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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
affisch/-en, -er
affär/-en, -er
affärsbiträde/-t, -n
aktie/-n, -er
aktiv, -t, -a
aktivitet/-en, -er
akut/-en
akvarium/akvariet, 
akvarier
amma, ammade
amortera, amorterade
amortering/-en, -ar
andas, andades

anledning/-en, -ar
anmäla, anmälde
annons/-en, -er
anse, ansåg, ansett
anslag/-et, -
anställd/-e eller -a, -a
anställning/-en, -ar
anställningsavtal/-et, -
ansvarsfull, -t, -a
ansöka, ansökte
ansökan/- (i plural 
används ansökningar)
ansökning/-en, -ar
anvisning/-en, -ar
använda, använde
apelsin/-en, -er

apotek/-et, -
arbetare/-n, -
arbete/-t, -n
arbetsförmedling/-en, 
-ar
arbetsgivare/-n, -
arbetsliv/-et, -
arbetsmarknad/-en, -er
arbetsmiljö/-n, -er
arbetsplats/-en, -er
arbetssökande/-n, -
arbetstagare/-n, -
arbetstid/-en, -er
arbetsuppgift/-en, -er
arm/-en, -ar
arrangemang/-et, -
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arrestera, arresterade
artig, -t, -a
assistent/-en, -er
automat/-en, -er
avgift/-en, -er
avliva, avlivade
avlösa, avlöste
avtal/-et, -
axel/axeln, axlar

B
baby/-n (i plural används 
bebisar eller bäbisar)
bada, badade
badkar/-et, -
badkläder/-na
bagage/-t, -
baka, bakade
band/-et, -
bank/-en, -er
bankkort/-et, -
bankomat/-en, -er
barn/-et, -
barnavårdscentral/-en, 
-er
barnskötare/-en, -
barnvagn/-en, -ar
barnvakt/-en, -er
basket/-en
bastu/-n, -r
befolkning/-en, -ar
begagnad, -t, -de
begrava, begravde
begravning/-en, -ar
behandla, behandlade
behörighet/-en, -er
behöva, behövde
beige, - eller -t, - eller -a
ben/-et, -
bensin/-en
berg/-et, -
berätta, berättade
bestick/-et, -
beställa, beställde
bestämma, bestämde
besök/-et, -
besöka, besökte
betala, betalade
betalning/-en, -ar

betyda, betydde
betyg/-et, -
bibliotek/-et, -
bibliotekarie/-n, -r
bidrag/-et, -
bil/-en, -ar
bild/-en, -er
biljett/-en, -er
billig, -t, -a
bilmekaniker/-n, -
bindning/-en, -ar
bio/-n (i plural används 
biografer)
bipacksedel/bipack-
sedeln, bipacksedlar
bjuda, bjöd, bjudit
blad/-et, -
blankett/-en, -er
blek, -t, -a
bli (bliva), blev, blivit
blodprov/-et, -
blodtryck/-et, -
blomma/-n, -or
blommig, -t, -a
blå, -tt, - eller -a
blåbär/-et, -
bläddra, bläddrade
blöda, blödde, blött
bo, bodde, bott
boende/-, - (personer)
bok/boken, böcker
boka, bokade
bokhylla/-n, -or
bokstav/bokstaven, 
bokstäver
bokstavera, bokstaverade
bolag/-et, -
boll/-en, -ar
bonde/bonden, bönder
bondgård/-en, -ar
bord/-et, -
borra, borrade
bostad/bostaden, 
bostäder
bot/boten, böter
bra, -, -
bred, brett, breda
brev/-et, -
brinna, brann, brunnit
brittisk, -t, -a

broms/-en, -ar
bror/brodern, bröder
brottsling/-en, -ar
brud/-en, -ar
brudgum/brudgummen, 
brudgummar
brudnäbb/-en, -ar
brudpar/-et, -
bruka, brukade
bruksanvisning/-en, -ar
brun, -t, -a
bryta, bröt, brutit
bråka, bråkade
bränna, brände
bröd/-et, -
bröllop/-et, -
bröst/-et, -
budget/-en, -ar
buffé/-n, -er
bukett/-en, -er
bulle/-n, -ar
bunt/-en, -ar
burk/-en, -ar
buss/-en, -ar
bussförare/-n, -
butik/-en, -er
bygga, byggde
byrå/-n, -er
byta, bytte
byte/-t, -n
båt/-en, -ar
bädda, bäddade
bänk/-en, -ar
bära, bar, burit
böna/-n, -or
böra, borde, bort
börja, började

