
TAKK-symboler

0 (siffra) 1 (siffra) 10_1 (tal) 10_2 (tal) 100 (tal) 1000 (tal) 11_1 (tal)

11_2 (tal) 12_1 (tal) 12_2 (tal) 13_1 (tal) 13_2 (tal) 14_1 (tal)

14_2 (tal) 15_1 (tal) 15_2 (tal) 16_1 (tal) 16_2 (tal) 17_1 (tal)

17_2 (tal) 18_1 (tal) 18_2 (tal) 19_1 (tal) 19_2 (tal) 2 (siffra)

20 (tal) 3 (siffra) 30 (tal) 4 (siffra) 40 (tal) 5 (siffra)

50 (tal) 6 (siffra) 60 (tal) 7 (siffra) 70 (tal) 8 (siffra)

80 (tal) 9 (siffra) 90 (tal)

A (bokstav) abborre addition adjektiv adress advent 1

advent 2 adventskalender advokat affisch affär Afghanistan 1



Afghanistan 2 Afrika afton akta aktie

aktiv akut akvarium alarm aldrig

alfabet Alfons Åberg 1 Alfons Åberg 2 algoritm alkohol all

alla alla helgons dag allergi allihop allmän

allmänhet allt alltid alltsammans allvar almanacka

altan ambulans ambulans 2 amen amma analysera

ananas and andfådd andra 1 andra 2 andra 3

anfalla anka annan 1 annan 2 annars annorlunda

ansikte 1 ansikte 2 ansvar anteckna antingen eller använda

användare apa apelsin apotek app applåd



applåder 2 applådera april arbeta 1 arbeta 2 arbete 1

arbete 2 arbetsterapeut arg argument arkiv arm

armar armband armbandsklocka armbåge artig artist

arton 1 arton 2 Asien ask (låda) assiett assistent

astma astronaut att attityd augusti Australien

automatisk avboka avdrag avlopp avocado avstånd

avtal avundsjuk avvikande axel axlar

B (bokstav) Babblarna 1 Babblarna 2 baby bacill backa

backe bada badbyxor baddräkt badkar



badminton badring badrum badvakt bajsa

baka bakform bakom bakom 2 bakplåt

bakpulver bakterie bakåt balans balett balkong

ballong bana banan bandage bandspelare bandvagn

bandy bangolf bank banka bankkort bankomat

bar bara Barbapapa barn barn (plural) barn (singular)

barnslig barnstol barnvagn barr barra

basket basketboll bassäng bastu batteri bebis

bedövning begagnad bege sig hem begrava begravning

begrepp behandla (sjukvård) behandla nedlåtande behå behålla



behöva behöver inte beige ben (kroppsdel) ben (kroppsdel plural) ben (köttben)

ben (singular kroppsdel) bensin bensinstation be om be om något

berg berätta berättelse berömd beslut besluta

bestick beställa bestämd bestämma besviken besvärlig

besök besöka beta betala betyda bevara

bevis bevisa bi bibel bibliotek

bibliotekarie bidé bidrag bikini bikupa

bil bilbana bilbälte bild biljard

biljett billig bilstrålkastare binda bingo bio

biologi bistånd bita (som ett djur) bjuda bjuda (variant) bjällra



björk björn björnunge 1 björnunge 2 blad

blanda blanda ihop blank bli blind blinka

blinka (om lampa) blixt blixtlås blod 1 blod 2 blodprov

blodpudding blodtryck blogg blomkål blomma

blunda blus blyg blå 1 blå 2 blåbär

blåklocka blåmärke blåsa blåsa (med munnen) blåst

bläckfisk bläddra blöja blöjor blöt bo (rede)

bo (verb) boccia bock bok boka bokhylla

bokstav bokstäver bolag boll bolla bomb

bomull bonde bondgård bord bordtennis borg



Borgholm borrmaskin borsta borsta tänderna borste bort (iväg)

