Alfabetisk ordlista
I ordlistan finns många av de ord som används i textdelen och övningsdelen. De flesta
substantiv, verb och adjektiv finns med i listan eftersom vi böjer de orden på svenska.
I ordlistan kan du se hur vi böjer dem. Andra ordklasser är inte med.

Substantiv
Substantiven står i obestämd form singular. Du får också veta hur de böjs i bestämd
form singular och obestämd form plural.
adress/-en, -er (Ordet är ett en-ord, och det böjs: en adress, adressen, adresser,
adresserna.)
flaska/-n, -or (Ordet är ett en-ord, och det böjs: en flaska, flaskan, flaskor, flaskorna.)
ben/-et, - (Ordet är ett ett-ord, och det skrivs på samma sätt i obestämd form singular
och plural: ett ben, benet, ben, benen.)
När ordstammen ändras är orden utskrivna. Vissa ord används inte i plural i svenska
(till exempel musik), och några ord förekommer för det mesta bara i plural (till exempel
kläder).

Verb
Verb som har regelbunden böjning står i infinitiv och preteritum. De verb som har
oregelbunden böjning står också i supinum.
anmäla, anmälde
brinna, brann, brunnit

Adjektiv
Adjektiv böjs efter de substantiv de hör till (en-ord, ett-ord, plural). När adjektiven har
oregelbunden böjning eller när ordstammen ändras är orden utskrivna.
stor, -t, -a (stor, stort, stora)
liten, litet, små

A
adjektiv/-et, adress/-en, -er
affär/-en, -er
affärsbiträde/-t, -n
aktivitet/-en, -er
altare/-t, -n eller anmäla, anmälde
annons/-en, -er
anslag/-et, anslagstavla/-n, -or
ansöka, ansökte
ansökan/- (i plural
används ansökningar)
anvisning/-en, -ar
använda, använde

apelsin/-en, -er
apotek/-et, arbete/-t, -n
arbetsplats/-en, -er
arbetstid/-en, -er
arg, -t, -a
arm/-en, -ar
artig, -t, -a
automat/-en, -er
avdelning/-en, -ar
axel/axeln, axlar

B
bagare/-n, bageri/-et, -er

baguette/-n, -er
bajsa, bajsade
baka, bakade
balkong/-en, -er
ballong/-en, -er
banan/-en, -er
bank/-en, -er
bankkort/-et, barn/-et, barnskötare/-en, be, bad, bett
bebis/-en, -ar
bedöma, bedömde
begravning/-en, -ar
behöva, behövde
ben/-et, Alfabetisk ordlista

berätta, berättade
beskrivning/-en, -ar
beställa, beställde
beställning/-en, -ar
besök/-et, betala, betalade
betalning/-en, -ar
betyda, betydde
bibliotek/-et, bidrag/-et, bil/-en, -ar
bilaga/-n, -or
bild/-en, -er
biljett/-en, -er
billig, -t, -a
bilmekaniker/-n, binda, band, bundit
bio/-n (i plural används
biografer)
bipacksedel/bipack
sedeln, bipacksedlar
bit/-en, -ar
bjuda, bjöd, bjudit
blad/-et, bli (bliva), blev, blivit
blixt/-en, -ar
blixtra, blixtrade
blomma/-n, -or
blus/-en, -ar
blå, -tt, - eller -a
blåsa, blåste
bo, bodde, bott
bok/boken, böcker
boka, bokade
bokhandel/bokhandeln,
bokhandlar
bokhylla/-n, -or
bokstav/bokstaven,
bokstäver
bokstavera, bokstaverade
bolag/-et, boll/-en, -ar
bord/-et, borgerlig, -t, -a
bostad/bostaden,
bostäder
botten/bottnen eller
botten, bottnar
bra, -, brev/-et, Alfabetisk ordlista

brevlåda/-n, -or
brinna, brann, brunnit
bror/brodern, bröder
brud/-en, -ar
brudgum/brudgummen,
brudgummar
brudpar/-et, brun, -t, -a
bröd/-et, bröllop/-et, bröst/-et, bukett/-en, -er
buss/-en, -ar
bussförare/-n, butik/-en, -er
bygga, byggde
byrå/-n, -er
byta, bytte
byxor/-na
båt/-en, -ar
böja, böjde
börja, började

C
centrum/-et, - eller
centra
chef/-en, -er
choklad/-en, -er
civilstånd/-et, cykla, cyklade

