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Ordlistor 
Eftersom sfi har kontinuerligt intag och kursavslut kan varje kapitel i boken vara det första eller det 
sista en elev studerar på kursen. Vissa ord förekommer därför i flera kapitel och kan även förekomma 
inom samma kapitel, men då endast en gång i startdelen och en gång i fortsättningsdelen, där fler 
böjningar av samma ord tillkommer. 

Vår tanke är inte att alla elever ska lära sig alla böjningar av varje ord, utan att visa på de strukturer 
som finns i grammatiken och låta dem bli en naturlig del i arbetet med texterna. 

Orden i ordlistorna kommer i den ordning som de presenteras i texterna. Ordlistorna på startnivå är 
uppdelade i Substantiv (singular obestämd form och plural obestämd form), Verb (imperativ, presens 
och preteritum) samt Andra ord och fraser. Läs mer om hur vi resonerat kring skillnaden mellan start- 
och fortsättningstexter i lärarhandledningen. I ordlistorna på fortsättningsnivå tillkommer bestämdhet 
för substantiven, futurum för verben samt en ny kategori Adjektiv + substantiv. I de fall adjektiv som 
står som predikativ har vi placerat dem i kategorin Andra ord och fraser, då denna grammatiska 
konstruktion kommer senare i språkinlärningen. Det kan även förekomma vissa substantiv och något 
hjälpverb + huvudverb i Andra ord och fraser, då vi tyckt att orden/fraserna varit viktiga att lära in 
som helfraser men inte passat för grammatisk analys. 

I verblistorna har vi, då det varit naturligt och viktigt för förståelsen av verbet i sitt sammanhang, även 
tagit med verbpartiklar och/eller andra betydelsebärande ord. I de fall verben står tillsammans med ett 
hjälpverb har vi böjt huvudverbet i ordlistan och rekommenderar att konstruktionen hjälpverb + 
huvudverb diskuteras och exemplifieras med hjälp av sidan 218 i boken. 

  



Ordlista kapitel 1.1 DIALOG     Nivå: start 

I klassrummet 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett klassrum (en klass + ett 
rum) 

flera klassrum  

en lärare flera lärare  

en klocka flera klockor  

ett barn flera barn  

en buss flera bussar  

en skola flera skolor  

en tandläkare (en tand + en 
läkare) 

flera tandläkare  

ett frågeord (en fråga + ett ord) flera frågeord  

en läxa flera läxor  

en bok flera böcker  

en fråga flera frågor  

en klass flera klasser  

ett år flera år  

ett väder flera väder  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

kom  kommer  kom   

glöm glömmer glömde  



ställ  ställer  ställde   

 händer hände  

skynda (dig) skyndar mig skyndade mig  

väck väcker väckte  

stressa stressar stressade  

gör gör gjorde  

hinn hinner hann  

studera studerar studerade  

läs läser läste  

svara svarar svarade  

 heter hette  

sätt  sätter  satte  

flytta flyttar flyttade  

bo bor bodde  

 trivs trivdes  

hoppas hoppas hoppades  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

ursäkta  

kommer försent  

ingen fara  

ställer klockan  

sånt  

tyvärr  



ha tid  

välkommen  

varsågod  

varifrån?  

hur?  

när?  

var?  

förra  

kallt  

också  

  



Ordlista kapitel 1.2 FORMELLT/INFORMELLT MEDDELANDE  Nivå: start 

Meddelande 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett meddelande flera meddelanden  

en vårdcentral (vård + en 
central) 

flera vårdcentraler  

ett sjukhus flera sjukhus  

en kram flera kramar  

ett problem flera problem  

en idrottslektion (en idrott + en 
lektion) 

flera idrottslektioner  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

meddela meddelar meddelade  

säg säger sade  

hosta hostar hostade  

delta deltar deltog  

gå går gick  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

snäll  

tack för hjälpen  



vi ses sen  

inga problem  

god morgon  

förkyld  

med vänlig hälsning  

  



Ordlista kapitel 1.3 DIALOG     Nivå: start 

På förskolan 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en förskola flera förskolor  

en morgon flera morgnar  

ett jobb flera jobb  

en förskollärare (en förskola + 
en lärare) 

flera förskollärare  

en lunch flera luncher  

en kompis flera kompisar  

en eftermiddag flera eftermiddagar  

en avdelning flera avdelningar  

en teckning flera teckningar  

en lillebror flera småbröder  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

lämna lämnar lämnade  

hämta hämtar hämtade  

träffa träffar träffade  

ät äter åt  

lek leker lekte  

sov sover sov  



sitt sitter satt  

rita ritar ritade  

glöm glömmer glömde  

prata pratar pratade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

varje dag  

hur är läget?  

bara bra, tack  

hur är det själv?  

fint  

inte så mycket  

utomhus  

länge  

där inne  

hej då allihopa  

vi ses imorgon  

tack för idag  

ha det så bra  

 

  



Ordlista kapitel 1.4 INFORMELLT BREV    Nivå: start 

Brev till en ny vän 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett brev flera brev  

en vän flera vänner  

en stad flera städer  

en sfi-elev (sfi + en elev) flera sfi-elever  

en familj flera familjer  

en klasskompis (en klass + en 
kompis) 

flera klasskompisar  

ett språk flera språk  

ett centrum flera centrum (flera centra)  

ett torg flera torg  

en lektion flera lektioner  

ett land flera länder  

kaffe   

en rast flera raster  

ett kafé flera kaféer  

en våning flera våningar  

ett bibliotek flera bibliotek  

en restaurang flera restauranger  

en kväll flera kvällar  



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

brevväxla (ett brev + 
växla) 

brevväxlar brevväxlade  

skriv skriver skrev  

känn känner kände  

åk åker åkte  

träffa träffar träffade  

prata pratar pratade  

tala talar talade  

ligg ligger låg  

börja börjar började  

läs läser läste  

skriv skriver skrev  

tyck om tycker om tyckte om  

köp köper köpte  

sluta slutar slutade  

gör läxan gör läxan gjorde läxan  

gilla gillar gillade  

repetera repeterar repeterade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

en ny vän  

varifrån?  

varandra  



en annan stad  

många  

olika  

ibland  

liten  

  



Ordlista kapitel 1.5 FORMELLT BREV                   Nivå: fortsättning 

Inbjudan till föräldramöte 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en inbjudan inbjudan flera inbjudningar inbjudningarna  

ett föräldramöte (en 
förälder + ett möte) 

föräldramötet flera föräldramöten föräldramötena  

en klass klassen flera klasser klasserna  

en tid tiden flera tider tiderna  

en plats platsen flera platser platserna  

en skola skolan flera skolor skolorna  

en matsal (mat + en 
sal) 

matsalen flera matsalar matsalarna  

en höst hösten flera höstar höstarna  

en utflykt utflykten flera utflykter utflykterna  

ett datum datumet flera datum datumen  

en julaktivitet (jul + 
en aktivitet) 

julaktiviteten flera julaktiviteter julaktiviteterna  

ett kursmål (en kurs 
+ ett mål) 

kursmålet flera kursmål kursmålen  

en årskurs (ett år + 
en kurs) 

årskursen flera årskurser årskurserna  

en 
likabehandlingspla
n (lika + en 
behandling + en 
plan) 

likabehandlingspla
nen 

flera 
likabehandlingspla
ner 

likabehandlingspla
nerna 

 



en regel regeln flera regler reglerna  

en fråga frågan flera frågor frågorna  

en fika fikan flera fikor fikorna  

en allergi allergin flera allergier allergierna  

en lapp lappen flera lappar lapparna  

en vecka veckan flera veckor veckorna  

en vårdnadshavare vårdnadshavaren flera 
vårdnadshavare 

vårdnadshavarna  

Adjektiv + substantiv  
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

ett viktigt datum det viktiga datumet flera viktiga datum de viktiga datumen 

en mysig julaktivitet den mysiga 
julaktiviteten 

flera mysiga 
julaktiviteter 

de mysiga 
julaktiviteterna 

en övrig fråga den övriga frågan flera övriga frågor de övriga frågorna 

en god fika den goda fikan flera goda fikor de goda fikorna 

ett trevligt 
föräldramöte 

det trevliga 
föräldramötet 

flera trevliga 
föräldramöten 

de trevliga 
föräldramötena 

 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

prata  pratar  pratade  ska prata   

arbeta  arbetar  arbetade  ska arbeta   

bjud  bjuder  bjöd  ska bjuda   



meddela meddelar meddelade ska meddela  

lämna in lämnar in lämnade in ska lämna in  

vet vet visste ska veta  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

eventuella  

senast  

hur många?  

ser fram emot  

st (styck)  

 

  



Ordlista kapitel 1.6 TABELL/SCHEMA                 Nivå: fortsättning 

Schema 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett schema schemat flera scheman schemana  

en 
klassföreståndare 
(en klass + en 
föreståndare) 

klassföreståndaren flera 
klassföreståndare 

klassföreståndarna  

en elev eleven flera elever eleverna  

ett ämne ämnet flera ämnen ämnena  

en vecka veckan flera veckor veckorna  

en lektion lektionen flera lektioner lektionerna  

en rast rasten flera raster rasterna  

konst konsten    

ett sätt sättet flera sätt sätten  

en målning målningen flera målningar målningarna  

fotografering fotograferingen    

ett arbete arbetet flera arbeten arbetena  

lera  leran    

ett val valet flera val valen  

en teater teatern flera teatrar teatrarna  

mat maten    

bakning bakningen    



programmering programmeringen    

en bollsport (en 
boll + en sport) 

bollsporten flera bollsporter bollsporterna  

ett språk språket flera språk språken  

en hushållsekonomi 
(ett hushåll + en 
ekonomi) 

hushållsekonomin flera 
hushållsekonomier 

hushållsekonomier
na 

 

en idrott idrotten flera idrotter idrotterna  

en hälsa hälsan    

en sport sporten flera sporter sporterna  

en flicka flickan flera flickor flickorna  

en pojke pojken flera pojkar pojkarna  

ett klassråd (en 
klass + ett råd) 

klassrådet flera klassråd klassråden  

en sak saken flera saker sakerna  

matematik matematiken    

ett modersmål modersmålet flera modersmål modersmålet  

musik musiken    

ett instrument instrumentet flera instrument instrumenten  

kemi kemin    

fysik fysiken    

biologi biologin    

teknik tekniken    

slöjd slöjden    

en sort sorten flera sorter sorterna  

textilslöjd (textil + 
slöjd) 

textilslöjden    



trä- och metallslöjd 
(trä + metall + 
slöjd) 

trä- och 
metallslöjden 

   

ett tyg tyget flera tyg tygen  

garn garnet    

trä träet    

metall metallen    

samhällskunskap 
(ett samhälle + 
kunskap) 

samhällskunskapen    

historia historian    

religion religionen    

geografi geografin    

ett språkval (ett 
språk + ett val) 

språkvalet  flera språkval  språkvalen  

en årskurs (ett år + 
en kurs) 

årskursen  flera årskurser  årskurserna  

spanska spanskan    

franska franskan    

tyska tyskan    

engelska engelskan    

svenska svenskan    

ett andraspråk 
(andra + ett språk) 

andraspråket  flera andraspråk  andraspråken  

 
 



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en enkel 
hushållsekonomi 

den enkla 
hushållsekonomin 

  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

studera studerar studerade ska studera  

arbeta  arbetar  arbetade  ska arbeta   

välj väljer valde ska välja  

lär (dig) lär sig lärde sig ska lära sig  

laga mat lagar mat lagade mat ska laga mat  

baka bakar bakade ska baka  

tvätta tvättar tvättade ska tvätta  

städa städar städade ska städa  

 kallas kallades ska kallas  

prova provar provade ska prova  

simma simmar simmade ska simma  

träna tränar tränade ska träna  

prata pratar pratade ska prata  

 händer hände ska hända  

bestäm bestämmer bestämde ska bestämma  

tala talar talade ska tala  

sjung sjunger sjöng ska sjunga  

spela spelar spelade ska spela  



sy syr sydde ska sy  

sticka stickar stickade ska sticka  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

olika  

varje  

mellan  

till exempel  

eget  

ofta  

bland annat  

tillsammans  

vissa  

ibland  

även  

extra  

annat  

  