borta boule bowla bowling boxning bra

brandbil brandkår brandman brandsläckare brandstation

brandvarnare brasa bred bredvid 1 bredvid 2

brev brevbärare brevlåda bricka

brinna brist brits bro broccoli brodera

broms bromsa bror brott brottning brud

bruka (ha för vana) brukare brun brygga bryta

bråk (matematik) bråka 1 bråka 2 bråttom bräda bränna sig

brännboll bröd brödrost bröllop bröst



bröst 2 bröstet bubbla (verb) buddhism bugga bula i pannan

bulle buller bur burk 1 burk 2 burk 3

busa busig buske buss by bygga

byrå byta byxor båda båt bäck

bädda bälte bänk bär 1 bär 2 bära 1

bära 2 bärsele bäst bättre bäver

böjda ben böna bönor börja böter

C (bokstav) café 1 café 2 camping cd cement

centerpartiet central centralstation centrum champagne



champinjon chans chatta chaufför chef chips 1

chips 2 choklad cirka cirkel cirkus citron

clementin clown coca-cola cochleaimplantat cool

coronavirus cowboy curling cykel cykel 2 cykeldäck

cykla cykla 2 cyklop

D (bokstav) dadel dag dagar dagcenter dagis

dags dammig dammsuga dammsugare Danmark dansa 1

dansa 2 dansa 3 dansa 4 dansa kring granen dart dator

datormus datorspel datum de debatt



december deciliter deg dela delaktig dela ut

delfin demokrati demonstrera den 1 den 2 den där 3

deodorant deprimerad deras dess det 1 det 2

diadem diamant diesel dig digital dike

diktatur dimma din dinosaurie 1 dinosaurie 2

din tur diplom direkt disciplin disco

diska 1 diska 2 diskborste diskbänk diskmaskin

diskmedel diskotek diskriminera diskutera diskutera 2 dit 1

dit 2 dit 3 ditt ditåt division djungel

djup djup tallrik djur djurpark docka dockvagn



dofta doktor domare (sport) dop dotter dra

dra 1 dra 2 drabba dra för gardinerna dragkedja dragspel

drake drama dressyr dribbla dricka droppa

droppe drottning dräng drömma du dubbel

duk duka av duka fram duktig dum 1 dum 2

durkslag dusch duscha dygn dyka dyr

då dålig däck där 1 där 2 därbak

därför dö död döda döma dörr

döv dövförening



E (bokstav) efter eftermiddag efternamn efterrätt

egen egentligen ekonomi ekorre ekvation (matematik)

el elak eld elefant elektricitet elektriker

elev eller 1 eller 2 elva 1 elva 2 elvisp

Elvis Presley e-mail emellertid empati en (siffra) energi

engelska England en gång enkel enormt

ensam en till entré envis e-post e-postadress

er ett (siffra) etthundra ett par stycken EU euro

Europa eventuellt evig evighet evolution examen

experiment expert explodera export 1 export 2



F (bokstav) fabrik Facebook faktiskt falafel falla

fallskärm falsk falukorv familj fan fantasi

fantastiskt farbror farfar farfar 2 farlig farmor

farmor 2 fast faster fastfrusen fat

fattas fattig favorit feber februari feedback

feg fel fel 2 fem (siffra) femte femtio (tal)

femton 1 femton 2 fest 1 fest 2 festa fet

ficka ficklampa figur (geometrisk) fika fil (verktyg) fila

film filma filmjölk filosofi filt 1 filt 2

fin finger Finland finns finns inte fintvätt



fiol fira firma fisa fisk (levande) fisk (mat)

fiska fiskdamm fixa fjorton 1 fjorton 2 fjäder

fjäll fjärde fjäril fladdermus flagga

flaska flest flesta flicka flingor 1 flingor 2

flintskallig flitig flod flodhäst flodhäst 2 fluga

fluga (klädesplagg) flyga 1 flyga 2 flyga 3 flygplan

flygplats flygvärdinna flykting flyta 1 flyta 2

flytta 1 flytta 2 flytväst fläsk flöjt FN

fokus fokusera folkpartiet fordon form (geometrisk)

fors forska forskare fort (snabbt) fortsätta fot



fotboll fotbollsplan foto fotografera fotvård

framefotboll framför framme framåt Frankrike fred

fredag fresta fri friidrott frimärke

frisk frisör fritid fritidshem

fru frukost frukt fruktbit frustrerad

frysa frysbox fråga (substantiv) fråga (verb) från

fräck fräknar frälsare frö fröken

ful full fundera fundering fungera

funktionshinder funktionshindrad funktionsnedsättning

fusk fuska fy fylla år 1 fylla år 2 fylla år 3



fyr fyra (siffra) fyrhjuling fyrtio (tal) fyrverkeri fysik (skolämnet)