C
cello/-n, -r
centrum/-et, - eller 
centra
ceremoni/-n, -er
champagne/-n, -r
charmig, -t, -a
chef/-en, -er
choklad/-en, -er
cv/cv:t eller cv:n, cv:n 
eller cv
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cykel/cykeln, cyklar
cykla, cyklade

D
dag/-en, -ar
dagbok/dagboken, 
dagböcker
dal/-en, -ar
dammsuga, dammsög, 
dammsugit
dans/-en, -er
dansa, dansade
dataspel/-et, -
dator/-n, -er
datum/-et, -
dekorera, dekorerade
del/-en, -ar
dela, delade
delta/deltog, deltagit
design/-en, -er
diabetiker/-n, -
diagnos/-en, -er
dialog/-en, -er
diarré/-n, -er
direkt, -, -a
dirigent/-en, -er
disk/-en, -ar
diska, diskade
diskmaskin/-en, -er
diskotek/-et, -
diskussion/-en, -er
diskutera, diskuterade
djup, -t, -a
djur/-et, -
docka/ -n, -or
dop/-et, -
dos/-en, -er
dotter/dottern, döttrar
drama/-t, -er
dricka, drack, druckit
driva, drev, drivit
droppe/-n, -ar
drottning/-en, -ar
dryck/-en, -er
dräkt/-en, -er
duka, dukade
duktig, -t, -a
dusch/-en, -ar
dvd/dvd:n, dvd:er

dygn/-et, -
dyr, -t, -a
dålig, -t, -a
däck/-et, -
dö, dog, dött
döpa, döpte
dörr/-en, -ar

E
e-brev/-et, -
effektiv, -t, -a
eftermiddag/-en, -ar
egenskap/-en, -er
ekonom/-en, -er
ekonomi/-n, -er
el/-en
elak, -t, -a
eld/-en, -ar
elev/-en, -er
energi/-n, -er
erbjudande/-t, -n
erfarenhet/-en, -er
examen/examen, 
examina

F
fackförbund/-et, -
fadder/faddern, faddrar
falla, föll, fallit
familj/-en, -er
fantastisk, -t, -a
far/fadern, fäder
farbror/farbrodern, 
farbröder
farfar/farfadern, farfäder
farmaceut/-en, -er
farmor/farmodern, 
farmödrar
fartyg/-et, -
fast, -, -a
faster/fastern, fastrar
feber/febern, febrar
fel/-et, -
fest/-en, -er
fet, -t, -a
fett/-et, -er
fiber/fibern, fibrer
fika/-t eller -n

fika, fikade
film/-en, -er
fin, -t, -a
finnas, fanns, funnits
fira, firade
firma/-n, -or
fisk/-en, -ar
fiska, fiskade
fiskare/-n, -
fiskespö/-et, -n
fjäll/-et, -
fjärd/-en, -ar
flagga/-n, -or
flaska/-n, -or
flexibel, flexibelt, flexibla
flicka/-n, -or
flitig, -t, -a
flod/-en, -er
florist/-en, -er
flyg/-et, -
flyga, flög, flugit
flygplats/-en, -er
flygvärd/-en, -ar
flygvärdinna/-n, -or
flykting/-en, -ar
flytta, flyttade
flöjt/-en, -er
form/-en, -er
fortsätta, fortsatte, 
fortsatt
fot/foten, fötter
fotboll/-en, -ar
friidrott/-en
frisk, -t, -a
frisör/-en, -er
fritid/-en
fritidsgård/-en, -ar
frivillig, -t, -a
frukost/-en, -ar
frukt/-en, -er
frys/-en, -ar
fråga/-n, -or
fråga, frågade
främja, främjade
fuktig, -t, -a
fundera, funderade
fungera, fungerade
fylla, fyllde
fyrverkeri/-et, -er
fysisk, -t, -a
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få, fick, fått
fåtölj/-en, -er
färdighet/-en, -er
färg/-en, -er
föda, födde
födelsedag/-en, -ar
följa, följde
fönster/fönstret, fönster
förbereda, förberedde
förbättra, förbättrade
fördel/-en, -ar
förening/-en, -ar
föreslå, föreslog, 
föreslagit
föreställning/-en, -ar
företag/-et, -
företagare/-n, -
företagshälsovård/-en
företrädare/-n, -
förklara, förklarade
förklaring/-en, -ar
förmiddag/-en, -ar
förråd/-et, -
förskola/-n, -or
förstå, förstod, förstått
försvinna, försvann, 
försvunnit
försäkring/-en, -ar
försöka, försökte
förälder/föräldern, 
föräldrar
föräldramöte/-t, -n
föräldraträff/-en, -ar