Ordlista kapitel 1.7 FORMELLT BREV/INSTRUKTION       Nivå: fortsättning 

Information från skolsköterskan 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD   

information informationen    

en skolsköterska 
(en skola + en 
sköterska) 

skolsköterskan flera 
skolsköterskor 

skolsköterskorna  

en lus lusen flera löss lössen  

ett barn barnet flera barn barnen  

kontakt kontakten    

hår håret    

tid tiden tider tiderna  

ett ägg ägget flera ägg äggen  

en luskam (en lus 
+ en kam) 

luskammen flera luskammar luskammarna  

ett schampo schampot flera schampon schampona  

ett apotek apoteket flera apotek apoteken  

en mataffär (mat 
+ en affär) 

mataffären flera mataffärer mataffärerna  

en vecka veckan flera veckor veckorna  

en fråga frågan flera frågor frågorna  

en 
bruksanvisning  

bruksanvisningen flera 
bruksanvisningar 

bruksanvisningar
na 

 



ett lusmedel (en 
lus + ett medel) 

lusmedlet flera lusmedel lusmedlen   

en behandling behandlingen flera behandlingar behandlingarna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

rent hår det rena håret   

smutsigt hår det smutsiga håret   

en brun lus den bruna lusen flera bruna löss de bruna lössen 

ett vitt ägg det vita ägget flera vita ägg de vita äggen 

en speciell luskam den speciella 
luskammen 

flera speciella 
luskammar 

de speciella 
luskammarna 

ett speciellt schampo det speciella schampot flera speciella 
schampon 

de speciella 
schampona 

torrt hår det torra håret   

ett vanligt schampo det vanliga schampot flera vanliga 
schampon 

de vanliga schampona 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

luskamma luskammar luskammade ska luskamma  

smitta smittar smittade ska smitta  

överlev överlever överlevde ska överleva  

klia kliar kliade ska klia  

se ser såg ska se  

kamma kammar kammade ska kamma  



döda dödar dödade ska döda  

behandla behandlar behandlade ska behandla  

kontakta kontaktar kontaktade ska kontakta  

fördela  fördelar fördelade ska fördela  

låt låter lät ska låta  

 verkar verkade ska verka  

tvätta  tvättar  tvättade  ska tvätta   

upprepa upprepar upprepade ska upprepa  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

därför  

viktigt  

regelbundet  

genom  

någon längre tid  

spelar roll  

utanför  

oftast  

alltid  

ibland  

viktigt  

efter  

direkt  

noga  

 



Ordlista kapitel 1.8 FAKTATEXT               Nivå: fortsättning 

Skolan i Sverige 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD   

en förskola förskolan flera förskolor förskolorna  

en förälder föräldern flera föräldrar föräldrarna  

ett dagis dagiset flera dagis dagisen  

en människa människan flera människor människorna  

en förskoleklass (en 
förskola+ en klass) 

förskoleklassen flera 
förskoleklasser 

förskoleklasserna  

en grundskola grundskolan flera grundskolor grundskolorna  

en höst hösten flera höstar höstarna  

en del delen flera delar delarna  

ett skolår (en skola 
+ ett år) 

skolåret flera skolår skolåren  

ett betyg betyget flera betyg betygen  

en ungdom ungdomen flera ungdomar ungdomarna  

ett gymnasium gymnasiet flera gymnasier gymnasierna  

ett program programmet flera program programmen  

ett yrkesprogram 
(ett yrke + ett 
program) 

yrkesprogrammet flera yrkesprogram yrkesprogrammen  

en barnskötare (ett 
barn + en skötare) 

barnskötaren flera barnskötare barnskötarna  

en elektriker elektrikern flera elektriker elektrikerna  



en frisör frisören flera frisörer frisörerna  

en bagare bagaren flera bagare bagarna  

en praktik praktiken flera praktiker praktikerna  

en högskola högskolan flera högskolor högskolorna  

ett universitet universitetet flera universitet universiteten  

ett arbete arbetet flera arbeten arbetena   

en 
gymnasieutbildning 
(ett gymnasium + 
en utbildning) 

gymnasieutbildning
en 

flera 
gymnasieutbildning
ar 

gymnasieutbildning
arna 

 

en utbildning utbildningen flera utbildningar utbildningarna  

en kurs kursen flera kurser kurserna  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

arbeta arbetar arbetade ska arbeta  

 heter hette ska heta  

använd använder använde ska använda  

börja börjar började ska börja  

dela in delar in delade in  ska dela in  

studera studerar studerade ska studera  

välj väljer valde ska välja  

utbilda (dig) utbildar sig utbildade sig ska utbilda sig  

 innehåller innehöll ska innehålla  

förbered förbereder förberedde ska förbereda  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

särskilt  

tidigare  

fortfarande  

frivillig  

obligatorisk  

precis  

resten av  

från och med  

det är svårt  

gratis  

 

  



Ordlista kapitel 2.1 DIALOG     Nivå: start 

Byta lägenhet 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en lägenhet flera lägenheter  

en fyra flera fyror  

en annons flera annonser  

en tvåa flera tvåor  

ett område flera områden  

en man flera män  

en våning flera våningar  

en balkong flera balkonger  

en hiss flera hissar  

en kvadratmeter (en kvadrat + 
en meter 

flera kvadratmeter  

en porttelefon (en port + en 
telefon) 

flera porttelefoner  

en port flera portar  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

byt byter bytte  

bo bor bodde  

läs läser läste  

ligg ligger låg  



ring ringer ringde  

 heter hette  

låt låter lät  

titta  tittar  tittade   

kom kommer kom  

öppna öppnar öppnade  

ta hissen tar hissen tog hissen  

säg säger sa  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

stor  

mindre  

större  

samma  

fin  

både…och  

detsamma  

vi ses  

 

  



Ordlista kapitel 2.2 DIALOG     Nivå: start 

Mona ringer till vaktmästaren 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en vaktmästare flera vaktmästare  

en kran flera kranar  

ett badrum (bada + ett rum) flera badrum  

en telefontid (en telefon + en 
tid) 

flera telefontider  

en vardag flera vardagar  

ett problem flera problem  

en dusch flera duschar  

ett handfat (en hand + ett fat) flera handfat  

ett fel flera fel  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

 läcker läckte  

hjälp till hjälper till hjälpte till  

droppa droppar droppade  

börja börjar började  

kolla  kollar  kollade   

funka funkar funkade  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

varje  

hela tiden  

i förrgår  

hemma  

senare  

i eftermiddag  

 

  



Ordlista kapitel 2.3 FORMELLT BREV/MEJL   Nivå: start 

Jadranka mejlar 
fastighetskontoret 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett fastighetskontor (en 
fastighet + ett kontor) 

flera fastighetskontor  

ett radhus (en rad + ett hus) flera radhus  

en familj flera familjer  

en dörr flera dörrar  

ett mejl fler mejl  

en felanmälan (ett fel + en 
anmälan) 

flera felanmälningar  

en altandörr (en altan + en 
dörr) 

flera altandörrar  

en baksida (bak + en sida) flera baksidor  

ett hus flera hus  

ett lås flera lås  

en mobiltelefon (mobil + en 
telefon) 

flera mobiltelefoner  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

mejla mejlar mejlade  

skicka skickar skickade  



fungera fungerar fungerade  

stäng stänger stängde  

kontakta kontaktar kontaktade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

mycket svår  

via  

med vänliga hälsningar  

 

  



Ordlista kapitel 2.4 DIALOG     Nivå: start 

Nya grannar 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en granne flera grannar  

en villa flera villor  

en vecka flera veckor  

ett barn flera barn  

en kompis flera kompisar  

en förälder flera föräldrar  

en mamma flera mammor  

en man flera män  

ett centrum flera centrum (flera centra)  

en kväll flera kvällar  

fläskkött (fläsk + kött)   

fisk   

en sallad flera sallader  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

flytta flyttar flyttade  

känn känner kände  

träffa träffar träffade  

 trivs trivdes  



 känns kändes  

gör gör gjorde  

grilla grillar grillade  

ta med tar med tog med  

kom över kommer över kom över  

ät äter åt  

fixa fixar fixade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

för två veckor sedan  

redan  

utanför  

bredvid  

trevligt  

tidigare  

lugnt  

inget speciellt  

tillsammans   

andra  

välkomna  

gärna  

allt  

så gott  

kanske  



gärna  

ha det så bra så länge  

 

  



Ordlista kapitel 2.5 FORMELLT/INFORMELLT MEDDELANDE       Nivå: fortsättning 

Lappar i trapphuset 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD OBESTÄMD  

en lapp lappen flera lappar lapparna  

ett trapphus (en 
trappa + ett hus) 

trapphuset flera trapphus trapphusen  

en granne grannen flera grannar grannarna  

  flera sopor soporna  

en soptunna 
(sopor + en 
tunna) 

soptunnan flera soptunnor soptunnorna  

en dörr dörren flera dörrar dörrarna  

en påminnelse påminnelsen flera påminnelser påminnelserna  

en hyresgäst (en 
hyra + en gäst) 

hyresgästen flera hyresgäster hyresgästerna  

en cykel cykeln flera cyklar cyklarna  

en port porten flera portar portarna  

ett cykelställ (en 
cykel + ett ställ) 

cykelstället flera cykelställ cykelställen  

en gård gården flera gårdar gårdarna  

en fest festen flera fester festerna  

musik musiken    

en stund stunden flera stunder stunderna  

en våning våningen flera våningar våningarna  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en felparkerad cykel den felparkerade 
cykeln 

flera felparkerade 
cyklar 

de felparkerade 
cyklarna 

en stor fest den stora festen flera stora fester de stora festerna 

hög musik den höga musiken   

en liten stund den lilla stunden flera små stunder de små stunderna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

bär bär bar ska bära  

lukta  luktar  luktade  ska lukta   

stå står stod ska stå  

ställ ställer ställde ska ställa  

 transporteras bort transporterades 
bort 

ska transporteras 
bort 

 

 fyller år fyllde år ska fylla år  

spela spelar spelade ska spela  

 hoppas hoppades ska hoppas  

stör stör störde ska störa  

knacka knackar knackade ska knacka  

kom in kommer in  kom in  ska komma in   

 vill ville ska vilja  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

snälla  

utanför  

eftersom  

för högt  

gärna  

om ni vill  

 

  



Ordlista kapitel 2.6 DIALOG          Nivå: fortsättning 

I tvättstugan 

 
Substantiv 

SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en tvättstuga 
(tvätta + en 
stuga) 

tvättstugan flera tvättstugor tvättstugorna  

en tvättid (tvätta 
+ en tid) 

tvättiden flera tvättider tvättiderna  

en källare källaren flera källare källarna  

tvätt tvätten    

en vecka veckan flera veckor veckorna  

en gång gången flera gånger gångerna  

en förmiddag  förmiddagen flera förmiddagar förmiddagarna  

en tvättkorg 
(tvätta + en korg) 

tvättkorgen flera tvättkorgar tvättkorgarna  

ett schema schemat flera scheman schemana  

en tid tiden flera tider tiderna  

en familj familjen flera familjer familjerna  

en lägenhet lägenheten flera lägenheter lägenheterna  

en flicka flickan flera flickor flickorna  

en mamma mamman flera mammor mammorna  

en pappa pappan flera pappor papporna  



en dörr dörren flera dörrar dörrarna  

en nyckel nyckeln flera nycklar nycklarna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en tung tvättkorg den tunga tvättkorgen flera tunga tvättkorgar de tunga tvättkorgarna 

en liten flicka den lilla flickan flera små flickor de små flickorna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

ligg ligger låg ska ligga  

bo bor bodde ska bo  

tvätta tvättar tvättade ska tvätta  

arbeta arbetar arbetade ska arbeta  

boka bokar bokade ska boka  

bär bär bar ska bära  

se ser såg ska se  

titta  tittar  tittade  ska titta   

gå upp/ner går upp/ner gick upp/ner ska gå upp/ner  

knacka på knackar på knackade på ska knacka på  

öppna öppnar öppnade ska öppna  

vänta väntar väntade ska vänta  

hämta hämtar hämtade ska hämta  

ropa  ropar  ropade  ska ropa   

glöm glömmer glömde ska glömma  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

fjärde  

varje  

lätt  

de flesta  

nerför  

ofta  

upptagen  

före  

andra  

förlåt  

direkt  

ingen fara  

 

  