få1 (erhålla) få2 (erhålla) få 3 (erhålla) fågel fågelbo fågelholk

fågelskrämma fågelskådare fånga får (djur) får inte

fåtölj fälla fängelse färdig 1 färdig 2 färdigt 1

färdigt 2 färdtjänst färg färgglad färgpenna

färre fästing fästman fästmö föda födelsedag

födelsemärke följa fönster 1 fönster 2 för förbannad

förbereda förbi före (innan) förening föreställning företag

författare förfärlig förhandla förklara förkläde

förkyld förlora förlossning förlåt för länge sedan



förmiddag förra veckan förråd församling försiktig försiktigt

förskola förskoleklass först första förstoringsglas förstå

förståndig förstår inte 1 förstår inte 2 förstås förstöra

försvara försvinna försäljare försöka förut förvånad

föräldrar förälskad fötter

G (bokstav) gaffel 1 gaffel 2 galen galonbyxor galopp

gammal ganska gapa garage garderob gardin

garn gas gasa gata ge 1

ge 2 gem gemensam gemenskap genast genom



genomgång geografi ge sig iväg get geting gevär

gift gifta gifta sig giftig gips

giraff gissa gitarr glad glas (dricksglas) glas (material)

glasburk glass glasögon glitter glo glädje

glögg glömma gnagare god godis god jul

godkänna god natt golf golv googla

gorilla Gotland gott gott nytt år grader (temperatur)

grammatik gran granne 1 granne 2 granska gratis

grattis gratulera Grekland gren grill grilla

grillkol gris 1 gris 2 groda grop



grotta grund grundskola grupp gruppbostad

grus gryta grytlapp grå gråsugga

gråta grädde gräns gräs gräshoppa gräsklippare

gräsmatta gräva 1 gräva 2 grävling grävmaskin grävskopa

grön grönsaker gröt gubbe gud Guds rike

guide gul guld gullig gumma gunga (substantiv)

gunga (verb) gungbräda gunghäst gupp gurka gym

gymnasium gymnastik gå gå fram emot gå hem

gå in gånger gå omkring gård går inte gås

gärna gäst gömma göra Göteborg Göteborg 2



H (bokstav) ha (hjälpverb) ha (äga) habilitering hage haj

haka haklapp hall hallon halloween halm

Halmstad hals halsband halsduk halstablett halt

halt (halka) halv halvlek halvtimme hamburgare hammare

hamn hamster han hand hand 2 handalfabet

handboll handduk handform (språkvetenskap) hand i hand handla (köpa)

handla om handledare handläggare handskar handsprit

hans hare har inte (hjälpverb+negation) har inte (äger inte) hatt

hav havredryck havregryn havssköldpadda hej hejdå

hej då hel (...och ren) hela (allt) hela dagen helg helig



helikopter hem hemkunskap hemlig hemma hemsk

hennes herde herre Herren het heta

heterosexuell hett hicka himmel hinder hindra

hindu hinduism hink hinna (i tid) hiss

historia hit hitta 1 hitta 2 hitta på hjort

hjortron hjul hjälm hjälpa hjärna hjärta 1

hjärta 2 homosexuell hon honung hoodie hoppa

hoppas hopprep horn hos hosta

hostmedicin hotell hud hudkräm hugga humla

humör hund hundra (tal) hungrig hur hurra



hus husvagn huvtröja huvud huvudstad

huvudvärk hylla (substantiv) hål hålla (t ex hästen) hålla handen hålla riktningen