D
dag/-en, -ar
dagbok/dagboken,
dagböcker
dagis/-et, damma, dammade
dammsuga, dammsög,
dammsugit
dans/-en, -er
dansa, dansade
dator/-n, -er
datum/-et, dela, delade
deltagare/-n, dialog/-en, -er
disk/-en, -ar
diskmaskin/-en, -er

diskotek/-et, djur/-et, dop/-et, dos/-en, -er
dricka, drack, druckit
dryck/-en, -er
duka, dukade
duktig, -t, -a
dusch/-en, -ar
duscha, duschade
dygn/-et, dyr, -t, -a
dålig, -t, -a
döpa, döpte
dörr/-en, -ar

E
e-brev/-et, eftermiddag/-en, -ar
eld/-en, -ar

F

familj/-en, -er
fantastisk, -t, -a
far/fadern, fäder
farlig, -t, -a
farmaceut/-en, -er
fat/-et, feber/febern, febrar
fest/-en, -er
fika, fikade
fin, -t, -a
finger/fingret, fingrar
finns, fanns, funnits
fira, firade
firma/-n, -or
fisk/-en, -ar
fiska, fiskade
fjäll/-et, flaska/-n, -or
fly, flydde
flyg/-et, flyga, flög, flugit
flygplats/-en, -er
flygvärdinna/-n, -or
formulär/-et, fot/foten, fötter
fotboll/-en, -ar

fralla/-n, -or
framtid/-en, -er
frimärke/-et, -n
frisör/-en, -er
fritid/-en
fru/-n, -ar
frukost/-en, -ar
frukt/-en, -er
frysa, frös, frusit
frysdisk/-en, -ar
fråga/-n, -or
fråga, frågade
fylla, fyllde
få, fick, fått
fågel/fågeln, fåglar
färg/-en, -er
födelsedag/-en, -ar
följa, följde
fönster/fönstret, fönster
föra, förde
förbättra, förbättrade
företag/-et, förklara, förklarade
förmiddag/-en, -ar
förpackning/-en, -ar
förskola/-n, -or
förstå, förstod, förstått
förälder/föräldern,
föräldrar
föräldramöte/-t, -n

G
gaffel/gaffeln, gafflar
galleria/-n, -or
gammal, gammalt, gamla
garage/-t, garderob/-en, -er
gata/-n, -or
gifta (sig), gifte, gift
gilla, gillade
gitarr/-en, -er
glad, glatt, glada
glas/-et, glass/-en, -ar
glasögon/-en
glosbok/glosboken,
glosböcker
god, gott, goda
golv/-et, -

grad/-en, -er
granne/-n, -ar
grilla, grillade
grupp/-en, -er
grå, -tt, - eller -a
gräsmatta/-n, -or
grön, -t, -a
grönsak/-en, -er
gul, -t, -a
gym/gymmet, gym
gymnasium/gymnasiet,
gymnasier
gymnastik/-en
gå, gick, gått
gång/-en, -er
gäst/-en, -er
göra, gjorde, gjort

H
ha, hade, haft
hagla, haglade
hall/-en, -ar
hals/-en, -ar
halsduk/-en, -ar
hand/handen, händer
handla, handlade
handske/-n, -ar
helg/-en, -er
hemhjälp/-en, -ar eller
-er
hemmafru/-n, -ar
heta, hette, hetat
hitta, hittade
hittelön/-en, -er
hjälp/-en, -ar eller -er
hjälpa, hjälpte
hobby/-n, -er
hosta, hostade
hotell/-et, hund/-en, -ar
hundvakt/-en, -er
hus/-et, huvud/-et, -en
hylla/-n, -or
hyra/-n, -or
hyra, hyrde
hålla, höll, hållit
hållplats/-en, -er
hår/-et, -

häck/-en, -ar
hälsa/-n
hälsa, hälsade
hälsning/-en, -ar
hämta, hämtade
hänga, hängde
höra, hörde
höst/-en, -ar

I
inbetalningskort/-et, inbjudan/- (i plural
används inbjudningar)
industri/-n, -er
infektion/-en, -er
inflammation/-en, - er
influensa/-n, -or
information/-en, -er
innehåll/-et, inriktning/-en, -ar
instruktion/-en, er
instrument/-et, intervju/-n, -er
intressant, -, -a
intyg/-et, -