Ordlista kapitel 2.7 ANNONS           Nivå: fortsättning 

Bostadsannonser 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en bostadsannons 
(en bostad + en 
annons 

bostadsannonsen flera 
bostadsannonser 

bostadsannonserna  

ett byte bytet flera byten bytena  

en lägenhet lägenheten flera lägenheter lägenheterna  

en tvåa tvåan flera tvåor tvåorna  

en balkong balkongen flera balkonger balkongerna  

en diskmaskin 
(diska + en 
maskin) 

diskmaskinen flera 
diskmaskiner 

diskmaskinerna  

en mikrovågsugn 
(en mikrovåg + 
en ugn) 

mikrovågsugnen flera 
mikrovågsugnar 

mikrovågsugnarna  

golvvärme (ett 
golv + värme) 

golvvärmen    

ett badrum (bada 
+ ett rum) 

badrummet flera badrum badrummen  

ett område området flera områden områdena  

en människa människan flera människor människorna  

en ålder åldern flera åldrar åldrarna  

en minut minuten flera minuter minuterna  

ett centrum centrumet flera centrum 
(centra) 

centrumen (centra)  



en buss bussen flera bussar bussarna  

en trea trean flera treor treorna  

en fyra fyran flera fyror fyrorna  

en station stationen  flera stationer stationerna  

en kvadratmeter 
(en kvadrat + en 
meter) 

kvadratmetern flera 
kvadratmeter 

kvadratmeterna  

ett krav kravet flera krav kraven  

en hyra hyran flera hyror hyrorna  

ett år året flera år åren  

en 
parkeringsplats 
(en parkering + 
en plats) 

parkeringsplatsen flera 
parkeringsplatser 

parkeringsplatserna  

internet     

el elen    

ett badkar (bada 
+ ett kar) 

badkaret flera badkar badkaren  

en deposition depositionen flera depositioner depositionerna  

en månadshyra 
(en månad + en 
hyra) 

månadshyran flera 
månadshyror 

månadshyrorna  

ett rum rummet flera rum rummen  

ett kollektiv kollektivet flera kollektiv kollektiven  

en tjej tjejen flera tjejer tjejerna  

en bostad bostaden flera bostäder bostäderna  

en sjuksköterska 
(sjuk + en 
sköterska) 

sjuksköterskan flera 
sjuksköterskor 

sjuksköterskorna  

ett boende boendet flera boenden boendena  



en säng sängen flera sängar sängarna  

ett skrivbord 
(skriva + ett 
bord) 

skrivbordet flera skrivbord skrivborden  

en person personen flera personer personerna  

ett husdjur (ett 
hus + ett djur) 

husdjuret flera husdjur husdjuren  

en helg helgen flera helger helgerna  

en kompis kompisen flera kompisar kompisarna  

en borgenär borgenären flera borgenärer borgenärerna  

en referens referensen flera referenser referenserna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en jättefin tvåa den jättefina tvåan flera jättefina tvåor de jättefina tvåorna 

en nyrenoverad tvåa den nyrenoverade 
tvåan 

flera nyrenoverade 
tvåor 

de nyrenoverade 
tvåorna 

ett grönt område det gröna området flera gröna områden de gröna områdena 

ett fint område det fina området flera fina områden de fina områdena 

en liten lägenhet den lilla lägenheten flera små lägenheter de små lägenheterna 

en skötsam person den skötsamma 
personen 

flera skötsamma 
personer 

de skötsamma 
personerna 

en rökfri person den rökfria personen  flera rökfria personer de rökfria personerna 

en social person den sociala personen flera sociala personer de sociala personerna 

en ordningsam person den ordningsamma 
personen 

flera ordningsamma 
personer 

de ordningsamma 
personerna 



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

ligg ligger låg ska ligga  

 finns fanns ska finnas  

passa passar passade ska passa  

önska önskar önskade ska önska  

hyr ut hyr ut hyrde ut ska hyra ut  

ingå ingår ingick ska ingå  

sök söker sökte ska söka  

börja börjar började ska börja  

 behöver behövde ska behöva  

 kostar kostade ska kosta  

träffa träffar träffade ska träffa  

träna tränar tränade ska träna  

tveka tvekar tvekade ska tveka  

ring ringer ringde ska ringa  

mejla mejlar mejlade ska mejla  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

samt  

härifrån  

ca (cirka)  

nära  

minst  



ett stort plus  

mer än  

möblerad  

även  

från och med  

gärna  

tillträde  

max  

intresserad  

 

  



Ordlista kapitel 2.8 FAKTATEXT/INSTRUKTION              Nivå: fortsättning 

Återvinning 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL   

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD MITT SPRÅK 

en återvinning  återvinningen flera återvinningar återvinningarna  

ett år året flera år åren  

ett kilo kilot flera kilo kilona  

  flera sopor soporna  

en person personen flera personer personerna  

en sak saken flera saker sakerna  

energi energin    

miljö miljön    

en framtid framtiden    

ett lägenhetshus (en 
lägenhet + ett hus) 

lägenhetshuset flera lägenhetshus lägenhetshusen  

ett rum rummet flera rum rummen  

en plats platsen flera platser platserna  

en miljöstation 
(miljö + en station) 

miljöstationen flera miljöstationer miljöstationerna  

ett miljöhus (miljö 
+ ett hus) 

miljöhuset flera miljöhus miljöhusen  

en förpackning förpackningen flera förpackningar förpackningarna  

ett papper pappret flera papper pappren  

ett glas glaset flera glas glasen  



plast plasten    

metall metallen    

en behållare behållaren flera behållare behållarna  

vatten vattnet    

en tidning tidningen flera tidningar tidningarna  

en matrest (mat + 
en rest) 

matresten flera matrester matresterna  

ett restavfall (en 
rest + ett avfall) 

restavfallet flera restavfall restavfallen  

en villa villan flera villor villorna  

en 
återvinningsstation 
(återvinna + en 
station) 

återvinningsstation
en 

flera 
återvinningsstation
er 

återvinningsstation
erna 

 

en kommun kommunen flera kommuner kommunerna  

en 
återvinningscentral 
(återvinna+ en 
central) 

återvinningscentral
en 

flera 
återvinningscentral
er 

återvinningscentral
erna 

 

ett trädgårdsavfall 
(en trädgård + ett 
avfall) 

trädgårdsavfallet flera 
trädgårdsavfall 

trädgårdsavfallen  

en möbel möbeln flera möbler möblerna  

ett avfall avfallet flera avfall avfallen  

ett batteri batteriet flera batterier batterierna  

elektronik elektroniken    

en pryl prylen flera prylar prylarna  

en textil textilen flera textiler textilerna  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en ny sak den nya saken flera nya saker de nya sakerna 

ett speciellt rum det speciella rummet flera speciella rum de speciella rummen 

en speciell plats den speciella platsen flera speciella platser de speciella platserna 

en kladdig 
förpackning 

den kladdiga 
förpackningen 

flera kladdiga 
förpackningar 

de kladdiga 
förpackningarna 

kallt vatten det kalla vattnet   

en speciell 
återvinningsstation 

den speciella 
återvinningsstationen 

flera speciella 
återvinningsstationer 

de speciella 
återvinningsstationerna 

en trasig möbel den trasiga möbeln flera trasiga möbler de trasiga möblerna 

ett farligt avfall det farliga avfallet flera farliga avfall de farliga avfallen 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

släng slänger slängde ska slänga  

återvinn återvinner återvann ska återvinna  

 kallas kallades ska kallas  

sortera sorterar sorterade ska sortera  

skölj sköljer sköljde ska skölja  

lämna lämnar lämnade ska lämna  

 
  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

varje år  

nästan  

per person  

viktigt  

rätt  

olika   

ofta  

till exempel  

 

  



Ordlista kapitel 2.9 FAKTATEXT                Nivå: fortsättning 

Bo i Sverige 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD   

ett sätt sättet flera sätt sätten  

en bostad bostaden flera bostäder bostäderna  

en bostadsrätt (en 
bostad + en rätt) 

bostadsrätten flera bostadsrätter bostadsrätterna  

ett kollektiv kollektivet flera kollektiv kollektiven  

en hyresrätt (hyra + 
en rätt) 

hyresrätten flera hyresrätter hyresrätterna  

en person personen flera personer personerna  

ett företag företaget flera företag företagen  

ett hus huset flera hus husen  

en lägenhet lägenheten flera lägenheter lägenheterna  

en hyra hyran flera hyror hyrorna  

en gång gången flera gånger gångerna  

en hyresvärd (en 
hyra + en värd) 

hyresvärden flera hyresvärdar hyresvärdarna  

en månad månaden flera månader månaderna  

ett radhus (en rad + 
ett hus) 

radhuset flera radhus radhusen  

en medlem medlemmen flera medlemmar medlemmarna  



en 
bostadsrättsförenin
g (en bostadsrätt + 
en förening)  

bostadsrättsförenin
gen 

flera 
bostadsrättsförenin
gar 

bostadsrättsförenin
garna 

 

en avgift avgiften flera avgifter avgifterna  

en förening föreningen flera föreningar föreningarna  

uppvärmning uppvärmningen    

städning städningen    

en trappa trappan flera trappor trapporna  

sophämtning sophämtningen    

en renovering renovering flera renoveringar renoveringarna  

sophantering sophanteringen    

en människa människan flera människor människorna  

  pengar pengarna  

en bank banken flera banker bankerna  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

bo bor bodde ska bo  

hyr hyr hyrde ska hyra  

köp köper köpte ska köpa  

betala betalar betalade ska betala  

 äger ägde ska äga  

flytta flyttar flyttade ska flytta  

berätta  berättar  berättade  ska berätta   

använd använder använde ska använda  

låna  lånar  lånade  ska låna   



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

olika  

en gång i månaden  

innan  

vissa  

exempelvis  

själv  

många  

 

  



Ordlista kapitel 3.1 DIALOG     Nivå: start 

Ett samtal till vårdcentralen 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett samtal flera samtal  

en vårdcentral (vård + en 
central) 

flera vårdcentraler  

en dotter flera döttrar  

en människa flera människor  

en telefonkö (en telefon + en 
kö) 

flera telefonköer  

en minut flera minuter  

en sjuksköterska (sjuk + en 
sköterska) 

flera sjuksköterskor  

feber    

en hals flera halsar  

en tid flera tider  

en läkare flera läkare  

en dag flera dagar  

en grad flera grader  

ett öra flera öron  

en doktor flera doktorer  

ett personnummer (en person + 
ett nummer) 

flera personnummer  



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

ring  ringer  ringde   

vänta väntar väntade  

svara svarar svarade  

prata pratar pratade  

 heter hette  

boka bokar bokade  

 känns kändes  

svälj sväljer svalde  

ät äter åt  

drick dricker drack  

hjälp till hjälper till hjälpte till  

träffa träffar träffade  

 
Andra ord och fraser 

 MITT SPRÅK 

förkyld  

många  

samtidigt  

hur länge?  

hur hög?  

har ont  

mest  



ingenting  

i eftermiddag  

 

  



Ordlista kapitel 3.2 DIALOG     Nivå: start 

I receptionen på vårdcentralen 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en reception flera receptioner  

en receptionist flera receptionister  

ett högkostnadskort (hög + en 
kostnad + ett kort) 

flera högkostnadskort  

ett läkarbesök (en läkare + ett 
besök) 

flera läkarbesök  

ett år flera år  

ett frikort (fri + ett kort) flera frikort  

ett väntrum (vänta + ett rum) flera väntrum  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

betala betalar betalade  

stämpla stämplar stämplade  

sätt (dig) sätter sig satte sig  

kom kommer kom  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

det stämmer  

varje gång  



gratis  

resten av året  

höger  

snart  

  



Ordlista kapitel 3.3 DIALOG     Nivå: start 

Ett besök hos läkaren 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett besök flera besök  

en mage flera magar  

en tröja flera tröjor  

en kväll flera kvällar  

ett blodprov (blod + ett prov) flera blodprov  

en nummerlapp (ett nummer + 
en lapp) 

flera nummerlappar  

en provtagning flera provtagningar  

en remiss flera remisser  

röntgen   

ett brev flera brev  

en kallelse flera kallelser  

ett sjukhus (sjuk + ett hus) flera sjukhus  

ett recept flera recept  

en tablett flera tabletter  

en smärta flera smärtor  

ett återbesök (åter + ett besök) flera återbesök  

en kalender flera kalendrar  



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

må mår mådde  

lägg (dig) lägger sig lade sig  

dra upp drar upp drog upp  

undersök undersöker undersökte  

tryck trycker tryckte  

 mår illa mådde illa  

kräks kräks kräktes  

ta tar tog  

vänta väntar väntade  

kalla in kallar in kallade in  

skriv ut skriver ut skrev ut  

hämta ut hämtar ut hämtade ut  

boka in bokar in bokade in  

kolla kollar kollade  

passa passar passade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

längre upp  

mest  

på kvällarna  

då ses vi  

 

  



Ordlista kapitel 3.4 FORMELLT BREV    Nivå: start 

En kallelse till BVC 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en förkortning flera förkortningar  

ett ord flera ord  

en barnavårdscentral (ett barn 
+ vård + en central) 

flera barnavårdscentraler  

ett barn flera barn  

förskoleålder (en förskola + 
ålder) 

  

en hälsoundersökning (hälsa + 
en undersökning) 

flera hälsoundersökningar  

en vaccination flera vaccinationer  

ett stöd flera stöd  

ett råd flera råd  

utveckling   

en vårdnadshavare flera vårdnadshavare  

en familjecentral (en familj + 
en central) 

flera familjecentraler  

hälsa   

ett besök flera besök  

en ombokning flera ombokningar  

 
  



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

kalla kallar kallade  

ge ger gav  

prata  pratar  pratade   

mät mäter mätte  

väg väger vägde  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

gratis  

 

  