hållplats hår hårborste hård hård 1 hårspänne

hårtork håv häck häfte häftig hälften

hälla hälla 2 hälsa hälsa 2 hälsa på hälsning

hämta hända hänga hänga i linor hängmatta här 1

här 2 härlig härma Härnösand häst hästsvans

häxa hö (h+ö) hög (adjektiv) hög 1 hög 2 höger 1

höger 2 högljudd högt högtid hök

höna höra höra ihop hörapparat hörlurar hörn



hörselkåpor hörselskadad höst 1 höst 2

i I (bokstav) ibland idag i dag

idé idrott idrotta ifall igelkott 1 igelkott 2

igen igår illamående imorgon imponerad importera

in indian inflation inflation ner informera inga

ingen ingenjör ingenting inget inkomst

inne inne (modern) innebandy innehåll innerst inne innertak

inomhus insekt inspiration Instagram institution inte

inte bry sig om internationell internet inte tycka om intill intresse



intresserad inuti invånare Iphone Irland irriterad

is isbana isbjörn ishockey Island

istapp i stället i tur och ordning iväg i övermorgon

J (bokstav) ja jacka 1 jacka 2 jag jaga 1

jaga 2 januari januari (variant) jaså jeans jeep

Jesus jobba jobbigt jogga jojo jord

jordbruk jorden jordgubbe jude judendom

juice jul julafton julbock julgran

julgröt juli julklapp julkort julkrubba



julkula jullov julpynt julskinka

julstjärna juni jägare jämföra jämn

jämställd jämt järn järnväg jäsa jäst

jävlar

K (bokstav) kafé 1 kafé 2 kafé 3 kafé 4 kaffe

kaffebryggare kaka kakao kalas 1 kalas 2 kalkon

kall kalla på Kalle Anka kalsong kam kamel

kamera kamma kamrat kan kanadensare kanal

kanin kanot kanske kant kappa 1 kappa 2



karamell karaoke karate karl karta karusell

kassörska kast kasta kasta iväg kasta tärning

kastrull katt kavaj kaviar kavla kebab

kedja kemi keps ketchup kex kika

kikare kille kilo kind kiosk kissa

kittla kittla i magen kjol kladdig klaga klampa

klappa klappa händerna klar klar 2 klart 2 klart 3

klass klasskamrat klassrum klimat klippa (verb)

klister klitoris kliva upp klocka klockan 1 klockan 2

klockan 3 klockan 4 klockan 5 klockan 6 klockan 7 klockan 8



klok Klonk kloss klosstorn klot

klubb klubba klä av kläcks klädaffär

kläder klädnypa klä granen klämma fast klämma sig

klänning klä på 1 klä på 2 klättra klä ut sig knacka

knapp kniv knopp (blomma) knuffa knut

knyta knåda knä knäck knäckebröd knän

knäppa (jacka, kofta etc) knäppa 2 ko kock kofta

kohage koja koka kokos kolla kollision

koloni kom komma komma fram komma ihåg komma på

kommun kommunicera kommunikation kompass kompis



kompost koncentration koncentrera sig konditori

kondom konfirmation kongress konkurrens konsekvens

konstig 1 konstig 2 konstnär konståkning konsument kontakt

kontakta kontor kontrollera kopp koppel

koppla av Koranen korg korridor korsfäst

korsord kort (liten) kort (låg) kort (substantiv) kortbyxor kortspel

korttidsboende korv 1 korv 2 kosta kostym

kotte krabba krafsa kram 1 kram 2 krama

kran kranbil krans krater kratta kreativ

krig kriminell kristdemokraterna kristendom krock



krocka krok krokodil krona krona (pengar) kropp

kroppsdel krusbär kryckor kryddor krypa kryss

kryssa för kråka krångla krånglig kräfta

kräftskiva kräkas kräm (mat) kräm (salva) kub

kudde kula kull kulle kullerbytta kultur

kulörtvätt kung kunskap kunskap 2 kurator kurragömma

kurs kusin kuvert kvadrat kvalitet

kvar kvart kvart i kvart över kvast

kvinna kvist kvitto kväll kyckling

kylskåp kyrka 1 kyrka 2 kyss kyssa



kåt kälke källare kämpa känd

kändis känguru känna känsla 1

känsla 2 kär kärnkraft kärnkraftverk

kärnvapen kärring kö kök 1 kök 2 kök 3

köpa kör köra 1 köra 2 körsbär kött

köttbullar köttfärs köttfärssås

L (bokstav) ladda ned laddare ladugård lag (grupp) lag (regel)

