
Prepositioner - känsla  

Jag är verkligen arg på dig! 

Du är bara avundsjuk på mig. 

Avundsjuk! Jag blir tokig på dig och ditt tjat. 

arg rasande 

ilsken vansinnig 

förbannad galen 

ursinnig tokig 

PÅ 

Arg 

Sur 

Negativa 
känslor 

arg 
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sur ledsna 

ledsen irritera sig 

irriterad 
 

tröttna 

besviken 
 

tjata 

bitter 
 

skälla 

trött gnälla 

avundsjuk klaga 

svartsjuk hämnas 

OBS    När man betonar orsaken använder man över eller för: 

             Jag ser att du är arg på mig. 
               Är du arg för något särskilt? 
               Ja, jag är sur över att alltid behöva vänta 

OBS   Alltid över före att + substantiv 

ledsen 
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I 

Kär  

Förtjust 

Positiva 
känslor 

Jag är ganska förtjust i dig. 

Du! Jag är galen i dig. Jag förälskade mig i 
dig första gången jag såg dig. 

förtjust kär 

förälskad galen 

förälska sig tokig 
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Rädd Nervös 

FÖR 

Är du rädd för hunden? 

Ja, jag är orolig för att den ska bita mig. 

rädd rädsla 

orolig ångest 

nervös skräck 

ängslig fruktan 

oro 
oroa sig 
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   glad ledsen 

Vad är du ledsen för/över? 

Du verkar ledsen för något. 

Ja, jag är förtvivlad för/över att det 
gick så dåligt på provet. 

glad ledsen 

lycklig olycklig 

entusiastisk bekymrad 

salig förtvivlad 

OBS   alltid över före att + infinitiv: 

                 Jag är glad över att se dig. 

FÖR eller  

  ÖVER 
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ÖVER 

glädje 

sorg 

ilska 

Hon skrek högt i glädjen över att se 
honom. 

glädje förtvivlan 

lycka ilska 

entusiasm irritation 

sorg besvikelse 
oro 
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respekt 

förakt 

FÖR 

Jag känner stor respekt för dig, men 
du har inget förtroende för mig. 

respekt förakt 

förtroende avsky 

förståelse avsmak 

sympati 
 
passion 

 
varma,… känslor 
 

OBS   kärlek till 

              medlidande med 
              motvilja mot 
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Jag är stolt över dig, 
men jag skäms över att  
jag har behandlat dig 

dåligt. 

stolt 

generad skämmas 

ÄVEN   skämmas för 

generad  för 

ha dåligt samvete för 

ÖVER 

Generad Stolt 
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 förvånad 

ÖVER 

Jag är verkligen förvånad över vad du 
säger! 

förvånad undra 

häpen förundra sig 

upprörd förvåna sig 

chockad häpna 
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nöjd 

missnöjd 

MED 

Är du nöjd med ditt arbete? 

Jag trivs med kamraterna men jag är missnöjd 
med själva jobbet. Jag vet inte hur länge jag 
kommer att stå ut med det. 

nöjd missnöjd 

belåten missbelåten 

tillfreds(ställd) otillfredsställd 

trivas vantrivas 

stå ut 
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nyfiken 

pigg 

PÅ 

Är du pigg på ett parti schack? 

Jag är så nyfiken på hur du spelar. 

nyfiken 

”tänd” (och andra slangord) 

pigg 

sugen 

UTTRYCK Ha aptit på livet 
Vara het på gröten 

Petra Aleksic, SFI-skolan, Umeå – www.lektion.se