Ordlista kapitel 3.5 DIALOG           Nivå: fortsättning 

På apoteket 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett apotek apoteket flera apotek apoteken  

en nummerlapp (ett 
nummer + en lapp) 

nummerlappen flera 
nummerlappar 

nummerlapparna  

en kö kön flera köer köerna  

ett recept receptet flera recept recepten  

en legitimation legitimationen flera 
legitimationer 

legitimationerna  

ett körkort (köra + 
ett kort) 

körkortet flera körkort körkorten  

en medicin medicinen flera mediciner medicinerna  

penicillin  penicillinet    

en kur kuren flera kurer kurerna  

en nässpray (en näsa 
+ en spray) 

nässprayen flera nässprayer nässprayerna  

feber febern    

ett märke märket flera märken märkena  

en medlem medlemmen flera medlemmar medlemmarna  

ett personnummer 
(en person + ett 
nummer) 

personnumret flera 
personnummer 

personnumren  

ett köp köpet flera köp köpen  



rabatt rabatten    

en vara varan flera varor varorna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en lång kö den långa kön flera långa köer de långa köerna 

en receptfri vara den receptfria varan flera receptfria varor de receptfria varorna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

ta tar tog ska ta  

vänta väntar väntade ska vänta  

hämta ut hämtar ut hämtade ut ska hämta ut  

skriv ut skriver ut skrev ut ska skriva ut  

ät äter åt ska äta  

må mår mådde ska må  

sluta slutar slutade ska sluta  

fortsätt fortsätter fortsatte ska fortsätta  

 behöver behövde ska behöva  

sänk sänker sänkte ska sänka  

rekommendera rekommenderar rekommenderade ska 
rekommendera 

 

registrera registrerar registrerade ska registrera  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

väntar på sin tur  

absolut  

då ska vi se  

tidigare  

förut  

första gången  

två gånger om dagen  

på morgonen  

på kvällen  

gärna  

något  

samtidigt  

viktigt  

det spelar ingen roll  

det blir bra  

nästa gång  

tack själv  

krya på dig  

 

  



Ordlista kapitel 3.6 DIALOG              Nivå: fortsättning 

Ett samtal till 112 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD   

ett samtal samtalet flera samtal samtalen  

en mormor mormodern flera mormödrar mormödrarna  

en trappa trappan flera trappor trapporna  

ett huvud huvudet flera huvuden huvudena  

ett golv golvet flera golv golven  

en stund stunden flera stunder stunderna  

en nacke nacken flera nackar nackarna  

en våning våningen flera våningar våningarna  

en portkod (en port 
+ en kod) 

portkoden flera portkoder portkoderna  

en kod koden flera koder koderna  

ett telefonnummer 
(en telefon + ett 
nummer) 

telefonnumret flera 
telefonnummer 

telefonnumren  

en ambulans ambulansen flera ambulanser ambulanserna  

ett personnummer 
(en person + ett 
nummer) 

personnumret flera 
personnummer 

personnumren  

en siffra siffran flera siffror siffrorna  

ett blodtryck (blod 
+ ett tryck) 

blodtrycket  blodtryck blodtrycken  



diabetes     

ambulanspersonal 
(en ambulans + 
personal) 

ambulanspersonale
n 

   

en minut minuten flera minuter minuterna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en kort stund den korta stunden flera korta stunder de korta stunderna 

ett högt blodtryck det höga blodtrycket flera höga blodtryck de höga blodtrycken 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

trilla trillar trillade ska trilla  

slå slår slog ska slå  

svimma svimmar svimmade ska svimma  

ring ringer ringde ska ringa  

res (dig) reser sig reste sig ska resa sig  

andas andas andades ska andas  

tro tror trodde ska tro  

ligg ligger låg ska ligga  

bo bor bodde ska bo  

skicka skickar skickade ska skicka  

larma ut larmar ut larmade ut ska larma ut  

prata pratar pratade ska prata  



kom kommer kom ska komma  

ät äter åt ska äta  

ta fram tar fram tog fram ska ta fram  

ge  ger  gav  ska ge   

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

Vad har inträffat?  

vid medvetande   

har ont  

medan  

tills  

lugnt  

de första  

ca (cirka)  

borde  

  



Ordlista kapitel 3.7 FORMELLT BREV/MEDDELANDE           Nivå: fortsättning 

En kallelse till tandläkaren 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en kallelse kallelsen flera kallelser kallelserna  

en tandläkare (en 
tand + en läkare) 

tandläkaren flera tandläkare tandläkarna  

ett brev brevet flera brev breven  

en undersökning undersökningen flera 
undersökningar 

undersökningarna  

en avbokning avbokningen flera 
avbokningar 

avbokningarna  

en ombokning ombokningen flera ombokningar ombokningarna  

en tid tiden flera tider tiderna  

en timme timmen flera timmar timmarna  

ett besök besöket flera besök besöken  

en patientavgift (en 
patient + en avgift) 

patientavgiften flera 
patientavgifter 

patientavgifterna  

en vecka veckan flera veckor veckorna  

en påminnelse  påminnelsen flera påminnelser påminnelserna  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

ring ringer ringde ska ringa  

gå går gick ska gå  



 debiteras debiterades ska debiteras  

påminn påminner påminde ska påminna  

besvara besvarar besvarade ska besvara  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

ett uteblivet besök det uteblivna besöket flera uteblivna besök de uteblivna besöken 

en full patientavgift den fulla 
patientavgiften 

flera fulla 
patientavgifter 

de fulla 
patientavgifterna 

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

var vänlig ring  

vänligen  

  



Ordlista kapitel 3.8 FAKTATEXT                 Nivå: fortsättning 

Sjukvården i Sverige 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

sjukvård sjukvården    

en människa människan flera människor människorna  

en vårdcentral 
(vård + en central) 

vårdcentralen flera vårdcentraler vårdcentralerna  

ett sjukhus (sjuk + 
ett hus) 

sjukhuset flera sjukhus sjukhusen  

  pengar pengarna  

skatt skatten    

en sjukdom sjukdomen flera sjukdomar sjukdomarna  

personal personalen    

en sjuksköterska 
(sjuk + en 
sköterska) 

sjuksköterskan flera sjuksköterskor sjuksköterskorna  

en sjukgymnast 
(sjuk + en gymnast) 

sjukgymnasten flera sjukgymnaster sjukgymnasterna  

en psykolog psykologen flera psykologer psykologerna  

en remiss remissen flera remisser remisserna  

en specialistläkare 
(en specialist + en 
läkare) 

specialistläkaren flera 
specialistläkare 

specialistläkarna  

ett videosamtal (en 
video + ett samtal) 

videosamtalet flera videosamtal videosamtalen  



ett företag företaget flera företag företagen  

en app appen flera appar apparna  

ett bankID bankID:t flera bankID:n bankID:na  

en akutmottagning 
(akut + en 
mottagning) 

akutmottagningen flera 
akutmottagningar 

akutmottagningarna  

en olycka olyckan flera olyckor olyckorna  

en dag dagen flera dagar dagarna  

en natt natten flera nätter nätterna  

 hjälp hjälpen    

ett språk språket flera språk språken  

ett telefonnummer 
(en telefon + ett 
nummer) 

telefonnumret flera 
telefonnummer 

telefonnumren  

tandvård (en tand + 
vård) 

tandvården    

ett barn barnet flera barn barnen  

en ungdom ungdomen flera ungdomar ungdomarna  

ett år året flera år åren  

en ambulans ambulansen flera ambulanser ambulanserna  

en polis polisen flera poliser poliserna  

en brandkår (en 
brand + en kår) 

brandkåren flera brandkårer brandkårerna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD OBESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en receptfri medicin den receptfria 
medicinen 

flera receptfria 
mediciner 

de receptfria 
medicinerna 



en allvarlig sjukdom den allvarliga 
sjukdomen 

flera allvarliga 
sjukdomar 

de allvarliga 
sjukdomarna 

en plötslig olycka den plötsliga olyckan flera plötsliga olyckor de plötsliga olyckorna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

kosta kostar kostade ska kosta  

behandla behandlar behandlade ska behandla  

hjälp till hjälper till hjälpte till ska hjälpa till  

arbeta arbetar arbetade ska arbeta  

skicka skickar skickade ska skicka  

träffa träffar träffade ska träffa  

prata  pratar  pratade  ska prata   

erbjud erbjuder erbjöd ska erbjuda  

använd använder använde ska använda  

 behöver behövde ska behöva  

berätta berättar berättade ska berätta  

 får hjälp fick hjälp ska få hjälp  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

har rätt till  

lika bra  

dyrt  

istället  

lika mycket  



hela Sverige  

vissa  

själv  

där  

också  

både   

flera  

gratis  

till och med  

  



Ordlista kapitel 4.1 BERÄTTANDE TEXT    Nivå: start 

Skilda föräldrar 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en förälder flera föräldrar  

ett syskon flera syskon  

ett år flera år  

ett hem flera hem  

en lägenhet flera lägenheter  

en vecka flera veckor  

vårdnad   

en söndag flera söndagar  

ett barn flera barn  

en kvart flera kvartar  

en kompis flera kompisar  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

bo bor bodde  

byt byter bytte  

ta tar tog  

gilla gillar gillade  

träffa träffar träffade  

packa packar packade  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

är skilda  

varannan vecka  

delad vårdnad  

nära varandra  

bara  

mellan  

varje dag  

varje söndag  

  



Ordlista kapitel 4.2 BERÄTTANDE TEXT    Nivå: start 

Anna och David 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett barn flera barn  

en sambo flera sambor  

en månad flera månader  

en kyrka flera kyrkor  

en fest flera fester  

en familj flera familjer  

ett bröllop flera bröllop  

en bröllopsresa (ett bröllop + 
en resa) 

flera bröllopsresor  

en mormor (en mor + en mor) flera mormödrar  

en morfar (en mor + en far) flera morfäder  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

 heter hette  

gift (dig) gifter sig gifte sig  

kom kommer kom  

åk  åker  åkte   



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

tillsammans  

om en månad  

efteråt  

efter  

  



Ordlista kapitel 4.3 BERÄTTANDE TEXT    Nivå: start 

Ensamstående förälder 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en fru flera fruar  

en änkeman (en änka + en 
man) 

flera änkemän  

en helg flera helger  

ett hav flera hav  

en bror flera bröder  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

dö dör dog  

åk  åker  åkte   

fiska fiskar fiskade  

bada badar badade  

hjälp till hjälper till hjälpte till  

älska älskar älskade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

ensamstående  

för några år sedan  



på helgerna  

ofta  

ibland  

skönt  

ensam  

svårt  

  



Ordlista kapitel 4.4 BERÄTTANDE TEXT    Nivå: start 

Susanne och Lydia 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett rådhus flera rådhus  

hjälp   

sjukvård   

en dotter flera döttrar  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

längta  längtar  längtade   

få hjälp får hjälp fick hjälp  

bli gravid blir gravid blev gravid  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

för fyra år sedan  

båda två  

lycklig  

om två månader  

  



Ordlista kapitel 4.5 INFORMELLT BREV    Nivå: start 

Björn och Martin 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett it-företag flera it-företag  

ett företag flera företag  

ett fikarum (fika + ett rum) flera fikarum  

ett kafé flera kaféer  

ett jobb flera jobb  

ett par flera par  

ett brev flera brev  

en dag flera dagar  

en nyhet flera nyheter  

en kille flera killar  

en middag flera middagar  

en kram flera kramar  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

arbeta arbetar arbetade  

jobba jobbar jobbade  

träffa träffar träffade  

gå  går  gick   

prata pratar pratade  



skicka skickar skickade  

berätta  berättar  berättade   

må mår mådde  

 träffas träffades  

bjud  bjuder  bjöd   

hälsa hälsar hälsade   

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

varandra  

ännu mer  

kära  

vi ses  

samma  

roligt  

glada  

verkligen  

snäll  

smart  

söt  

hälsa så gott  

  



Ordlista kapitel 4.6 DIALOG                 Nivå: fortsättning 

Är du gift? 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en högskola (hög + 
en skola) 

högskolan flera högskolor högskolorna  

en paus pausen flera pauser pauserna  

en sambo sambon flera sambor samborna  

en tjej tjejen flera tjejer tjejerna  

ett barn barnet flera barn barnen  

en dotter dottern flera döttrar döttrarna  

en pojke pojken flera pojkar pojkarna  

en flicka flickan flera flickor flickorna  

en partner partnern flera partner partnerna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en liten dotter den lilla dottern flera små döttrar de små döttrarna 

ett underbart barn det underbara barnet flera underbara barn det underbara barnet 

en ny partner den nya partnern flera nya partner de nya partnerna 



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

studera studerar studerade ska studera  

fika fikar fikade ska fika  

prata pratar pratade ska prata  

 heter hette ska heta  

träffa träffar träffade ska träffa  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

tillsammans  

snart  

just nu  

gift  

skild  

singel  

nöjd  

  



Ordlista kapitel 4.7 DIALOG              Nivå: fortsättning 

Har du barn? 