laga (reparera) laga mat 1 laga mat 2 laga mat 3 lager lagom

lakan lamm lampa land landa landet



landsting lapa laptop larm larv

larvig lastbil lat le leda ett djur ledamot

ledare ledig ledsaga ledsen legitimation lego

lejon lek leka lekpark lekplats

leksaker Leksand lekterapi lektion leopard

lera lesbisk leta leva levande leverans

leverera leverpastej lian liberal liberalerna

lida lidande ligga 1 (om djur) ligga 1 (om personer) ligga 2

liggunderlag lika lika med lila 1 lila 2

limma limpa lingon lingvistik linjal linne



Liseberg lista listig lita på lite

liten 1 liten 2 liten 3 liten 4 liter liv

livet ljud ljuga ljus 1 ljus 2 ljusstake

lockigt hår lodjur logga in logoped lokal lotter

lotto lova lucia luft luftballong lugg

lugn lukta lunch (tid) lunch 1 lungor

lura lus lussebulle lyckas lycka till

lycklig lyda lyfta lyftkran lysa lysa uppåt

lyssna lyx lyx 2 låda låg låg 2

lågt låna lång lång (om personer) långkalsonger långsam



långt långt borta lång tid lås låsa

låtsas läder lägenhet läger lägga sig

lägga åt sidan läkare läkarundersökning lämna länge

längta läppstift lärare 1 lärare 2 lära sig läsa

läsk lätt läxa lök lön lördag

löv löven faller

M (bokstav) madrass mage mager magnet

maj majoritet majs makaroner makrill makt

makten mallig Malmö mamma man (person) mandel



manet mango manus mark marknad markör

mars (månad) marsipan marsvin mascara

mask (djur) maskerad maskin maskros massa massage

mat mata match matematik matolja matrast

matrum matsal matsäck matta med

medalj 1 medalj 2 meddela meddelande medel 1

medel 2 media medicin meka mekaniker mellan

mellanmål melon memory men (konjunktion) mena mening

mens mentor meny mer mer (för adjektivböjning t.ex. bättre, äldre)

mest meta metafor metall meter



metod middag (måltid) middag (tid) midsommar mig mikrofon

mikrovågsugn militär miljon (tal) miljö miljöpartiet mimik

min (pronomen) minibuss minister minnas minne

minska minst min tur minus minut miss

missa misshandel missil misstag mittemot mitten

mixer mjuk mjukisbyxor mjöl mjölk mobba

mobiltelefon moderaterna modern modig moln molnigt

monster moped moppa mor morbror morfar

morfar 2 morgon morgonrock mormor

mormor 2 morot 1 morot 2 mos moské Moskva



mossa moster mot motion motionera

motor motorcykel motståndare mottagning (sjukvård) mountainbike

mp3-spelare mugg mulet multiplicera multiplikation

Mumintrollet mumsigt mun munnen stängd munnen öppen munskydd

munspel mura mus museum musik muskel

muslim mussla mustasch mycket mygga myndig

mynt myra myra 2 myrmark myrstack

mysa mysig må må illa mål måla (konst)

måla 1 måla 2 målarbok målare målvakt

månad måndag måne många måste 1



måste 2 måttband mängd människa 1 människa 2 märke

märklig märkligt mästerskap mäta mätt möbler

mönster mörkt mössa möta 1 möta 2 möta någons blick

möte 1 möte 2

N (bokstav) nacke nagel nagellack naken nalle

namn napp nappflaska narkos nation NATO

natt nattskjorta naturkunskap naturlig

naturligtvis navel ned nederst nej 1 nej 2

ner nere ner för trappan nervös nervös 2 ni



nicka nio (siffra) nittio (tal) nitton 1 nitton 2 noga

noll (siffra) Nordamerika Norden Norge norr norrsken

noshörning november 1 november 2 nu 1 nu 2

ny 1 ny 2 nyckel nyckelpiga nyfiken nyhet

nypon nysa nyttig nyår nyårsafton nå

nåd någon något några näbb

nämndeman när (frågeord) nära näring näsa

näsduk nästa nästan nästa vecka nöjd

nöje nöt



O (bokstav) och också odla ofta oj 1

oj 2 okej oktober olika olja

oljud olycka om omelett omgivning

område omsorg omtyckt omöjlig omöjligt onanera (kvinnna)

