
Tengo mucho que hacer- jag har mycket att göra
Tarde o temprano- förr eller senare
¡No puede s er!- det kan inte vara möjligt
¡Qué dices?- vad säger du?
Lo sabe esta- det vet hon/han
Voy a ir al cine- jag ska gå på bio.
Otro día- en annan dag
Un sófa como ése- en sådan soffa
La conozco bien- jag känner henne väl
Por si ocurre algo- ifall det händer något
Quieres acompañarme- vill du följa med mig

36. ya- redan, nu
37. ver- att se
38. porque- därför att, för att
39. dar- att ge
40. cuando- när
41. él- han
42. muy- mycket
43. sin- utan
44. vez- gång, tillfälle
45. mucho- mycket, många
46. saber- att veta
47. qué- vad, vilken, vilket
48. sobre- över, ovanpå, ovanför
49. mi- min
50. alguno/a- någon, något, några
51. mismo- samma
52. yo- jag
53. también- också
54. hasta-tills, ända fram, hittills
55. año- år
56. dos- två
57. querer- älska, vilja
58. entre- mellan
59. así- så här, på så sätt, sådan
60. primero/a- först
61. desde- ända från, alltifrån
62. grande- stor, viktig
63. eso- det där
64. ni- inte ens
65. nos- oss, vi
66. llegar- att komma, anlända
67. pasar- passera, klara, tillbringa, passer
68. tiempo- tid, väder
69. ella- hon
70. sí- ja
71. día- dag
72. uno/a- ett
73. bien- bra
74. poco- lite, få, obetydligt
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Ya lo sé- jag vet redan det
Veo la tele.- Jag ser på TV.
No lo hago porque me guste- jag gör det inte för att jag gillar det
Le dieron un premio- de gav honom ett pris
De vez en cuando- då och då
Él tiene mucha hambre- Han är mycket hungrig.
No es muy alto- hon är inte särskild lång
Se quedó sin comida- han blev utan mat.
Por primera vez- för första gången
Habla mucho- hon pratar mycket.
No lo sé- Jag vet inte det.
¿Qué hora es?- Vad är klockan?
El avión vuela sobre la ciudad- planet flyger över staden.
Mi color favorito es azul- min favoritfärg är blå
¿Desea alguna cosa más?- önskar ni något mer?
Tenemos los mismos intereses- vi har samma intressen
Soy yo- det är jag
Yo también- jag också
Hasta aquí- ända fram hit
Tiene 3 años- Hon är 3 år.
Uno, dos, tres… - Ett, två, tre...
Te quiero- Jag älskar dig.
Entre amigos- vänner emellan
Así se baila la salsa- såhär dansar man salsa
Siempre viaja en primera clase- han reser alltid i första klass
Desde aquí hasta la frontera- härifrån till gränsen
Un hombre grande- en stor man
Quiero uno de ésos-jag vill ha en sådan
Sin pasaporte ni dinero- utan vare sig pass eller pengar
Nos gusta la paella- Vi gillar paella
Llega a las cinco- Hon kommer klockan 5.
Paso las navidades en Suecia.- Jag tillbringar jularna i Sverige
¿Qué tiempo hace?- vad är det väder?
Ella lo sabe, él no- Hon vet det, men inte han
Decir que sí- säga ja.
buenos días- god dag.
Una y no más- en gång och aldrig mer.
¡Qué bien!- vad bra!
Había pocos allí- de var få där.

75. deber- plikt, läxa
76. entonces- då, i så fall
77. poner- ställa, lägga, sätta
78. cosa- sak
79. tanto- så mycket, lika mycket
80. hombre- man
81. parecer- verkar, likna
82. nuestro- vår, vårt, våra
83. tan- så, lika
84. donde- var
85. ahora- nu
86. parte- del, andel
87. después- efter
88. vida- liv
89. quedar- finnas kvar, återstå
90. siempre-alltid
91. creer- att tro, att tycka
92. hablar- att prata
93. llevar- bära, ha på sig
94. dejar- lämna, överge, sluta med/på
95. nada- inget, ingenting, inte något
96. cada- varje
97. seguir- att följa
98. menos- mindre, färre
99. nuevo- ny
100. encontrar- att finna, hitta
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Debo estudiar más- jag bör studera mer.
¿y entonces?- än sen?
Pongo la mesa- jag dukar bordet
Te voy a decir cuatro cosas- jag ska säga dig ett sanningens ord
¿Has visto tantos coches?
Hombre de acción- handlingskraftig man
Al parecer- som det verkar
A nuestro lado- bredvid oss
Tan difícil no es- så svårt var det inte
Aquí es donde trabajo- det är här jag jobbar
A partir de ahora- från och med nu
La mayor parte- den större delen
Dos meses después- två månader efter
Vida privada- privatliv
Queda mucho por hacer- det återstår mycket att göra
Como siempre- som alltid
Creo que sí- ja, jag tror de
¿Hablas español?- pratar du spanska
Lleva el pelo corto- Hon har kort hår.
Dejó la oficina a las 6- Han lämnade kontoret kl 6
No comprendo nada- jag förstår ingenting
Cada cosa a su tiempo- var sak har sin tid
Seguir los pasos- följa spåren
Hoy estoy menos cansado- jag är mindre trött idag
De nuevo- på nytt
Los médicos no encuentran la causa- läkarna hittade inte orsaken