Substantiv 
SINGEL  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en kollega kollegan flera kollegor kollegorna  

ett företag företaget flera företag företagen  

ett arbete arbetet flera arbeten arbetena  

en öl ölen flera öl ölen  

en tvilling tvillingen flera tvillingar tvillingarna  

en man mannen flera män männen  

en exfru exfrun flera exfruar exfruarna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

ett eget barn det egna barnet flera egna barn de egna barnen 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

känn känner kände ska känna  

gå ut går ut gick ut ska gå ut  

älska älskar älskade ska älska  

fråga frågar frågade ska fråga  



 vet visste ska veta  

passa passar passade ska passa  

säg  säger  sa  ska säga   

tyck tycker tyckte ska tycka  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

samma  

så väl  

tar en öl  

innan  

många  

nästa månad  

hur länge?  

  



Ordlista kapitel 4.8 DIALOG                Nivå: fortsättning 

Ibland är det svårt att vara 
förälder 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en förälder föräldern flera föräldrar föräldrarna  

en son sonen flera söner sönerna  

ett köksbord (ett 
kök + ett bord) 

köksbordet flera köksbord köksborden  

en kväll kvällen flera kvällar kvällarna  

en lärare läraren flera lärare lärarna  

en läxa läxan flera läxor läxorna  

en vecka veckan flera veckor veckorna  

en telefon telefonen flera telefoner telefonerna  

en Xbox Xboxen flera Xboxar Xboxarna  

en idé idén flera idéer idéerna  

ett kök köket flera kök köken  

en konsert konserten flera konserter konserterna  

en fritidsgård (fritid 
+ en gård) 

fritidsgården flera fritidsgårdar fritidsgårdarna  

en kompis kompisen flera kompisar kompisarna  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en gammal kompis den gamla kompisen flera gamla kompisar de gamla kompisarna 

en rättvis förälder den rättvisa föräldern flera rättvisa föräldrar de rättvisa föräldrarna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

sitt  sitter satt ska sitta  

prata pratar pratade ska prata  

ring ringer ringde ska ringa  

fråga frågar frågade ska fråga  

säg säger sa ska säga  

gör gör gjorde ska göra  

tro tror trodde ska tro  

ta tar tog ska ta  

kom  kommer  kom  ska komma   

sluta slutar slutade ska sluta  

hämta hämtar hämtade ska hämta  

bestäm bestämmer bestämde ska bestämma  

sucka suckar suckade ska sucka  

lämna lämnar lämnade ska lämna  

titta  tittar  tittade  ska titta   

 
  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

gör läxan  

är klar med  

allvar  

tillbaka  

nu igen  

absolut  

bra  

kul  

annars  

så sent  

alla andra  

för tidigt  

  



Ordlista kapitel 4.9 ANNONS                Nivå: fortsättning 

En kontaktannons 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en kontaktannons 
(en kontakt + en 
annons) 

kontaktannonsen flera 
kontaktannonser 

kontaktannonserna  

en man mannen flera män männen  

en annons annonsen flera annonser annonserna  

en dejtingsida 
(dejta + en sida) 

dejtingsidan flera dejtingsidor dejtingsidorna  

internet     

en tjej tjejen flera tjejer tjejerna  

en familj familjen flera familjer familjerna  

en barnskötare (ett 
barn + en skötare) 

barnskötaren flera barnskötare barnskötarna  

en hund hunden flera hundar hundarna  

ett hus huset flera hus husen  

en skog skogen flera skogar skogarna  

en stad staden flera städer städerna  

fritid fritiden    

en bok boken flera böcker böckerna  

en hemmakväll 
(hemma + en kväll) 

hemmakvällen flera hemmakvällar hemmakvällarna  

en film filmen flera filmer filmerna  



en kille killen flera killar killarna  

ett intresse intresset flera intressen intressena  

en vegetarian vegetarianen flera vegetarianer vegetarianerna  

en person personen flera personer personerna  

en kram kramen flera kramar kramarna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en trevlig man den trevliga mannen flera trevliga män de trevliga männen 

en glad tjej den glada tjejen flera glada tjejer de glada tjejerna 

ett eget barn det egna barnet flera egna barn de egna barnen 

en stor familj den stora familjen flera stora familjer de stora familjerna 

en busig hund den busiga hunden flera busiga hundar de busiga hundarna 

ett litet hus det lilla huset flera små hus de små husen 

en stor stad den stora staden flera stora städer de stora städerna 

en mysig hemmakväll den mysiga 
hemmakvällen 

flera mysiga 
hemmakvällar 

de mysiga 
hemmakvällarna 

en snäll kille den snälla killen flera snälla killar de snälla killarna 

en ärlig kille den ärliga killen  flera ärliga killar de ärliga killarna 

ett liknande intresse det liknande intresset flera liknande 
intressen 

de liknande intressena 

en rökfri person den rökfria personen flera rökfria personer de rökfria personerna 

 
  



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

träffa träffar träffade ska träffa  

skriv skriver skrev ska skriva  

 hoppas hoppades ska hoppas  

svara  svarar svarade ska svara  

arbeta  arbetar  arbetade  ska arbeta   

älska älskar älskade ska älska  

bo bor bodde ska bo  

gilla gillar gillade ska gilla  

res  reser  reste  ska resa   

läs läser läste ska läsa  

träna tränar tränade ska träna  

titta  tittar  tittade  ska titta   

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

i framtiden  

gärna  

på landet  

laga mat  

det är ett plus  

  



Ordlista kapitel 4.10 FAKTATEXT               Nivå: fortsättning 

Sambo eller gift? 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett par paret flera par paren  

en sambo sambon flera sambor samborna  

ett syskon syskonet flera syskon syskonen  

vårdnad vårdnaden    

skolgång (en skola 
+ gång) 

skolgången    

sjukvård (sjuk + 
vård) 

sjukvården    

en ansökan ansökan flera ansökningar ansökningarna  

ett pass passet flera pass passen  

en tingsrätt tingsrätten flera tingsrätter tingsrätterna  

ett papper pappret flera papper pappren  

en skilsmässa skilsmässan flera skilsmässor skilsmässorna  

ett halvår halvåret flera halvår halvåren  

 
  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

ett homosexuellt par det homosexuella 
paret 

flera homosexuella par de homosexuella paren 

ett gift par det gifta paret flera gifta par de gifta paren 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

gift (dig) gifter sig gifte sig ska gifta sig  

välj väljer valde ska välja  

 betyder betydde ska betyda  

skriv under skriver under skrev under ska skriva under  

ansök  ansöker  ansökte  ska ansöka   

vänta väntar väntade ska vänta  

 gäller gällde ska gälla  

skilj (dig) skiljer sig skilde sig  ska skilja sig  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

tillsammans  

bara  

en åt gången  

automatiskt  

själv  

under 18 år  



färdig  

i fall  

ha vårdnad om  

ha ansvar för  

vara överens  

även om  

  



Ordlista kapitel 4.11 FAKTATEXT                Nivå: fortsättning 

Att bli myndig 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett liv livet flera liv liven  

en religion religionen flera religioner religionerna  

ett körkort (köra + 
ett kort) 

körkortet flera körkort körkorten  

alkohol alkoholen    

en restaurang restaurangen flera restauranger restaurangerna  

en cigarett cigaretten flera cigaretter cigaretterna  

en regel regeln flera regler reglerna  

ett arbete arbetet flera arbeten arbetena  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en myndig person den myndiga personen flera myndiga 
personer 

de myndiga 
personerna 

en speciell regel den speciella regeln flera speciella regler de speciella reglerna 

 
  



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

bestämma  bestämmer  bestämde  ska bestämma   

rösta röstar röstade ska rösta  

köp köper köpte ska köpa  

arbeta arbetar arbetade ska arbeta  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

bli myndig  

tills  

ta körkort  

ha sex med  

  



Ordlista kapitel 5.1 DIALOG     Nivå: start 

I mataffären 

 
Substantiv 

SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en mataffär (mat + en affär) flera mataffärer  

en middag flera middagar  

en granne flera grannar  

en vegetarian flera vegetarianer  

kött   

fisk   

ett recept flera recept  

en gryta flera grytor  

en inköpslista (ett inköp + en 
lista) 

flera inköpslistor  

en affär flera affärer  

en kikärta flera kikärtor  

en expedit flera expediter  

en gång flera gångar  

ett paket flera paket  

en lista flera listor  

ett russin flera russin  

en nöt flera nötter  

sylt   



ett bröd flera bröd  

en hylla flera hyllor  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

bjud bjuder bjöd  

ät äter åt  

läs läser läste  

hitta hittar hittade  

skriv skriver skrev  

cykla cyklar cyklade  

leta  letar  letade   

fråga frågar frågade  

hjälp hjälper hjälpte  

 finns fanns  

ta tar tog  

titta  tittar  tittade  

 behöver behövde  

gå går gick  

följ med följer med följde med  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

olika  

vegetarisk  

ursäkta  



javisst  

till höger   

till vänster  

bland  

tyvärr  

slut  

det var synd  

  



Ordlista kapitel 5.2 INSTRUKTION    Nivå: start 

Ett recept 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en aubergine flera auberginer  

en lök flera lökar  

en morot flera morötter  

ett blomkålshuvud (en blomkål 
+ ett huvud) 

flera blomkålshuvuden  

en burk flera burkar  

en tomat flera tomater  

kokosmjölk (kokos + mjölk)   

en deciliter flera deciliter  

grönsaksbuljong (en grönsak + 
buljong) 

  

en matsked (mat + en sked) flera matskedar  

koriander   

en tesked (te + en sked) flera teskedar   

salt   

en stekpanna (steka + en 
panna) 

flera stekpannor  

en minut flera minuter  

ris   

en sallad flera sallader  



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

 behöver behövde  

skala skalar skalade  

hacka hackar hackade  

stek steker stekte  

koka kokar kokade  

häll i häller i hällde i  

lägg i lägger i lade i  

servera serverar serverade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

låg värme  

tillsammans med  

låt puttra  

  



Ordlista kapitel 5.3 FORMELLT BREV/MEJL   Nivå: start 

Att lämna tillbaka en vara 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en vara flera varor  

en annons flera annonser  

en lampa flera lampor  

ett paket flera paket  

en lampskärm (en lampa + en 
skärm)  

flera lampskärmar  

en färg flera färger  

ett mejl flera mejl  

en lampaffär (en lampa + en 
affär) 

flera lampaffärer   

kundservice (en kund + 
service) 

  

 pengar  

en kontaktuppgift (en kontakt + 
en uppgift) 

flera kontaktuppgifter  

en telefon flera telefoner  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

läs läser läste  

beställ beställer beställde  

skriv skriver skrev  



lämna tillbaka lämnar tillbaka lämnade tillbaka  

skicka tillbaka skickar tillbaka skickade tillbaka  

köp köper köpte  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

får hem/fick hem  

fel  

besviken  

nöjd  

nästan  

vit  

gul  

istället  

Med vänliga hälsningar  

  



Ordlista kapitel 5.4 ANNONS    Nivå: start 

Reklam 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

reklam   

ett nummer flera nummer  

en tidning flera tidningar  

en brevlåda (ett brev + en låda) flera brevlådor  

en kupong flera kuponger  

en prenumeration flera prenumerationer  

en chefredaktör (en chef + en 
redaktör) 

flera chefredaktörer  

en bindningstid (en bindning + 
en tid) 

flera bindningstider  

en kundtjänst (en kund + en 
tjänst) 

flera kundtjänster  

en uppsägning  flera uppsägningar  

 
Verb 

IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

missa missar missade  

prenumerera prenumererar prenumererade  

få får fick  

posta postar postade  



beställ beställer beställde  

kontakta kontaktar kontaktade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

direkt hem  

förnyas  

automatiskt  

endast  

  



Ordlista kapitel 5.5 DIALOG     
  Nivå: fortsättning 

I klädaffären 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en klädaffär (kläder 
+ en affär) 

klädaffären flera klädaffärer klädaffärerna  

en väninna väninnan flera väninnor väninnorna  

en affär affären flera affärer affärerna  

en tröja tröjan flera tröjor tröjorna  

en kö kön flera köer köerna  

en stund stunden flera stunder stunderna  

en expedit expediten flera expediter expediterna  

en storlek storleken flera storlekar storlekarna  

ett kvitto kvittot flera kvitton kvittona  

en mascara mascaran flera mascaror mascarorna  

en kassa kassan flera kassor kassorna  

ett provrum (prova 
+ ett rum) 

provrummet flera provrum provrummen  

ett kort kortet flera kort korten  

växel växeln    

 
  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en vit tröja den vita tröjan flera vita tröjor de vita tröjorna 

en lång kö den långa kön flera långa köer de långa köerna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

titta tittar tittade ska titta  

byt byter bytte ska byta  

köp köper köpte ska köpa  

hjälp hjälper hjälpte ska hjälpa  

 behöver behövde ska behöva  

vänta väntar väntade ska vänta  

välj väljer valde ska välja  

prova provar provade ska prova  

ta tar tog ska ta  

betala betalar betalade ska betala  

lämna lämnar lämnade ska lämna  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

gå på stan  

förra veckan  

för liten  

stå i kö  



small  

medium  

en större tröja  

bredvid  

Var det bra så?  