onanera (man) ond onsdag ont onödig onödigt

opera operation orange 1 orange 2 ord ordentlig

ordklass ordna ordning orientering original ork

orka orkester orm orolig orsak oss 1

oss 2 ost ostbit ostbågar osthyvel

osäker 1 osäker 2 otroligt otäck oval ovanför



overall ovän oväsen

P (bokstav) packa paddla padel paj paket

pakethållare panda panik panna pannkaka pansarvagn

panter papegoja pappa papper pappersdrake

papperskorg paprika par paraply parfym

park parkera parkering parlament parti partiledare

pass passa (bollen) passa (inte i sport) passa bra pasta

paus 1 paus 2 pedagog peka pendeltåg pendla

pengar 1 pengar 2 penna pensel pensionär peppar



pepparkaka pepparkakeland pepparkvarn per perfekt 1

perfekt 2 period persienn persika person personal 1

personal 2 persontecken perspektiv piano picka piga

pigg pil pilbåge pilot pingst

pingvin pinne Pino pipa (rökdon) Pippi Långstrump pirat

pistol pizza pjäs planera planet

planka plantera plaska plast plats

plocka upp plogbil plus plåga plånbok

plåster plättar plöja plötsligt pojkar pojke

Polen polis polisbil polisstation politik



politiker politiskt program pommes frites Pontius Pilatus pool

popcorn populär positiv post potatis

potatismos potatisskalare potta poäng

p-piller praktik prao prata precis predikat (grammatik)

premiär present president pressa prickar prickig

prins prinsessa prioritera pris pris (sport) problem

process produkt program programmera promenad promenera

pronomen prostituerad prova prutta präst prövning

psalmbok psykolog pub publik pulka puls

pulver pupill puppa purjolök puss pussa



pussel pussla puss på kinden pyjamas 1

pyjamas 2 pynta pyramid pyssla på

på en gång påfågel påminna påse påsk

påskafton påskgubbe påskkärring påsklov

påskris påskägg påverka päls pärlor

pärm päron 1 päron 2 päronträd

Q (bokstav) queer

R (bokstav) racerbil radera radergummi radio

rak raka ben rakapparat raka sig raket rally



ram ramla ramla av randig 1 randig 2 rapa

rar rast recension recept reception redan

reflektera reflex regel regering region registrera

regn regna regnbyxor regnbåge regnjacka

regnkläder reklam rektangel rektor relation religion

religionskunskap ren (adjektiv) ren (djur) rep repetera repetition

resa restaurang resväska reta revben revolution

rida rik riksdag ring ringa ris

ris (mat) rita rivjärn ro robot rock

rocka rockmusik rodd rolig roll



rollator romare romb romersk rop ropa

ros rosa rot rotera rugby rulla

rullator rullgardin rullstol rulltrappa rum rund

runt rusa russin russin 2 russinpaket

rutig rutschkana ruva rygg ryggsäck

rymdfarkost rymma Ryssland 1 Ryssland 2 rytmik rådjur

råtta rädd rädda räka räkna rätt

rätt (riktigt) räv räv 2 röd röda vinbär

rödbeta rök röka röntgen rör röra

röra sig röst rösta röstlängd



S (bokstav) sadel saft saga sak

saker sakna saknas sakta sal sallad

salt salva samarbeta samarbete sambo same

samhälle samhällskunskap samla samlag samlevnad

samling 1 samling 2 samma sammanträde samtal samtala

samtidigt sand sandaler sandlåda Sankta Lucia

sanktioner sann sanning sax schampo schema

se sedan sedel segelbåt seger segra

sekund semester semifinal sen senap

senare september servera servett servitris se upp (akta dig)



se ut sex sex (siffra) sextio (tal) sexton 1 sexton 2

Shakespeare shoppa shorts sida siffra

signal sil sila silver simbassäng

simdyna simfötter simhall simhopp simma

sin sist 1 sist 2 sista sitta sju (siffra)

sjuk sjukdom sjukgymnast sjukhus

sjuksköterska sjunde sjunga sjunka sjuttio (tal) sjutton 1

sjutton 2 själ själv självklart sjätte

sjö sjöman ska skada skadad skaffa

skafferi skaka skaka hand skal skala



skalbagge skaldjur skallra Skansen skapa

skateboard skatt skattkarta sked skelett skelett (variant)