G
galleri/-et, -er
gammal, gammalt, gamla
garderob/-en, -er
ge, gav, givit
geografi/-n
gifta (sig), gifte, gift
gilla, gillade
gitarr/-en, -er
glad, glatt, glada
glas/-et, -
glass/-en, -ar
glosbok/glosboken, 
glosböcker
glömma, glömde

god, gott, goda
godis/-et
grad/-en, -er
grammatik/-en, -er
granne/-n, -ar
gratis, -, -
grov, -t, -a
grundskola/-n, -or
grupp/-en, -er
gryta/-n, -or
grå, -tt, - eller -a
gråta, grät, gråtit
grädda, gräddade
grön, -t, -a
grönsak/-en, -er
gröt/-en, -ar
guide/-n, -r
gul, -t, -a
gym/gymmet, gym
gymnasium/gymnasiet, 
gymnasier
gympa/-n
gå, gick, gått
gång/-en, -er
gård/-en, -ar
gäst/-en, -er
gömma, gömde
göra, gjorde, gjort
gös/-en, -ar

H
ha, hade, haft
haj/-en, -ar
hal, -t, -a
hall/-en, -ar
halm/-en
hals/-en, -ar
halvår/-et, -
hamburgare/-n, -
hand/handen, händer
handduk/-en, -ar
handla, handlade
handledning/-en, -ar
hav/-et, -
helg/-en, -er
helgdag/-en, -ar
hemland/hemlandet, 
hemländer
hemmafru/-n, -ar

heta, hette, hetat
hiss/-en, -ar
hitta, hittade
hjälp/-en, -ar eller -er
hjälpa, hjälpte
hjärta/-t, -n
hoppas, hoppades
hosta, hostade
hotell/-et, -
humör/-et, -
hund/-en, -ar
hus/-et, -
husdjur/-et, -
huvud/-et, -en
huvudbonad/-en, -er
huvudpunkt/-en, -er
huvudvärk/-en
hygien/-en
hylla/-n, -or
hyra/-n, -or
hyra, hyrde
hyresgäst/-en, -er
hål/-et, -
hålla, höll, hållit
hållplats/-en, -er
hår/-et, -
hälsa/-n
hälsa, hälsade
hälsning/-en, -ar
hälsosam, -t, -ma
hämta, hämtade
händelserik, -t, -a
hänga, hängde
härlig, -t, -a
hög, -t, -a
högskola/-n, -or
högtalare/-n, -
högtalarutrop/-et, -
högtid/-en, -er
höra, hörde 
höst/-en, -ar

I
idé/-n, -er
idrott/-en, -er
inbetalningskort/-et, -
indirekt, -, -a
industri/-n, -er
ineffektiv, -t, -a
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inflammation/-en, - er
influensa/-n, -or
ingrediens/-en, -er
information/-en, -er
informera, informerade
ingenjör/-en, -er
initiativ/-et, -
inkomst/-en, -er
inleda, inledde, inlett
inslag/-et, -
instruktion/-en, er
instrument/-et, -
internationell, -t, -a
intervju/-n, -er
intervjua, intervjuade
intressant, -, -a
intresse/-t, -n
intyg/-et, -
intäkt/-en, -er
invandrare/-n, -