J
jacka/-n, -or
jeans/-en (plural)
jobb/-et, jobba, jobbade
jogga, joggade
jul/-en, -ar

K
kafé/-et, -er
kaffe/-t
kaka/-n, -or
kalas/-et, kall, -t, -a
kamera/-n, -or
kamrat/-en, -er
kapitel/kapitlet, kapitel
kappa/-n, -or
karta/-n, -or
kasse/-n, -ar
kastrull/-en, -er
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katt/-en, -er
kex/-et, kika, kikade
kilo/-t, - eller -n
kissa, kissade
kjol/-en, -ar
klass/-en, -er
klasskamrat/-en, -er
klippa, klippte
klocka/-n, -or
klockslag/-et, klä, klädde
kläder/-na
klänning/-en, -ar
knapp/-en, -ar
kniv/-en, -ar
knä/-t eller -et, -n
kock/-en, -ar
kofta/-n, -or
koka, kokade
kolla, kollade
kollega/-n, -or
komma, kom, kommit
kommun/-en, -er
konfirmation/-en, -er
konjunktion/-en, -er
kontakt/-en, -er
konto/-t, -n
kontrollera, kontrollerade
kopp/-en, -ar
kort/-et, kort, -, -a
korv/-en, -ar
kosta, kostade
kostym/-en, -er
kram/-en, -ar
krona/-n, -or
kropp/-en, -ar
krydda/-n, -or
kryss/-et, kund/-en, -er
kundvagn/-en, -ar
kunna, kunde, kunnat
kurs/-en, -er
kurslängd/-en, -er
kursstart/-en, -er
kuvert/-et, kvarter/-et, kvinna/-n, -or
kvitto/-t, -n
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kvittra, kvittrade
kväll/-en, -ar
kyckling/-en, -ar
kylskåp/-et, kyrka/-n, -or
källare/-n, känga/-n, -or
känna, kände, känt
kö/-n, -er
kök/-et, kölapp/-en, -ar
köpa, köpte
köprunda/-n, -or
kör/-en, -er
köra, körde
kött/-et

långsam, -t, -a
lår/-et, lägenhet/-en, -er
lägga, la (lade), lagt
läkare/-n, läkemedel/läkemedlet,
läkemedel
lämna, lämnade
lära, lärde
lärare/-n, läsa, läste
läsk/-en, läxa/-n, -or
lök/-en, -ar
lön/-en, -er
löv/-et, -

L

M

laga, lagade
lager/lagret, lager
lampa/-n, -or
land/landet, länder
landa, landade
lastbil/-en, -ar
lastbilsförare/-n, lastbrygga/-n, -or
ledig, -t, -a
ledsen, ledset, ledsna
lek/-en, -ar
leka, lekte
leksak/-en, -er
leta, letade
leva, levde
ligga, låg, legat
likna, liknade
lila, -, linne/-et, -n
lista, listade
liten, litet, små
liter/-n, - eller litrar
ljus/-et, logg/-en, -ar
lov/-et, lucka/-n, -or
lunch/-en, -er
lyssna, lyssnade
låda/-n, -or
lån/-et, lång, -t, -a

mage/-n, -ar
majs/-en
mamma/-n, -or
man/mannen, män
margarin/-et, -er
maskin/-en, -er
mat/-en
match/-en, -er
matsäck/-en, -ar
matvara/-n, -or
meddelande/-t, -n
medicin/-en, -er
medlemskap/-et, mekaniker/-n, mening/-en, -ar
meny/-n, -er
meter/-n, - eller metrar
middag/-en, -ar
mil/-en, mild, -t, -a
minne/-t, -n
minut/-en, -er
mjöl/-et
mjölk/-en
mobil/-en, -er
modell/-en, -er
moln/-et, montör/-en, -er
morgon/morgonen,
morgnar
morot/moroten, morötter

mugg/-en, -ar
munsår/-et, musik/-en
myndighet/-en, -er
må, mådde
mål/-et, måla, målade
målare/-n, månad/-en, -er
människa/-n, -or
mössa/-n, -or
möta, mötte
möte/-t, -n

N
nacke/-n, -ar
namn/-et, nationalitet/-en, -er
natt/natten, nätter
njuta, njöt, njutit
nota/-n, -or
nummer/numret,
nummer
ny, -tt, -a
nysa, nös eller nyste, nyst
näsa/-n, -or
nässpray eller
nässprej/-en, -er
nät/-et, -