skicka skidor skifta skina skinka

skinn (i skinnjacka) skivaffär skjorta skjuta skjuta undan

skjutsa sko skog skog 2 skogvaktare

skoj skoja skola skolgård skomakare

skor skorpa skorsten skosnöre skoter

skottkärra skratt skratta 1 skratta 2 skratta 3 skridskor

skrika skriva 1 skriva 2 skriva på tangentbord skrivare

skriva ut skrivbord skruv skruva skruvmejsel skrämma



skrämma 2 skräp skugga skuggdocka skuld

skura skurhink skurmedel skvallra sky

skydd skydda skyddsrum skyldiga skylt skynda

Skype skådespelare 1 skådespelare 2 skål skåp

skåpbil skägg skälla skämmas skämt

skämta skära skärbräda skärp sköldpadda

sköljmedel skön skönt skörda sköterska

slalom slarvig slev slicka slingra slips

sliten slott slumra slut 1 slut 2 sluta

sluta 2 slå sig slåss släcka släde släkt



slänga släp (till fordon) släppa slät slö slöja

smak smaka smal smart smartboard

smartphone smaskens smink 1 smink 2 smita

smitta smultron smutsig 1 smutsig 2 smycke

smyckesaffär smyga smälta smärta smör

smörgås snabb snabb 2 Snapchat snarka snart

snickare snickra snigel snippa snopp snorkel

snowboard snurra snusa snuva snygg 1 snygg 2

snäll snö snöa snöa 2 snöboll

snögubbe snölykta snöre snöskoter



snöstjärna social socialdemokraterna socker soffa

sol sola solenergi solen går ned solen går upp som

sommar sommarlov somna son sopa

sopbil sopborste sopor soppa soprum

soptunna 1 soptunna 2 sorg sortera sotare

sova sovrum sovsäck spade spade (kort skaft)

spagetti Spanien spann spara spark

sparkcykel sparkstötting specialpedagog spegel spel

spela (t ex fotboll) spela kort spela kula spelar ingen roll spela sällskapsspel

spela teater spenat spetsig spik spilla



spindel 1 spindel 2 spindelnät spis spjut splittra

spola (toalett) sport sportaktivitet spotta sprattelgubbe

spricka (verb) sprida springa 1 springa 2 sprit spruta

språk spår spårvagn spännande spöke 1 spöke 2

stackars stad staffli staket stall stam (träd)

stampa stan stanna stark starta

stat station statistik statsminister stava

stavar stearinljus stege steka stekpanna sten

stetoskop sticka sticka iväg stig stiga av stiga upp

stilla stimulera stjärna stjärngosse stjärt Stockholm



stol stolt stopp stoppa stoppa ner

stor 1 stor 2 storasyskon storasyster Storbritannien

storebror storlek storm stor skål straff strand

strax stress stressa stretcha stridsvagn strike

strumpa strumpbyxor strunta i strut stryka (kläder)

strykbräda strykjärn sträng sträv ström strö på

strö över stubbe student studenten studiecirkel

studsmatta stuga stund styck stygg styra

styre styrketräning stå stål Stålmannen stånga

städa ställa fram ställa upp stänga stängd stänka



stökig stökigt störa störst stövlar 1

stövlar 2 subtraktion sucka sudda suddgummi sugen

sugrör summa sur sur 2 sura surfa

surfa på internet surfplatta svag svamp svan svans

svara svart svarta vinbär svenska Sverige

sverigedemokraterna svettas swish svår svårt

svälja svälja 2 svära sy syd Sydamerika

syfte sylt symaskin symbol synagoga

synd om syns Syrien syskon syslöjd system

syster sytråd så1 (på det sättet) så2 (på det sättet) såg



såga sång såpbubblor sår sås

säck säga säker säkerhetsbälte säl sälja

sällan säng säsong sätt sätta fart

söder söderut söka söndag söt

T (bokstav) ta ta av tack taco tacos

taggtråd tak tala tala 2 tall

tallrik talman talpedagog tamburin tand

tandborste tandkräm tandläkare tanka tanke

tant tappa ta på tarm tass tassar



tavla taxi te 1 te 2 teater tecken (teckenspråk)