J
jacka/-n, -or
jobb/-et, -
jobba, jobbade
jogga, joggade
journal/-en, -er
jul/-en, -ar
julgran/-en, -ar
julklapp/-en, -ar
jultomte/-n, -ar
juridisk, -t, -a
jurist/-en, -er
järnväg/-en, -ar

K
kafé/-et, -er
kaffe/-t
kaffekopp/-en, -ar
kaj/-en, -er
kaka/-n, -or
kalender/kalendern, 
kalendrar
kall, -t, -a
kalla/kallade
kamrat/-en, -er
kantin/-en, -er
kapell/-et, -

kapitel/kapitlet, kapitel
kapsel/kapseln, kapslar
kassa/-n, -or
kastrull/-en, -er
katalog/-en, -er
katt/-en, -er
kex/-et, -
keyboard/-en eller et, -ar 
eller -
kista/-n, -or
klaga, klagade
klara, klarade
klarinett/-en, -er
klass/-en, -er
klasskamrat/-en, -er
klocka/-n, -or
klä, klädde
kläder/-na
klänning/-en, -ar
knä/-t eller -et, -n
ko/-n, -r
kock/-en, -ar
koka, kokade
kolla, kollade
kollega/-n, -or
kolumn/-en, -er
komma, kom, kommit
kommun/-en, -er
kommunicera, 
kommunicerade
kompis/-en, -ar
konfirmation/-en, -er
konfirmera, konfirmerade
konjunktion/-en, -er
konsert/-en, -er
konst/-en, -er
konstig, -t, -a
konstnär/-en, -er
kontakt/-en, -er
kontakt, kontaktade
konto/-t, -n
kontor/-et, -
kontrabas/-en, -ar
kontrakt/-et, -
kontroll/-en, -er
kontrollera, kontrollerade
kopp/-en, -ar
korg/-en, -ar
korn/-et, -
korsord/-et, -

kort/-et, -
kort, -, -a
korv/-en, -ar
kost/-en
kostnad/-en, -er
kram/-en, -ar
krans/-en, -ar
kreativ, -t, -a
kremera, kremerade
krona/-n, -or
kropp/-en, -ar
krya, kryade
kräkas, kräktes
kudde/-n, -ar
kultur/-en, -er
kund/-en, -er
kunna, kunde, kunnat
kunskap/-en, -er
kurs/-en, -er
kursutbud/-et, -
kusin/-en, -er
kust/-en, -er
kvadratmeter/-n, - eller 
kvadratmetrar
kvalificerad, kvalificerat, 
kvalificerade
kvalifikation/-en, -er
kvarter/-et, -
kvitto/-t, -n
kväll/-en, -ar
kylskåp/-et, -
kyrka/-n, -or
kyrkogård/-en, -ar
källare/-n, -
känd, känt, kända
känna, kände, känt
kärl/-et, -
kök/-et, -
köpa, köpte
kör/-en, -er
köra, körde
körkort/-et, -
kött/-et

L
laboratorium/
laboratoriet, laboratorier
lag/-en, -ar (juridik)
lag/-et, - (idrott)
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laga, lagade
lager/lagret, lager
lakan/-et, -
lampa/-n, -or
land/landet, länder
lastbilsförare/-n, -
lat, -a (används inte för 
ett-ord)
lax/-en, -ar
led/-en, -er
leda, ledde, lett
ledare/-n, -
ledig, -t, -a
ledighet/-en, -er
leende/-t, -n
legitimation/-en, -er
lek/-en, -ar
leka, lekte
leksak/-en, -er
lektion/-en, -er
leta, letade
leva, levde
leverans/-en, -er
leverpastej/-en, -er
ligga, låg, legat
liggunderlag/-et, -
lila, -, -
lins/-en, -er
lista/-n, -or
lista, listade
liten, litet, små
liv/-et, -
ljus/-et, -
logg/-en, -ar
lokal/-en, -er
loppis/-en, -ar
lov/-et, -
luft/-en
lufta, luftade
lugn, -t, -a
lunch/-en, -er
lust/-en
lyssna, lyssnade
låda/-n, -or
låg, -t, -a
lån/-et, -
låna, lånade
lånekort/-et, -
lång, -t, -a
långsam, -t, -a

lägenhet/-en, -er
lägga, la (lade), lagt
läkare/-n, -
läkemedel/läkemedlet, 
läkemedel
längd/-en, -er
längta, längtade
lära, lärde
lärare/-n, -
lärplattform/-en, -ar
läsa, läste
läsk/-en, -
lätt, -, -a
läxa/-n, -or
lön/-en, -er
löpband/-et, -