O
olja/-n, -or
omkostnad/-en, -er
operatör/-en, -er
orange, -, - eller -a
ord/-et, ordbank/-en, -er
ordbok/ordboken, ord
böcker
ordlista/-n, - or
ordna, ordnade
oregelbunden, oregel
bundet, oregelbundna
organist/-en, -er
orka, orkade
orkester/orkestern,
orkestrar
ort/-en, -er

ost/-en, -ar
overall/-en,-er

P
packa, packade
paket/-et, pall/-en, -ar
panta, pantade
pappa/-n, -or
papper/papperet eller
pappret, papper
paprika/-n, -or
parkera, parkerade
passa, passade
passagerare/-n, pasta/-n, -or
pengar/-na
pensionär/-en, -er
period/-en, -er
personlig, -t, -a
piano/-t, -n
pil/-en, -ar
pizza/-n, -or
plan/-en, -er
planering/-en, -ar
plast/-en, -er
plats/-en, -er
platta/-n, -or
plocka, plockade
plånbok/plånboken, plån
böcker
polis/-en, -er
porto/-t, -n
post/-en
potatis/-en, -ar
praktik/-en, -er
praktikplats/-en, -er
prata, pratade
preposition/-en, -er
present/-en, -er
pris/-et, -er
procent/-en, -er
prognos/-en, -er
promenad/-en, -er
pronomen/pronomenet,
pronomen eller
pronomina
prov/-et, prova, provade

präst/-en, -er
påse/-n, -ar
päron/-et, -

R
rast/-en, -er
recept/-et, reception/-en, -er
registrera, registrerade
registrering/-en, -ar
regn/-et, regna, regnade
rekommendera,
rekommenderade
ren, -t, -a
reparera, reparerade
resa/-n, -or
resa, reste
restaurang/-en, -er
ringa, ringde
rinna, rann, runnit
ris/-et, rock/-en, -ar
rolig, -t, -a
rosa, -, rubrik/-en, -er
rullband/-et, rum/rummet, rum
ruta/-n, -or
rygg/-en, -ar
rådgivare/-n, rädd, -a (används inte för
ett-ord)
räfsa/-n, -or
räkning/-en, -ar
rätt/-en, -er
röd, rött, röda
röra, rörde

S
sak/-en, -er
sakna, saknade
saldo/-t, -n
sallad/-en, -er
salong/-en, -er
samarbeta, samarbetade
sambo/-n, -r
samling/-en, -ar
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samtal/-et, samtala, samtalade
sandal/-en, -er
schema/-t, -n
semester/semestern,
semestrar
servera, serverade
servett/-en, -er
servitris/-en, -er
servitör/-en, -er
sida/-n, -or
simhall/-en, -ar
simma, simmade
sitta, satt, suttit
sjal/-en, -ar
sjuda, sjöd, sjudit
sjuk, -t, -a
sjukdom/-en, -ar
sjukgymnast/-en, -er
sjuksköterska/-n, -or
sjunga, sjöng, sjungit
sjö/-n, -ar
skanner/skannern,
skannrar
skapa, skapade
skatt/-en, -er
skattsedel/skattsedeln,
skattsedlar
sked/-en, -ar
skicka, skickade
skidtur/-en, -er
skina, sken, skinit
skjorta/-n, -or
sko/-n, -r
skog/-en, -ar
skola/-n, -or
skola, skulle, skolat
skridsko/-n, -r
skriva, skrev, skrivit
skylt/-en, -ar
skynda, skyndade
skåp/-et, skärp/-et, sköta, skötte
slips/-en, -ar
slump/-en, -ar
sluta, slutade
släkt/-en, -er
slöja/-n, -or
smaka, smakade
Alfabetisk ordlista

sminka, sminkade
sms/sms:et, sms
smutsig, -t, -a
smör/-et
snickare/-n, snygg, -t, -a
snäll, -t, -a
snö/-n
snöa, snöade
socka/-n, -or
soffa/-n, -or
sol/-en, -ar
sola, solade
sommar/sommaren,
somrar
sopa, -n, -or
soppa/-n, -or
sopsäck/-en, -ar
soptunna/-n, -or
sova, sov, sovit
spel/-et, spela, spelade
spis/-en, -ar
sport/-en, -er
springa, sprang, sprungit
språk/-et, språkportfölj/-en, -er
spårvagn/-en, -ar
stad/staden eller stan,
städer
staket/-et, stark, -t, -a
starta, startade
station/-en, -er
stava, stavade
stiga, steg, stigit
stol/-en, -ar
stor, -t, -a
storlek/-en, -ar
streck/-et, stryka, strök, strukit
strö, strödde
student/-en, -er
studera, studerade
studievägledare/-n, stuga/-n, -or
stå, stod, stått
städa, städade
städare/-n, stänga, stängde