tack för hjälpen  

  



Ordlista kapitel 5.6 FAKTURA                 Nivå: fortsättning 

En faktura 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en faktura fakturan flera fakturor fakturorna  

ett elbolag (el + ett 
bolag) 

elbolaget flera elbolag elbolagen  

en fakturaöversikt 
(en faktura + en 
översikt) 

fakturaöversikten flera 
fakturaöversikter 

fakturaöversikterna  

en summa summan flera summor summorna  

moms momsen    

ett kundnummer 
(en kund + ett 
nummer) 

kundnumret flera kundnummer kundnumren  

ett fakturadatum 
(en faktura + ett 
datum) 

fakturadatumet flera fakturadatum fakturadatumen  

ett fakturanummer 
(en faktura + ett 
nummer) 

fakturanumret flera 
fakturanummer 

fakturanumren  

ett bankgiro bankgirot flera bankgiron bankgirona  

ett OCR-nummer OCR-numret flera OCR-nummer OCR-numren  

en besöksadress 
(besöka + en 
adress) 

besöksadressen flera 
besöksadresser 

besöksadresserna  

en kundtjänst (en 
kund + en tjänst) 

kundtjänsten flera kundtjänster kundtjänsterna  



en telefon telefonen flera telefoner telefonerna  

ett mejl mejlet flera mejl mejlen  

en hemsida (ett 
hem + en sida) 

hemsidan flera hemsidor hemsidorna  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

avse avser avsåg ska avse  

hjälp hjälper hjälpte ska hjälpa  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

oss tillhanda  

  



Ordlista kapitel 5.7 KVITTO                    Nivå: fortsättning 

Ett kvitto 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en klädaffär (kläder 
+ en affär) 

klädaffären flera klädaffärer klädaffärerna  

en försäljare försäljaren flera försäljare försäljarna  

en butik butiken flera butiker butikerna  

ett datum datumet flera datum datumen  

en kassa kassan flera kassor kassorna  

ett barn barnet flera barn barnen  

  flera accessoarer accessoarerna  

ett par jeans jeansen flera jeans jeansen  

en T-shirt T-shirten flera T-shirtar T-shirtarna  

en artikel artikeln flera artiklar artiklarna  

ett kontokort (ett 
konto + ett kort) 

kontokortet flera kontokort kontokorten  

en kortbetalning 
(ett kort + en 
betalning) 

kortbetalningen flera 
kortbetalningar 

kortbetalningarna  

ett köp köpet flera köp köpen  

en reavara (rea + en 
vara) 

reavaran flera reavaror reavarorna  

bytesrätt (byta + 
rätt) 

bytesrätten flera bytesrätter bytesrätterna  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

ett öppet köp det öppna köpet flera öppna köp de öppna köpen 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

 gäller gällde ska gälla  

spara sparar sparade ska spara  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

one size  

stl L  

stl M  

moms  

mottaget  

t.o.m.   

utan  

endast  

välkommen åter  

  



Ordlista kapitel 5.8 DIALOG              Nivå: fortsättning 

Ett besök på banken 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett besök besöket flera besök besöken  

en bank banken flera banker bankerna  

ett bankID bankID:t flera bankID:n bankID:na  

en kund kunden flera kunder kunderna  

ett personkonto (en 
person + ett konto) 

personkontot flera personkonton personkontona  

en lön lönen flera löner lönerna  

ett sparkonto (spara 
+ ett konto) 

sparkontot flera sparkonton sparkontona  

en legitimation legitimationen flera legitimationer legitimationerna  

en bankdosa (en 
bank + en dosa) 

bankdosan flera bankdosor bankdosorna  

en internetbank 
(internet + en bank) 

internetbanken flera internetbanker internetbankerna  

en räkning räkningen flera räkningar räkningarna  

internet     

information informationen    

en länk länken flera länkar länkarna  

en sida sidan flera sidor sidorna  

ett problem problemet flera problem problemen  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR   PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

ett mobilt bankID det mobila bankID:t flera mobila bankID:n de mobila bankID:na 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

kom in kommer in kom in ska komma in  

ha med dig har med dig hade med dig ska ha med dig  

använd använder använde ska använda  

fixa fixar fixade ska fixa  

logga in loggar in loggade in ska logga in  

beställ beställer beställde ska beställa  

gör gör gjorde ska göra  

kom tillbaka kommer tillbaka kommer tillbaka ska komma 
tillbaka 

 

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

den första sidan  

lycka till  

tack för hjälpen  

  



Ordlista kapitel 5.9 FAKTATEXT                 Nivå: fortsättning 

Lagar och regler 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en lag lagen flera lagar lagarna  

en regel regeln flera regler reglerna  

en vara varan flera varor varorna  

ett pris priset flera priser priserna  

en reklamation reklamationen flera reklamationer reklamationerna  

ett företag företaget flera företag företagen  

  pengar pengarna  

ett år året flera år åren  

ångerrätt (ånger + 
rätt) 

ångerrätten    

en telefonförsäljare 
(en telefon + en 
försäljare) 

telefonförsäljaren flera 
telefonförsäljare 

telefonförsäljarna  

en dag dagen flera dagar dagarna  

bytesrätt (byta + 
rätt) 

bytesrätten flera bytesrätter bytesrätterna  

en summa summan flera summor summorna  

ett presentkort (en 
present + ett kort) 

presentkortet flera presentkort presentkorten  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en vanlig affär den vanliga affären flera vanliga affärer de vanliga affärerna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

innehåll innehåller innehöll ska innehålla  

visa visar visade ska visa  

ge ger gav ska ge  

handla handlar handlade ska handla  

spara sparar sparade ska spara  

reklamera reklamerar reklamerade ska reklamera  

klaga klagar klagade ska klaga  

lämna tillbaka lämnar tillbaka lämnade tillbaka ska lämna 
tillbaka 

 

fungera fungerar fungerade ska fungera  

 gäller gällde ska gälla  

 kallas kallades ska kallas  

ångra  ångrar  ångrade  ska ångra   

ta emot tar emot tog emot ska ta emot  

 betyder betydde ska betyda  

få får fick ska få  

använd använder använde ska använda  

fråga frågar frågade ska fråga  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

till exempel  

vilket pris  

det är viktigt  

via  

samma  

ha rätt att  

från den dagen  

få pengarna tillbaka  

öppet köp  

hur länge   

  



Ordlista kapitel 6.1 DIALOG     Nivå: start 

På frukostrasten 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en frukostrast (en frukost + en 
rast) 

flera frukostraster  

en vaktmästare flera vaktmästare  

en morgon flera morgnar  

en rast flera raster  

en sak flera saker  

en familj flera familjer  

fritid   

ett jobb flera jobb  

en film flera filmer  

ett äventyr flera äventyr  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

arbeta  arbetar  arbetade   

prata  pratar  pratade   

berätta  berättar  berättade   

se ser såg  

gilla  gillar  gillade   

tro tror trodde  



låt låter lät  

titta  tittar tittade   

berätta berättar berättade  

tyck tycker tyckte  

lova lovar lovade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

varje morgon  

i helgen  

olika saker  

lite  

handlar om  

ikväll  

imorgon  

  



Ordlista kapitel 6.2 BERÄTTANDE TEXT    Nivå: start 

Praktik  

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

praktik   

ett sätt flera sätt  

ett jobb flera jobb  

en utbildning flera utbildningar  

en grundskola flera grundskolor  

ett gymnasium flera gymnasier  

en högskola flera högskolor  

ett yrke flera yrken  

en arbetsplats (ett arbete + en 
plats) 

flera arbetsplatser  

en lärare flera lärare  

ett barn flera barn  

en mataffär (mat + en affär) flera mataffärer  

en vara flera varor  

en kund flera kunder  

en provanställning (prova + en 
anställning) 

flera provanställningar  

ett halvår flera halvår  

en frisörsalong (en frisör + en 
salong) 

flera frisörsalonger  

en frisör flera frisörer  



hår   

ett golv flera golv  

en hylla flera hyllor  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

 finns fanns  

få får fick  

passa passar passade  

börja börjar började  

praktisera praktiserar praktiserade  

studera studerar studerade  

gör gör gjorde  

 känns kändes  

lyssna lyssnar lyssnade  

hitta hittar hittade  

hjälp hjälper hjälpte  

packa upp packar upp packade upp  

tvätta tvättar tvättade  

städa städar städade  

sopa sopar sopade  

damma dammar dammade  

 vet visste  

 vill ville  

jobba jobbar jobbade  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

många  

roligt  

svårt  

nervös  

efter ett tag  

aldrig  

till slut  

först  

efter  

ett fast jobb  

hela dagarna  

  



Ordlista kapitel 6.3 ANNONS                Nivå: fortsättning 

En jobbannons 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en jobbannons (ett 
jobb + en annons) 

jobbannonsen flera jobbannonser jobbannonserna  

en barista baristan flera baristor baristorna  

ett tempo tempot    

ett samarbete samarbetet flera samarbeten samarbetena  

en arbetsuppgift 
(ett arbete + en 
uppgift) 

arbetsuppgiften flera 
arbetsuppgifter 

arbetsuppgifterna  

en kassa kassan flera kassor kassorna  

en sallad salladen flera sallader salladerna  

disk disken    

ett bord bordet flera bord borden  

en kaffedrink (kaffe 
+ en drink) 

kaffedrinken flera kaffedrinkar kaffedrinkarna  

ett körkort (köra + 
ett kort) 

körkortet flera körkort körkorten  

ett krav kravet flera krav kraven  

varaktighet varaktigheten    

en arbetstid (ett 
arbete + en tid) 

arbetstiden flera arbetstider arbetstiderna  



en 
tillsvidareanställnin
g (tillsvidare + en 
anställning) 

tillsvidareanställnin
gen 

flera 
tillsvidareanställnin
gar 

tillsvidareanställnin
garna 

 

en lön lönen flera löner lönerna  

en månadslön (en 
månad + en lön) 

månadslönen flera månadslöner månadslönerna  

en ansökan ansökan flera ansökningar ansökningarna  

en ansökningsdag 
(ansöka + en dag) 

ansökningsdagen flera 
ansökningsdagar 

ansökningsdagarna  

en referens referensen flera referenser referenserna  

en kontaktperson 
(en kontakt + en 
person) 

kontaktpersonen flera 
kontaktpersoner 

kontaktpersonerna  

en arbetsgivare (ett 
arbete + en givare) 

arbetsgivaren flera arbetsgivare arbetsgivarna  

ett kafé kaféet flera kaféer kaféerna  

en postadress (post 
+ en adress) 

postadressen flera postadresser postadresserna  

en besöksadress 
(besöka + en 
adress) 

besöksadressen flera 
besöksadresser 

besöksadresserna  

en telefon telefonen flera telefoner telefonerna  

en hemsida (ett 
hem + en sida) 

hemsidan flera hemsidor hemsidorna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en självständig 
barista 

den självständiga 
baristan 

flera självständiga 
baristor 

de självständiga 
baristorna 



ett högt tempo det höga tempot   

en fast månadslön den fasta 
månadslönen 

flera fasta 
månadslöner 

de fasta 
månadslönerna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

 sökes söktes ska sökas  

arbeta arbetar arbetade ska arbeta  

stå står stod ska stå  

gör gör gjorde ska göra  

servera serverar serverade ska servera  

plocka plockar plockade ska plocka  

torka torkar torkade ska torka  

städa städar städade ska städa  

ta emot tar emot tog emot ska ta emot  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

positiv  

arbetsam  

glad  

stresstålig  

högt tempo  

ha lätt för  

samarbete  

vänlig  

  



Ordlista kapitel 6.4 PERSONLIGT BREV/CV               Nivå: fortsättning 

Personligt brev och CV 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett brev brevet flera brev breven  

en tjänst tjänsten flera tjänster tjänsterna  

en tjej tjejen flera tjejer tjejerna  

servering serveringen    

matlagning matlagningen    

ett hotell hotellet flera hotell hotellen  

en skola skolan flera skolor skolorna  

en restaurang restaurangen flera restauranger restaurangerna  

ett program programmet flera program programmen  

fritid fritiden    

fotboll fotbollen    

en fotbollsklubb 
(fotboll + en klubb) 

fotbollsklubben flera 
fotbollsklubbar 

fotbollsklubbarna  

ett ungdomslag (en 
ungdom + ett lag) 

ungdomslaget flera ungdomslag ungdomslagen  

en utbildning utbildningen flera utbildningar utbildningarna  

en 
arbetslivserfarenhet 
(ett arbete + ett liv 
+ en erfarenhet)  

arbetslivserfarenhet
en 

flera 
arbetslivserfarenhet
er 

arbetslivserfarenhet
erna 

 

en ordförande ordföranden flera ordförande ordförandena   



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en glad tjej den glada tjejen flera glada tjejer de glada tjejerna 

en positiv tjej den positiva tjejen flera positiva tjejer de positiva tjejerna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

gilla gillar gillade ska gilla  

  händer hände ska hända  

gå går gick ska gå  

lär (dig) lär sig lärde sig ska lära sig  

träna tränar tränade ska träna  

spela  spelar spelade ska spela  

hjälp till hjälper till hjälpte till ska hjälpa till  

hör  hör  hörde  ska höra   

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

ta studenten  

intresserade av  

ta studenten  

ser fram emot  

  