M
mage/-n, -ar
mager, magert, magra
majs/-en
makrill/-en, -ar
mamma/-n, -or
man/mannen, män
mapp/-en, -ar
margarin/-et, -er
marmelad/-en, -er
marsvin/-et, -
maskin/-en, -er
mat/-en
matbord/-et, -
matbutik/-en, -er
match/-en, -er
material/-et, -
matsal/-en, -ar
matsäck/-en, -ar
matvara/-n, -or
meddela, meddelade
meddelande/-t, -n
medicin/-en, -er
meditera, mediterade
medlem/medlemmen, 
medlemmar
mellanmål/-et, -
mena, menade
mening/-en, -ar
meter/-n, - eller metrar
middag/-en, -ar
midsommar/mid-

sommaren, midsomrar
mil/-en, -
mild, -t, -a
miljö/-n, -er
minne/-t, -n
minnesstund/-en, -er
minut/-en, -er
missförstå, missförstod, 
missförstått
mjöl/-et
mjölk/-en
mjölka, mjölkade
modell/-en, -er
modern, -t, -a
modersmål/-et, -
morbror/morbrodern, 
morbröder
morfar/morfadern, 
morfäder
morgon/morgonen, 
morgnar
mormor/mormodern, 
mormödrar 
morot/moroten, morötter
moské/-n, -er
moster/mostern, mostrar
motivera, motiverade
mottagning/-en, -ar
mun/munnen, munnar
muntlig, -t, -a
murare/-n, -
museum/museet, museer
musik/-en
musiker/-n, -
mysig, -t, -a
må, mådde
mål/-et, -
måla, målade
målare/-n, -
måltid/-en, -er
månad/-en, -er
människa/-n, -or
märka, märkte
mäta, mätte
mätt, -, -a
möbel/möbeln, möbler
mörk, -t, -a
möta, mötte
möte/-t, -n
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N
nackdel/-en, -ar
nacke/-n, -ar
namn/-et, -
nationaldag/-en, -ar
natt/natten, nätter
natur/-en, -er
negativ, -t, -a
njuta, njöt, njutit
noggrann, noggrant, 
noggranna
nummer/numret, 
nummer
nunna/-n, -or
ny, -tt, -a
nyckelhål/-et, -
nyhet/-en, -er
nysa, nös eller nyste, nyst
nyttig, -t, -a
nyår/-et, -
nå, nådde
nät/-et, -
nätverk/-et, -
nöjd, nöjt, nöjda

O
oartig, -t, -a
obekväm, -t, -a
obligatorisk, -t, -a
okvalificerad, okvali-
ficerat, okvalificerade
olycka/-n, -or
ombud/-et, -
omodern, -t, -a
område/-t, -n
onyttig, -t, -a
operatör/-en, -er
opålitlig, -t, -a
orange, -, - eller -a
ord/-et, -
ordbank/-en, -er
ordbok/ordboken, ord-
böcker
ordförande/-n, -
ordlista/-n, - or
oregelbunden, oregel-
bundet, oregelbundna
organisera, organiserade

orka, orkade
orkester/orkestern, 
orkestrar
oroa, oroade
ost/-en, -ar
otrolig, -t, -a
oxfilé/-n, -er

P
packa, packade
paket/-et, -
palm/-en, -er
pannkaka/-n, or
pappa/-n, -or
par/-et, -
park/-en, -er
parkera, parkerade
pass/-et, -
passa, passade
passagerare/-n, -
passera, passerade
pasta/-n, -or
patient/-en, -er
paus/-en, -er
pengar/-na
pension/-en, -er
pensionär/-en, -er
peppar/-n
period/-en, -er
person/-en, -er
personal/-en
personlig, -t, -a
piano/-t, -n
pingst/-en, -ar
pinne/-n, -ar
pjäs/-en, -er
pjäxa/-n, -or
placera, placerade
plan/-en, -er
planera, planerade
planering/-en, -ar
plats/-en, -er
platt, -, -a
plocka, plockade
plåga, plågade
plåster/plåstret, plåster
pojke/-n, -ar
polis/-en, -er
politik/-en