stövel/stöveln, stövlar
substantiv/-et, sur, -t, -a
svag, -t, -a
svara, svarade
svart, -, -a
svensk, -t, -a
svettas, svettades
svår, -t, -a
sy, sydde
syskon/-et, sår/-et, sås/-en, -er
säck/-en, -ar
säga, sa (sade), sagt
säljare/-n, säng/-en, -ar
sätta, satt, suttit
söt, -t, -a

T
ta, tog, tagit
tablett/-en, -er
tacka, tackade
tal/-et, tala, talade
tallrik/-en, -ar
tandläkare/-n, tanka, tankade
tappa, tappade
tavla/-n, -or
taxi/-n (i plural används
taxibilar)
taxiförare/-n, te/-et, -er
teater/teatern, teatrar
telefon/-en, -er
temperatur/-en, -er
termin/-en, -er
test/-et, -er
text/-en, -er
tid/-en, -er
tidning/-en, -ar
tillbringa, tillbringade
timme/-n, -ar
titta, tittade
tjäna, tjänade
toa/-n
toalett/-en, -er

tofflor/-na, -or
tomat/-en, -er
torka, torkade
torktumlare/-n, torr, -t, -a
tradition/-en, -er
transport/-en, -er
trappa/-n, -or
trevlig, -t, -a
trivas, trivdes, trivits
tro, trodde
truck/-en, -ar
trumma/-n, -or
träd/-et, trädgård/-en, -ar
träffa, träffade
träna, tränade
tröja/-n, -or
T-shirt/-en, -ar
tuff, -t, -a
tur/-en, -er
tv eller teve/tv:n eller
teven, tv:ar eller tevear
tvätta, tvättade
tycka, tyckte
tydlig, -t, -a
tysk, -t, -a
tå/-n, -r
tåg/-et, tårta/-n, -or
tänka, tänkte
tömma, tömde

U
ugn/-en, -ar
underskrift/-en, -er
undersöka, undersökte
underteckna, under
tecknade
undervisa, undervisade
ung, -t, -a
uppgift/-en, -er
upprepa, upprepade
utbildning/-en, -ar
uteplats/-en, -er
utflykt/-en, -er
uttala, uttalade
uttryck/-et, -

V

W

vacker, vackert, vackra
vandra, vandrade
vandring/-en, -ar
vanlig, -t, -a
vante/-n, -ar
vara/-n, -or
vara, var, varit
vardag/-en, -ar
varm, -t, -a
vas/-en, -er
vatten, vattnet, vattnen
vecka/-n, -or
verb/-et, verkstad/verkstaden,
verkstäder
veterinär/-en, -er
vigsel/vigseln, vigslar
vila, vilade
vilja, ville, velat
villa/-n, -or
vind/-en, -ar
vindruva/-n, -or
vinter/vintern, vintrar
visning/-en, -ar
vit, -t, -a
vuxen/vuxne, vuxna
(substantiverat adjektiv)
vuxen, vuxet, vuxna
vykort/-et, våga, vågade
våning/-en, -ar
vår/-en, -ar
vårdbiträde/-t, -n
vårdboende/-t, -n
vårdcentral/-en, -er
våt, -t, -a
väder/vädret, väder
väg/-en, -ar
väga, vägde
vägbeskrivning/-en, -ar
välja, valde, valt
vän/vännen, vänner
väninna/-n, -or
vänlig, -t, -a
väntrum/väntrummet,
väntrum
värk/-en, -ar

webbplats/-en, -er

Y
yrke/-t, -n

Å
åka, åkte
ålder/åldern, åldrar
år/-et, årstid/-en, -er
åska/-n, -or
åska, åskade

Ä
ägare/-n, ägg/-et, äldreomsorg/-en
änka/-n, -or
änkling/-en, -ar
äpple/-t, -n
äta, åt, ätit

Ö
öga/ögat, ögon
önska, önskade
öra/örat, öron
öva, övade
överföra, överförde
överraskning/-en, -ar
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