teckenspråk teckna (teckenspråk) tejp teknik telefon

temperatur tennis tennisboll tennisracket

teori term termin termometer termos

tesked text tid tidigt tidning tiger

till 1 till 2 tillbaka tillsammans timme

tio (tal) tio i tio över tipp tapp tips

tisdag titta tittut tivoli tjata tjock 1

tjock 2 tjugo (tal) tjugo i tjugo över tjur

tjuv tjäna tjänst toalett toalett 2 toalettborste



toalettpapper tofflor tokig tolk tolv 1 tolv 2

tom tomat tomte tonår tonåring torg

torka torka av 1 torka av 2 torkskåp torn

torr torsdag 1 torsdag 2 tradition trafik

trafikljus traktor transport trappa trasa

trasig trassel tratt trav tre (siffra) tredje

trehjuling trettio (tal) tretton 1 tretton 2 triangel

tro troende (religion) trofast trogen troll

trolla trollkarl trosor truck trumma

trumpet trycka på trygg tråd tråkig trång



trä träd trädgård träff träffa 1

träffa 2 träna tränare träningsvärk träslöjd tröja

trösta trött t-shirt t-tröja tuff

tugga tugga (verb) tuggummi tulpan tumstock tung

tunga (i munnen) tunn 1 tunn 2 tunna tunnel tunnelbana

tupp turas om turist turkos turtagning

tusen (tal) tuta 1 tuta 2 tv tvestjärt

tving (verktyg) twittra tv-spel två (siffra) tvål

tvätt tvätta tvätta (bil cykel fönster) tvätta ansiktet tvätta håret

tvätta händerna tvättmaskin tvättmedel tvättsvamp tycka tycka om



tycker inte om tyg Tyskland tyst tyvärr tå

tåg tågbana tålamod tång (verktyg) tårta täcke

tält tälta tända 1 tända 2 tändstickor tändvätska

tänka tärna tärning tät tävla tävling

törstig

U (bokstav) ubåt uggla ugn Ukraina ull

Ullared umgås under underbar underlig 1 underlig 2

underligt undersöka 1 undersöka 2 undervisa 1 undervisa 2 undra

ung ungdom unge 1 unge 2 ungefär upp



uppe uppfatta uppför uppgift upprepa Uppsala

upptäcka 1 upptäcka 2 upptäcktsfärd ursäkta USA

ut utan utbildning ute utflykt

utmärkt utsikt utskrift utspridd utställning

utsätta utveckla utvecklas

V (bokstav)

W (bokstav)

vaccin vacker vad (frågeord) vagina vagn vaken



vakna vakta vaktmästare val (djuret) val (politiskt)

valborgsmässoafton valdag vallokal valp

valsedel valstuga van (duktig på) vandra vanilj

vaniljsocker vantar vapen var (frågeord) vara (verb)

varandra varannan vardag vardagsrum varenda varför

varg varje varje dag varm varna varsin

var sitt håll varsågod vas vass vatten vattenfall

vattenflaska vattenfärg vattenkanna vattenkran vattenpöl

vattenskidor vattenslang vecka ved vegetarisk vem

verb verkligen verklighet verkstad verktyg



veta vetenskap veterinär vet inte veva vi 1

vi 2 vi 3 vid video videokamera viking

viktig vila 1 vila 2 vild vildsvin

vilja vilka vilken vill villa vill ha

vill inte vill inte ha vilse vimpel vin

vinbär vind vindkraft vindkraftverk vindruvor

vingar vinka vinna vinst vinter virka

virus vis visa (variant) visa (verb) Visby visir

viska visp vispa visselpipa vissna vit

vita rummet vitlök vitlökspress vittne vittvätt



volleyboll volontär vulkan vuxen vuxengymnasium

våffla våfflor våg (väga) våga 1 våga 2 vågar inte

vågor vår (pronomen) vår1 (årstid) vår2 (årstid) vård

vårda vårdcentral våt väcka väckarklocka

väder väderkvarn väg vägg vägra vägra (variant)

väldigt mycket välja välja 2 välkommen välling 1

välling 2 välsigna vän vända sig vänster 1 vänster 2

vänsterpartiet vänta väntrum värd värdinna

värk världen värme väska väst väster

väva växa växla (i bilen) växt



X (bokstav)

Y (bokstav) yngre yoga yoghurt yoghurt 2 YouTube

yr yrke yxa

Z (bokstav) zebra zoo

Å (bokstav) å (vattendrag) åka åka hem åker åklagare

ålder ångest ångra år 1 år 2 åsikt

åska åsna åt återvinna åt sidan 1 åt sidan 2

åtta (siffra) åttio (tal) åttonde åt upp allt



Ä (bokstav) äckligt äga ägg äkta äldre

äldst älg 1 älg 2 älska älv ämne

ändra ändå äng 1 äng 2 äng 3

ängel ännu äntligen äppelträd äpple är

äran ärlig ärtor äta äta upp

äta upp allt ätit upp allt även äventyr

Ö (bokstav) ödla öga ögon ögonbryn ögonfrans

ögonlock öken öl Öland önska öppen

öppna 1 öppna 2 öppna skåp öra Örebro örhänge



örn öron öronproppar öster öva över

överallt överarm övergångsställe överkast överraska överst

översätta