polsk, -t, -a
portion/-en, -er
positiv, -t, -a
praktik/-en, -er
praktikplats/-en, -er
praktisk, -t, -a
prata, pratade
preposition/-en, -er
present/-en, -er
press/-en, -ar
prick/-en, -ar
prioritera, prioriterade
pris/-et, -er
privat, -, -a
problem/-et, -
procent/-en, -er
program/programmet, 
program
promenad/-en, -er
pronomen/pronomenet, 
pronomen eller 
pronomina
prov/-et, -
präst/-en, -er
pröva, prövade
psalm/-en, -er
psykisk, -t, -a
psykolog/-en, -er
pulka/-n, -or
punkt/-en, -er
pynt/-et, -
pålitlig, -t, -a
påsk/-en, -ar
påsklilja/-n, -or
päls/-en, -ar
pärla/-n, -or

R
rabatt/-en, -er
radio/-n
raket/-en, -er
rapportera, rapporterade
rast/-en, -er
rea/-n, -or
recept/-et, -
reception/-en, -er
redovisning/-en, ar
referens/-en, -er
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regelbunden, regel-
bundet, regelbundna
regissera, regisserade
registrera, registrerade
regnkläder/-na
rejäl, -t, -a
rekommendera, 
rekommenderade
ren, -t, -a
rengöra, rengjorde, 
rengjort
renovera, renoverade
reparera, reparerade
resa/-n, -or
resa, reste
reseledare/-n, -
restaurang/-en, -er
restaurangbiträde/-t, -n
rik, -t, -a
ring/-en, -ar
ringa, ringde
ris/-et, -
rolig, -t, -a
roman/-en, -er
roa, roade
rosa, -, -
rost/-en
rubrik/-en, -er
rullstol/-en, -ar
rum/rummet, rum
rutin/-en, -er
rygg/-en, -ar
ryggsäck/-en, -ar
råd/-et, -
rådgivare/-n, -
rädd, -a (används inte för 
ett-ord) 
räkning/-en, -ar
ränta/-n, -or
rätt/-en, -er
rätta, rättade
röd, rött, röda
rök/-en, -ar
röka, rökte
röst/-en, -er

S
saga/-n, -or
sak/-en, -er

sakna, saknade
saldo/-t, -n
sallad/-en, -er
salt/-et, -er
samarbeta, samarbetade
sambo/-n, -r
samla, samlade
samtal/-et, -
samtala, samtalade
sandslott/-et, -
saxofon/-en, -er
schema/-t, -n
scout/-en, -er
se, såg, sett
segla, seglade
semester/semestern, 
semestrar
serie/-n, -r
servera, serverade
servett/-en, -er
service/-n
servitris/-en, -er
servitör/-en, -er
shoppa, shoppade
shopping/-en
sida/-n, -or
siffra/-n, -or
sill/-en, -ar
simhall/-en, -ar
simma, simmade
sitta, satt, suttit
sjuk, -t, -a
sjukdom/-en, -ar
sjukgymnast/-en, -er
sjukhus/-et, -
sjuksköterska/-n, -or
sjukvård/-en
sjunga, sjöng, sjungit
självständig, -t, -a
sjö/-n, -ar
sjöman/sjömannen, 
sjömän
skada, skadade
skala, skalade
skaldjur/-et, -
skanna, skannade
skatt/-en, -er
skattsedel/skattsedeln, 
skattsedlar
skavsår/-et, -