Ordlista kapitel 6.5 DIALOG                   Nivå: fortsättning 

En anställningsintervju 

 
Substantiv 

SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

en 
anställningsintervju 
(en anställning + en 
intervju) 

anställningsintervju
n 

flera 
anställningsintervju
er 

anställningsintervju
erna 

 

ett jobb jobbet flera jobb jobben  

  pengar pengarna  

en hemsida (ett 
hem + en sida) 

hemsidan flera hemsidor hemsidorna  

en chef chefen flera chefer cheferna  

en tid tiden flera tider tiderna  

en intervju intervjun flera intervjuer intervjuerna  

en kopp koppen flera koppar kopparna  

mjölk mjölken    

socker sockret    

en restaurang restaurangen flera restauranger restaurangerna  

en förening föreningen flera föreningar föreningarna  

en erfarenhet erfarenheten flera erfarenheter erfarenheterna  

en handledare (en 
hand + en ledare) 

handledaren flera handledare handledarna  

en tjänst tjänsten flera tjänster tjänsterna  



en provanställning 
(prova + en 
anställning) 

provanställningen flera 
provanställningar 

provanställningarna  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

sluta slutar slutade ska sluta  

tjäna tjänar tjänade ska tjäna  

flytta flyttar flyttade ska flytta  

leta letar letade  ska leta  

hitta hittar hittade ska hitta  

skicka skickar skickade ska skicka  

ring ringer ringde ska ringa  

boka bokar bokade ska boka  

prata pratar pratade ska prata  

kom kommer kom ska komma  

berätta berättar berättade ska berätta  

jobba jobbar jobbade ska jobba  

börja börjar började ska börja  

fungera fungerar fungerade ska fungera  

 
  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

positiv  

social  

varannan helg  

detsamma  

  



Ordlista kapitel 6.6 FAKTATEXT                Nivå: fortsättning 

Arbetslivet i Sverige 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett arbetsliv (ett 
arbete + ett liv) 

arbetslivet    

heltid heltiden    

deltid deltiden    

en lön lönen flera löner lönerna  

en karensdag (karens + en 
dag) 

karensdagen flera karensdagar karensdagarna  

ett läkarintyg (en 
läkare + ett intyg) 

läkarintyget flera läkarintyg läkarintygen  

en semesterdag (en 
semester + en dag) 

semesterdagen flera semesterdagar semesterdagarna  

en ålder åldern flera åldrar åldrarna  

ett yrke yrket flera yrken yrkena  

en arbetsplats (ett 
arbete + en plats) 

arbetsplatsen flera arbetsplatser arbetsplatserna  

en förening föreningen flera föreningar föreningarna  

en fackförening (ett 
fack + en förening) 

fackföreningen flera fackföreningar fackföreningarna  

en arbetsmiljö (ett 
arbete + en miljö) 

arbetsmiljön flera arbetsmiljöer arbetsmiljöerna  

en konflikt konflikten flera konflikter konflikterna  

en regel regeln flera regler reglerna  



ett avsked avskedet flera avsked avskeden  

en lunch lunchen flera luncher luncherna  

en rast rasten flera raster rasterna  

en semester semestern flera semestrar semestrarna  

en försäkring försäkringen flera försäkringar försäkringarna  

pension pensionen    

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en rättvis lön den rättvisa lönen flera rättvisa löner de rättvisa lönerna 

en säker arbetsmiljö den säkra arbetsmiljön flera säkra 
arbetsmiljöer 

de säkra 
arbetsmiljöerna 

en hög lön den höga lönen flera höga löner de höga lönerna 

en stor pension den stora pensionen flera stora pensioner de stora pensionerna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

 kallas kallades ska kallas  

visa  visar visade ska visa  

vabba vabbar vabbade ska vabba  

förhandla förhandlar förhandlade ska förhandla  

välj väljer valde ska välja  

 
  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

stanna hemma  

ha rätt att  

gå i pension  

mindre än  

en sorts  

en del av  

i stället för  

bland annat  

beror på  

  



Ordlista kapitel 7.1 DIALOG     Nivå: start 

Vilken buss går till centrum? 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en buss flera bussar  

ett centrum flera centrum (centra)  

en kompis flera kompisar  

en busskarta (en buss + en 
karta) 

flera busskartor  

en busschaufför (en buss + en 
chaufför) 

flera busschaufförer  

en gata flera gator  

en hållplats (hålla + en plats) flera hållplatser  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

gå går gick  

åk åker åkte  

förstå förstår förstod  

fråga frågar frågade  

ta tar tog  

 
  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

var  

vart  

på andra sidan  

  



Ordlista kapitel 7.2 DIALOG     Nivå: start 

Var ligger Södergatan? 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett hus flera hus  

en kvinna flera kvinnor  

en trottoar flera trottoarer  

en gata flera gator  

en gränd flera gränder  

en mataffär (mat + en affär) flera mataffärer  

ett nummer flera nummer  

en skoaffär (en sko + en affär) flera skoaffärer  

en blomsteraffär (blomster + en 
affär) 

flera blomsteraffärer  

en blomma flera blommor  

ett hörn flera hörn  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

ligg ligger låg  

gå av går av gick av  

hitta hittar hittade  

fråga frågar frågade  

gå in går in gick in  



sväng svänger svängde  

gör gör gjorde  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

sen  

först  

vänster/höger  

mittemot  

i närheten  

runt hörnet  

  



Ordlista kapitel 7.3 DIALOG     Nivå: start 

En weekendresa 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en weekendresa (en weekend + 
en resa) 

flera weekendresor  

en helg flera helger  

en kompis flera kompisar  

en restaurang flera restauranger  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

berätta berättar berättade  

gör gör gjorde  

åk åker åkte  

stanna stannar stannade  

kom tillbaka kommer tillbaka kom tillbaka  

flyg flyger flög  

få får fick  

ät äter åt  

låt låter lät  

följ  följer  följde   



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

i helgen  

länge  

tidigt  

kväll  

tillsammans  

speciellt  

gick på stan (går på stan)  

trevligt  

nästa gång  

  



Ordlista kapitel 7.4 INFORMELLT LÄRARE   Nivå: start 

Semesterhälsningar 

 
Substantiv 

SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

en semesterhälsning (en 
semester + en hälsning) 

flera semesterhälsningar  

en picknick flera picknickar  

en park flera parker  

en människa flera människor  

ett väder flera väder  

en resa flera resor  

stämning   

musik   

ett tält flera tält  

en tjej flera tjejer  

en festival flera festivaler  

en vän flera vänner  

ett liv flera liv  

en fest flera fester  

en pool flera pooler  

en dag flera dagar  

mat   

ett hotell flera hotell  



ett tåg flera tåg  

fotboll   

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

njut njuter njöt  

 finns fanns  

älska älskar älskade  

lyssna lyssnar lyssnade  

festa festar festade  

sätt upp sätter upp satte upp  

bada badar badade  

sola solar solade  

simma simmar simmade  

ät äter åt  

bo bor bodde  

kom hem kommer hem kom hem  

stanna stannar stannade  

åk  åker  åkte   

spela spelar spelade  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

bästa  

framme  

någonsin  



ta tåget  

äntligen  

härlig  

grym  

hela dagarna  

själv  

kul  

  



Ordlista kapitel 7.5 INFORMELLT BREV/MEJL             Nivå: fortsättning 

Ett mejl till en vän 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett mejl mejlet flera mejl mejlen  

en semester semestern flera semestrar semestrarna  

ett jobb jobbet flera jobb jobben  

en sommar sommaren flera somrar somrarna  

en vecka veckan flera veckor veckorna  

en familj familjen flera familjer familjerna  

en dag dagen flera dagar dagarna  

en sol solen flera solar solarna  

en strand stranden flera stränder stränderna  

en glass glassen flera glassar glassarna  

en bok boken flera böcker böckerna  

en helg helgen flera helger helgerna  

en dotter dottern flera döttrar döttrarna  

en restaurang restaurangen flera restauranger restaurangerna  

en kväll kvällen flera kvällar kvällarna  

en vän vännen flera vänner vännerna  

en granne grannen flera grannar grannarna  

en kram kramen flera kramar kramarna  

 



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en härlig vecka den härliga veckan flera härliga veckor de härliga veckorna 

en annan dag den andra dagen flera andra dagar de andra dagarna 

en solig dag den soliga dagen flera soliga dagar de soliga dagarna 

en spännande bok den spännande boken flera spännande 
böcker 

de spännande 
böckerna 

en trevlig helg den trevliga helgen flera trevliga helger de trevliga helgerna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

 hörs hördes ska höras  

 hoppas hoppades ska hoppas  

må mår mådde ska må  

skin skiner sken ska skina  

regna regnar regnade ska regna  

köp köper köpte ska köpa  

slappa slappar slappade ska slappa  

läs läser läste ska läsa  

shoppa shoppar shoppade ska shoppa  

ät äter åt ska äta  

sitt  sitter satt ska sitta  

grilla grillar grillade ska grilla  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

längesen   

tillbaka  

vara ledig  

vissa dagar  

Vi hörs snart!  

  



Ordlista kapitel 7.8 FAKTATEXT                    Nivå: fortsättning 

Kollektivtrafik i Sverige 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

kollektivtrafik 
(kollektiv + trafik) 

kollektivtrafiken    

en buss bussen flera bussar bussarna  

ett tåg tåget flera tåg tågen  

en spårvagn spårvagnen flera spårvagnar spårvagnarna  

en båt båten flera båtar båtarna  

ett hem hemmet flera hem hemmen  

en arbetsplats (ett 
arbete + en plats) 

arbetsplatsen flera arbetsplatser arbetsplatserna  

en podcast podcasten flera podcaster podcasterna  

en bil bilen flera bilar bilarna  

miljö miljön    

en tunnelbana (en 
tunnel + en bana) 

tunnelbanan flera tunnelbanor tunnelbanorna  

mark marken    

en räls rälsen flera rälser rälserna  

en stad staden flera städer städerna  

en tågbiljett (ett tåg 
+ en biljett) 

tågbiljetten flera tågbiljetter tågbiljetterna  

ett kontor kontoret flera kontor kontoren  



en järnvägsstation 
(en järnväg + en 
station) 

järnvägsstationen flera 
järnvägsstationer 

järnvägsstationerna  

en platsbiljett (en 
plats + en biljett) 

platsbiljetten flera platsbiljetter platsbiljetterna  

en plats platsen flera platser platserna  

ett bussbolag (en 
buss + ett bolag) 

bussbolaget flera bussbolag bussbolagen  

en app appen flera appar apparna  

en telefon telefonen flera telefoner telefonerna  

en biljett biljetten flera biljetter biljetterna  

en tågtid (ett tåg + 
en tid) 

tågtiden flera tågtider tågtiderna  

 
Verb 

IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

 betyder betydde ska betyda  

pendla pendlar pendlade ska pendla  

slappna av slappnar av slappnade av ska slappna av  

lyssna lyssnar lyssnade ska lyssna  

kör kör körde ska köra  

planera planerar planerade ska planera  

bygg bygger byggde ska bygga  

köp köper köpte ska köpa  

gå in går in gick in ska gå in  

 behöver behövde ska behöva  

reservera reserverar reserverade ska reservera  



ladda ner laddar ner laddade ner ska ladda ner  

se ser såg ska se  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

tillsammans  

många  

fram och tillbaka  

kanske  

medan  

billigare  

enda  

1950-talet  

bland annat  

eftersom  

lättast  

  



Ordlista kapitel 8.1 BERÄTTANDE TEXT    Nivå: start 

Hur lär du dig svenska? 