skepp/-et, -
skicka, skickade
skida/-n, -or
skidspår/-et, -
skift/-et, -
skinka/-n, -or
skinn/-et, -
sko/-n, -r
skog/-en, -ar
skola/-n, -or
skola, skulle, skolat
skratta, skrattade
skridsko/-n, -r
skrift/-en, -er
skriftlig, -t, -a
skrika, skrek, skrikit
skriva, skrev, skrivit
skugga/-n, -or
skylt/-en, -ar
skål/-en, -ar
skåp/-et, -
skära, skar, skurit
skärgård/-en, -ar
sköljmedel/sköljmedlet, 
sköljmedel
skön, -t, -a
skörda, skördade
sköterska/-n, -or
slarvig, -t, -a
sliten, slitet, slitna
slott/-et, -
sluta, slutade
slå, slog, slagit
släcka, släckte
släkt/-en, -er
släkting/-en, -ar
släktträd/-et, -
slätt/-en, -er
smaka, smakade
smal, -t, -a
sminka, sminkade
sms/sms:et, sms
smutsig, -t, -a
smör/-et
smörgås/-en, -ar
snacka, snackade
snickare/-n, -
snowboard/-en, -ar 
eller -
snygg, -t, -a



Alfabetisk ordlista

snäll, -t, -a
snö/-n
social, -t, -a
socka/-n, -or
socker/sockret
soffa/-n, -or
sommar/sommaren, 
somrar
somna, somnade
son/sonen, söner
sopa/ -n, -or
soppa/-n, -or
sorglig, -t, -a
sortera, sorterade
sova, sov, sovit
sovrum/sovrummet, 
sovrum
sovsäck/-en, -ar
spara, sparade
speciell, -t, -a
spel/-et, -
spela, spelade
spis/-en, -ar
springa, sprang, sprungit
språk/-et, -
språkmapp/-en, -ar
språkutveckling/-en, -ar
spännande, -, -
stad/staden eller stan, 
städer
stark, -t, -a
starta, startade
station/-en, -er
stav/-en, -ar
stava, stavade
stek/-en, -ar
sten/-en, -ar
sticka, stickade
stil/-en, -ar
stjärna/-n, -or
stol/-en, -ar
stor, -t, -a
strand/stranden, stränder
streckkod/-en, -er
stressa, stressade
stresstålig, -t, -a
sträng, -t, -a
student/-en, -er
studera, studerade
stuga/-n, -or

stund/-en, -er
stå, stod, stått
städa, städade
städning/-en, -ar
ställa, ställde
stämning/-en, -ar
substantiv/-et, -
sund, sunt, sunda
sur, -t, -a
surfa, surfade
svag, -t, -a
svara, svarade
svart, -, -a
svensk, -t, -a
svår, -t, -a
svärmor/svärmodern, 
svärmödrar 
svärson/svärsonen, 
svärsöner
sy, sydde
sylt/-en, -er
symbol/-en, -er
syskon/-et, -
syster/systern, systrar
sång/-en, -er
sår/-et, -
säga, sa (sade), sagt
säkerhet/-en, -er
säl/-en, -ar
sälja, sålde, sålt
sällskap/-et, -
säng/-en, -ar
sätt/-et, -
sätta, satt, suttit
söka, sökte
sömmerska/-n, -or
sömn/-en
söt, -t, -a

T
ta, tog, tagit
tabell/-en, -er
tablett/-en, -er
tacka, tackade
tak/-et, -
tal/-et, -
tala, talade
talang/-en, -er
tallrik/-en, -ar

tand/tanden, tänder
tandborste/-n, -ar
tandborstning/-en, -ar
tandkräm/-en, -er
tandläkare/-n, -
tandtråd/-en
tandvård/-en
tavla/-n, -or
taxiförare/-n, -
te/-et, -er
teater/teatern, teatrar
teaterpjäs/-en, -er
teckna, tecknade
telefon/-en, -er
telefonsvarare/-n, -
temperatur/-en, -er
terapeut/-en, -er
termin/-en, -er
termometer/termo-
metern, termometrar
termos/-en, -ar
text/-en, -er
thriller/thrillern, thrillrar 
eller thriller
tid/-en, -er
tidning/-en, -ar
tidskrift/-en, -er
tillagning/-en, -ar
tillkomma, tillkom, 
tillkommit
tillverka, tillverkade
tillägg/-et, -en
timme/-n, -ar
tips/-et, -
titta, tittade
tjock, -t, -a
tjäna, tjänade
tjänst/-en, -er
toalett/-en, -er
tolk/-en, -ar
torka, torkade
torktumlare/-n, -
torr, -t, -a
tradition/-en, -er
trafikolycka/-n, -or
trappa/-n, -or
trappuppgång/-en, -ar
trevlig, -t, -a
trivas, trivdes, trivts
trivsel/-n
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tro, trodde
trumma/-n, -or
trumpet/-en, -er
trädgård/-en, -ar
träff/-en, -ar
träffa, träffade
träna, tränade
träning/-en, -ar
tröja/-n, -or
trött, -, -a
tuba/-n, -or
tung, -t, -a
tur/-en, -er
turist/-en, -er
tv eller teve/tv:n eller 
teven, tv:ar eller tevear
tv-spel/-et, -
tvätta, tvättade
tvättmaskin/-en, -er
tycka, tyckte
tyg/-et, -er eller -
typ/-en, -er
tystnadsplikt/-en, -er
tåg/-et, -
tålamod/-et
tårta/-n, -or
täcke/-t, -n
tält/-et, -
tändsticka/-n, -or
tänka, tänkte
tävling/-en, -ar
töa, töade

U
underbar, -t, -a
undersöka, undersökte
undervisa, undervisade
undervisning/-en
undra, undrade
undvika, undvek, undvikit 
eller undvikt
ung, -t, -a
ungdom/-en, -ar
uniform/-en, -er
universitet/-et, -
uppdrag/-et, -
uppföljning/-en, -ar
uppgift/-en, -er
uppgång/-en, -ar

upplevelse/-n, -r
upprepa, upprepade
utbildning/-en, -ar
utbud/-et, -
uteplats/-en, -er
utflykt/-en, -er
utfodra, utfodrade
utgift/-en, -er
utgång/-en, -ar
utrustning/-en, -ar
utslag/-en, -
utställning/-en, -ar
uttala, uttalade
uttryck/-et, -
uttrycka, uttryckte
utveckling/-en, -ar

V
vaccinera, vaccinerade
vacker, vackert, vackra
vandra, vandrade
vandrarhem/vandrar-
hemmet, vandrar hem
vandring/-en, -ar
vanlig, -t, -a
vante/-n, -ar
vara/-n, -or
vara, var, varit
vardag/-en, -ar
vardaglig, -t, -a
vardagsrum/vardags-
rummet, vardagsrum
variant/-en, -er
variera, varierade 
varm, -t, -a
varuhus/-et, -
vatten, vattnet, vattnen
vecka/-n, -or
veckoplan/-en, -er
ved/-en
veranda/-n, -or
verb/-et, -
verktyg/-et, -
veta, visste, vetat
veterinär/-en, -er
vigsel/vigseln, vigslar
vik/-en, -ar
vikariat/-et, -
vikariera, vikarierade

vikt/-en, -er
viktig, -t, -a
vila, vilade
vilja, ville, velat
villa/-n, -or
vin/-et, -er
vinter/vintern, vintrar
visa, visade
visning/-en, -ar
vit, -t, -a
vitamin/-et, -er
vuxen/vuxne, vuxna 
(substantiverat adjektiv)
vuxen, vuxet, vuxna
vykort/-et, -
våffla/-n, -or
våning/-en, -ar
vår/-en, -ar
vård/-en
vårdbiträde/-t, -n
vårdcentral/-en, -er
våt, -t, -a
väder/vädret, väder
väg/-en, -ar
väga, vägde
vägarbetare/-n, -
vägleda, vägledde, väglett
väldig, -t, -a
välja, valde, valt
vän/vännen, vänner
vända/-n, -or
vänlig, -t, -a
väntetid/-en, -er
väntrum/väntrummet, 
väntrum
värk/-en, -ar
värka, värkte
värld/-en, -ar
växa, växte
växt/-en, -er

W
webbplats/-en, -er

Y
yoghurt/-en
yrke/-t, -n
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Å
åka, åkte
ålder/åldern, åldrar
år/-et, -
årskurs/-en, -er
åsikt/-en, -er

Ä
äga, ägde
ägg/-et, -
äldreboende/-t, -n
älska, älskade
älv/-en, -ar
ämne/-t, -n
ändra, ändrade
ärva, ärvde 
äta, åt, ätit

Ö
ö/-n, -ar
öga/ögat, ögon
önska, önskade
öra/örat, öron
öva, övade
övernatta, övernattade
övernattning/-en, -ar