Substantiv 
SINGULAR PLURAL MITT SPRÅK 

ett tips flera tips  

en pojkvän flera pojkvänner  

en vän flera vänner  

en svensk flera svenskar  

en podcast flera podcaster  

en film flera filmer  

en TV-serie flera TV-serier  

en text flera texter  

ett tips flera tips  

en app flera appar  

ett år flera år  

uttal   

stavning   

en ordföljd flera ordföljder  

en bok flera böcker  

en barnbok (ett barn + en bok) flera barnböcker  

ett barn flera barn  

tålamod   

tid   

ett modersmål flera modersmål  



ett språkkafé (ett språk + ett 
kafé) 

flera språkkaféer  

en natt flera nätter  

en praktik flera praktiker  

en livsmedelsbutik (ett 
livsmedel + en butik) 

flera livsmedelsbutiker  

en kund flera kunder  

en människa flera människor  

en kompis flera kompisar  

ett språk flera språk  

en lista flera listor  

ett kylskåp flera kylskåp  

ett verb flera verb  

en lapp flera lappar  

ett ord flera ord  

en sak flera saker  

ett hem flera hem  

en radio flera radioapparater  

ett fel flera fel  

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM MITT SPRÅK 

lär (dig)  lär sig lärde sig  

studera studerar studerade  

flytta flyttar flyttade  

ge ger gav  



gör gör gjorde  

 heter hette  

kom  kommer  kom  

träna tränar tränade  

gilla gillar gillade  

prata pratar pratade  

lyssna lyssnar lyssnade  

titta  tittar  tittade  

använd använder använde  

hör hör hörde  

se ser såg  

läs läser läste  

ta tid tar tid tog tid  

börja börjar började  

vet vet visste  

låna lånar lånade  

kämpa kämpar kämpade  

 kan kunde  

 finns fanns  

våga vågar vågade  

fråga frågar frågade  

gå går gick  

bestäm  bestämmer  bestämde  

byt byter bytte  

hjälp hjälper hjälpte  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

mer  

vår/våra  

ibland  

svårt  

till exempel  

annat  

verkligen  

samtidigt  

såklart  

många  

tunna  

tidigare  

lättare  

högt  

enkel  

jättebra  

trevliga  

alla  

okej  

viktigt  

positiv  

varje dag  

  



Ordlista kapitel 8.2 DIALOG                Nivå: fortsättning 

På språkkaféet 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

ett språkkafé (ett 
språk + ett kafé) 

språkkaféet flera språkkaféer språkkaféerna  

en människa människan flera människor människorna  

en kvinna kvinnan flera kvinnor kvinnorna  

ett modersmål modersmålet flera modersmål modersmålen  

en lärare läraren flera lärare lärarna  

en skola skolan flera skolor skolorna  

ett verb verbet flera verb verben  

uttal uttalet    

en vokal vokalen flera vokaler vokalerna  

en konsonant konsonanten flera konsonanter konsonanterna  

ett test testet flera test testen  

en vecka veckan flera veckor veckorna  

en sammanfattning sammanfattningen flera 
sammanfattningar 

sammanfattningarn
a 

 

ett ord ordet flera ord orden  

en idé idén flera idéer idéerna  

 
  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en lång vokal den långa vokalen flera långa vokaler de långa vokalerna 

en kort vokal den korta vokalen flera korta vokaler de korta vokalerna 

ett eget ord det egna ordet flera egna ord de egna orden 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

bo bor bodde ska bo  

kom kommer kom ska komma  

studera studerar studerade ska studera  

träffa träffar träffade ska träffa  

prata pratar pratade ska prata  

känn känner kände ska känna  

 träffas träffades ska träffas  

fråga frågar frågade ska fråga  

träna tränar tränade ska träna  

glöm glömmer glömde ska glömma  

hinn hinner hann ska hinna  

 känns kändes ska kännas  

kom ihåg kommer ihåg kom ihåg ska komma ihåg  

skriv skriver skrev ska skriva  

hjälp hjälper hjälpte ska hjälpa  

berätta berättar berättade ska berätta  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

fler  

lär känna  

varje  

handlar om  

inga problem  

  



Ordlista kapitel 8.3 FAKTATEXT               Nivå: fortsättning 

Studieteknik 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

studieteknik studietekniken    

ett sätt sättet flera sätt sätten  

en metod metoden flera metoder metoderna  

  studier studierna  

en plats platsen flera platser platserna  

en park parken flera parker parkerna  

en skola skolan flera skolor skolorna  

ett bibliotek biblioteket flera bibliotek biblioteken  

en lektion lektionen flera lektioner lektionerna  

en stund stunden flera stunder stunderna  

en minut minuten flera minuter minuterna  

ett tillfälle tillfället flera tillfällen tillfällena  

ett resultat resultatet flera resultat resultaten  

en buss bussen flera bussar bussarna  

en ordlista (ett ord 
+ en lista) 

ordlistan flera ordlistor ordlistorna  

ett datum datumet flera datum datumen  

en dag dagen flera dagar dagarna  

en vecka veckan flera veckor veckorna  



en månad månaden flera månader månaderna  

en klasskamrat (en 
klass + en kamrat) 

klasskamraten flera klasskamrater klasskamraterna  

ett hjälpmedel 
(hjälpa + ett medel) 

hjälpmedlet flera hjälpmedel hjälpmedlen  

en app appen flera appar apparna  

ett datorprogram 
(en dator + ett 
program) 

datorprogrammet flera datorprogram datorprogrammen  

en text texten flera texter texterna  

en fråga frågan flera frågor frågorna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

en bra plats den bra platsen flera bra platser de bra platserna 

en kort stund den korta stunden flera korta stunder de korta stunderna 

ett digitalt hjälpmedel det digitala 
hjälpmedlet 

flera digitala 
hjälpmedel 

de digitala 
hjälpmedlen 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

hitta hittar hittade ska hitta  

förbered förbereder förberedde ska förbereda  

arbeta  arbetar  arbetade  ska arbeta   

läs läser läste ska läsa  

repetera repeterar repeterade ska repetera  

planera in planerar in planerade in ska planera in  



fundera funderar  funderade  ska fundera   

använd använder använde ska använda  

be ber bad ska be  

visa visar visade ska visa  

stryk under stryker under strök under ska stryka under  

anteckna antecknar antecknade ska anteckna  

översätt översätter översatte ska översätta  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

olika  

lättare  

effektiva  

aktiv  

ofta  

verkligen  

bättre  

tillsammans  

högt  

samtidigt  

själv  

det viktigaste  

  



Ordlista kapitel 9.1 FAKTATEXT               Nivå: fortsättning 

Demokrati i Sverige 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

demokrati demokratin    

ett folk folket flera folk folken  

en politiker politikern flera politiker politikerna  

makt makten    

ett land landet flera länder länderna  

ett parlament parlamentet flera parlament parlamenten  

ett val valet flera val valen  

ett parti partiet flera partier partierna  

ett år året flera år åren  

en dag dagen flera dagar dagarna  

ett landsting landstinget flera landsting landstingen  

en kommun kommunen flera kommuner kommunerna  

en ekonomi ekonomin    

en lag lagen flera lagar lagarna  

sjukvård sjukvården    

trafik trafiken    

en skola skolan flera skolor skolorna  

en förskola förskolan flera förskolor förskolorna  

äldrevård äldrevården    



en medborgare medborgaren flera medborgare medborgarna  

ett riksdagsval (en 
riksdag + ett val) 

riksdagsvalet flera riksdagsval riksdagsvalen  

ett landstingsval landstingsvalet flera landstingsval landstingsvalen  

ett kommunalval kommunalvalet flera kommunalval kommunalvalen  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

ett hemligt val det hemliga valet flera hemliga val de hemliga valen 

en svensk medborgare den svenska 
medborgaren 

flera svenska 
medborgare 

de svenska 
medborgarna 

en statslös människa den statslösa 
människan 

flera statslösa 
människor 

de statslösa 
människorna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

 betyder betydde ska betyda  

välj väljer valde ska välja  

 heter hette ska heta  

ligg ligger låg ska ligga  

berätta berättar berättade ska berätta  

rösta röstar röstade ska rösta  

registrera registrerar registrerade ska registrera  

bestäm  bestämmer  bestämde  ska bestämma   



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

den andra  

vart fjärde  

samma  

bland annat  

folkbokförd  

  



Ordlista kapitel 9.2 FAKTATEXT             Nivå: fortsättning 

Monarki i Sverige 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

monarki monarkin    

en kung kungen flera kungar kungarna  

en drottning drottningen flera drottningar drottningarna  

en relation relationen flera relationer relationerna  

ett barn barnet flera barn barnen  

en kronprinsessa 
(en krona + en 
prinsessa) 

kronprinsessan flera kronprinsessor kronprinsessorna  

en prinsessa prinsessan flera prinsessor prinsessorna  

en prins prinsen  flera prinsar prinsarna  

en familj familjen flera familjer familjerna  

ett kungahus (en 
kung + ett hus) 

kungahuset flera kungahus kungahusen  

en födelsedag 
(födelse + en dag) 

födelsedagen flera födelsedagar födelsedagarna  

en artist artisten flera artister artisterna  

en publik publiken    

en människa människan flera människor människorna  

 
  



Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

politisk makt den politiska makten   

en god relation den goda relationen flera goda relationer de goda relationerna 

en egen familj den egna familjen flera egna familjer de egna familjerna 

en känd artist den kända artisten flera kända artister de kända artisterna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

representera representerar representerade ska representera  

besök besöker besökte ska besöka  

skapa skapar skapade ska skapa  

bli blir blev ska bli  

 kallas kallades ska kallas  

fira firar firade ska fira  

sjung sjunger sjöng ska sjunga  

sitt sitter satt ska sitta  

se ser såg ska se  

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

sedan  

tillsammans  

egen/egna  

ta sig till  



Ordlista kapitel 9.3 FAKTATEXT            Nivå: fortsättning 

Jämställdhet i Sverige 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

jämställdhet jämställdheten    

en rättighet rättigheten flera rättigheter rättigheterna  

en skyldighet skyldigheten flera skyldigheter skyldigheterna  

politik politiken    

ett mål målet flera mål målen  

en kvinna kvinnan  flera kvinnor kvinnorna  

en man mannen flera män männen  

ett samhälle samhället flera samhällen samhällena  

en utbildning utbildningen flera utbildningar utbildningarna  

hälsa hälsan    

våld våldet    

ett år året flera år åren  

en förmyndare förmyndaren flera förmyndare förmyndarna  

ett äktenskap äktenskapet flera äktenskap äktenskapen  

en förälder föräldern flera föräldrar föräldrarna  

en föräldraledighet 
(föräldrar + en 
ledighet) 

föräldraledigheten flera 
föräldraledigheter 

föräldraledighetern
a 

 

en person personen flera personer personerna  

ett kön könet flera kön könen  



Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

sluta slutar slutade ska sluta  

dela  delar  delade  ska dela   

Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

ha rätt till  

samma  

tillåtet  

homosexuell  

inom  

förbjudet  

varandra  

  



Ordlista kapitel 9.4 FAKTATEXT               Nivå: fortsättning 

Sveriges geografi 

Substantiv 
SINGULAR  PLURAL  MITT SPRÅK 

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD  

geografi geografin    

ett land landet flera länder länderna  

en landgräns (ett 
land + en gräns) 

landgränsen flera landgränser landgränserna  

ett sund sundet flera sund sunden  

en vik viken flera vikar vikarna  

en ö ön flera öar öarna  

ett berg berget flera berg bergen  

en bergskedja (ett 
berg + en kedja) 

bergskedjan flera bergskedjor bergskedjorna  

polcirkel polcirkeln    

en sommar sommaren flera somrar somrarna  

en sol solen flera solar solarna  

en naturresurs 
(natur + en resurs) 

naturresursen flera naturresurser naturresurserna  

en skog skogen flera skogar skogarna  

vattenkraft (vatten 
+ en kraft) 

vattenkraften    

järnmalm (järn + 
malm)  

järnmalmen    

en del delen flera delar delarna  



en jordbruksmark 
(ett jordbruk + en 
mark) 

jordbruksmarken flera 
jordbruksmarker 

jordbruksmarkerna  

en sjö sjön flera sjöar sjöarna  

en miljon miljonen flera miljoner miljonerna  

en invånare invånaren flera invånare invånarna  

en huvudstad (ett 
huvud + en stad) 

huvudstaden flera huvudstäder huvudstäderna  

en stad staden flera städer städerna  

ett landskap landskapet flera landskap landskapen  

en landsdel (ett 
land + en del) 

landsdelen flera landsdelar landsdelarna  

Adjektiv + substantiv 
SINGULAR  PLURAL  

OBESTÄMD BESTÄMD OBESTÄMD BESTÄMD 

ett smalt sund det smala sundet flera smala sund de smala sunden 

en stor del den stora delen flera stora delar de stora delarna 

en stor sjö den stora sjön flera stora sjöar de stora sjöarna 

Verb 
IMPERATIV PRESENS PRETERITUM FUTURUM MITT SPRÅK 

skilj skiljer skilde ska skilja  

gå ner går ner gick ner ska gå ner  

 grupperas grupperades ska grupperas  



Andra ord och fraser 
 MITT SPRÅK 

norr/norra  

väster/västra  

öster/östra  

söder/södra  

norr om  

söder om  

öster om  

väster om  

även  

de två största  

högsta  

mellan  

ofta  

viktigaste  

stora delar av  

täckt av  

framför allt  

till stor del  

den största  

den näst största  

ungefär  

den tredje största  

 

 


