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1 accept 1 acceptera acceptera accepterar accepterade accepterat
2 act 1 agera agera agerar agerade agerat

3 be careful with, take 
care of, guard, protect 1 akta akta aktar aktade aktat

4 wet-nurse, breast-
feed 1 amma amma ammar ammade ammat

5
suspect, think, 
believe, imagine, 
have a feeling (idea)

1 ana ana anar anade anat

6 breathe, respire 1 andas andas andas andades andats

7

1. request, ask, apply 
for

2. take into custody, 
arrest, apprehend, 
detain

4
starka anhålla anhåll anhåller anhöll anhållit

8 arrive, reach 2a anlända anländ anländer anlände anlänt
9 arrange, organize 1 anordna anordna anordnar anordnade anordnat
10 adapt, adjust, suit 1 anpassa anpassa anpassar anpassade anpassat

11 consider, regard 4
oregelb. anse anse anser ansåg ansett

12 strain, exert 2a anstränga ansträng anstränger ansträngde ansträngt

13 employ, engage, take 
on, (hire US) 2a anställa anställ anställer anställde anställt

14 apply for 2b ansöka ansök ansöker ansökte ansökt

15 note, make a note of, 
record 1 anteckna anteckna antecknar antecknade antecknat

16
1. use, apply
2. wear, carry 2a använda använd använder använde använt

17 work 1 arbeta arbeta arbetar arbetade arbetat
18 arrest 1 arrestera arrestera arresterar arresterade arresterat
19 knock the ash off 1 aska aska askar askade askat

20
1. retire, resign
2. depart, leave, start 4

oregelb. avgå avgå avgår avgick avgått

21 die, pass away (on) 4
starka avlida avlid avlider avled avlidit

22 fire, discharge 1 avlossa avlossa avlossar avlossade avlossat

23 reveal, expose, 
uncover, unmask 1 avslöja avslöja avslöjar avslöjade avslöjat

24 terminate, wind up, 
liquidate 1 avveckla avveckla avvecklar avvecklade avvecklat

25 reverse, back 1 backa backa backar backade backat
26 bathe, swim 1 bada bada badar badade badat
27 bake 1 baka baka bakar bakade bakat
28 base, found 1 basera basera baserar baserade baserat
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29
1. work
2. work up, work at 1 bearbeta bearbeta bearbetar bearbetade bearbetat

30 run, operate, carry 
on, pursue

4
starka bedriva bedriv bedriver bedrev bedrivit

31 populate, people 1 befolka befolka befolkar befolkade befolkat
32 bury, inter 2a begrava begrav begraver begravde begravt

33
understand, 
comprehend, 
perceive, grasp

4
starka begripa begrip begriper begrep begripit

34

1. ask, request
2. demand
3. apply for 2a begära begär begär begärde begärt

35

1. commit, 
perpetrate

2. perform, carry out 
[an act]

4
oregelb. begå begå begår begick begått

36

1. treat
2. handle, manage
3. handle
4. consider, discuss

1 behandla behandla behandlar behandlade behandlat

37 keep, retain 4
starka behålla behåll behåller behöll behållit

38 need, require 2a behöva behöv behöver behövde behövt
39 depend on 3 bero bero beror berodde berott

40
1. calculate
2. reckon 1 beräkna beräkna beräknar beräknade beräknat

41 tell 1 berätta berätta berättar berättade berättat
42 touch 2a beröra berör berör berörde berört

43

1. prune, trim, pare
2. receive, 

vouchsafe
4

starka beskära beskär beskär beskar beskurit

44
1. decide, resolve
2. decree 1 besluta besluta beslutar beslutade beslutat

45 book, reserve 2a beställa beställ beställer beställde beställt
46 visit, call on 2b besöka besök besöker besökte besökt
47 pay 1 betala betala betalar betalade betalat
48 mean, signify 2a betyda betyd betyder betydde betytt
49 admire 1 beundra beundra beundrar beundrade beundrat

50

1. preserve, save, 
maintain

2. protect 1 bevara bevara bevarar bevarade bevarat
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51
1. ask, request
2. pray 4

oregelb. be eller bedja be eller bed ber eller beder bad bett eller bedit

52
1. attach, append
2. enclose 1 bifoga bifoga bifogar bifogade bifogat

53 bite 4
starka bita bit biter bet bitit

54
1. offer
2. ask, invite 4

starka bjuda bjud bjuder bjöd bjudit

55 mix, blend 1 blanda blanda blandar blandade blandat

56
1. blink, wink
2. twinkle 1 blinka blinka blinkar blinkade blinkat

57 be, get, become 4
starka bli eller bliva bli blir blev blivit

58 shut one`s eyes 1 blunda blunda blundar blundade blundat

59 browse (leaf) through, 
turn the pages 1 bläddra bläddra bläddrar bläddrade bläddrat

60 blow 2b blåsa blås blåser blåste blåst

61
1. live
2. stay 3 bo bo bor bodde bott

62 book, reserve 1 boka boka bokar bokade bokat
63 bore, drill 1 borra borra borrar borrade borrat
64 brush 1 borsta borsta borstar borstade borstat
65 remedy, cure 1 bota bota botar botade botat
66 box 1 boxas boxas boxas boxades boxats

67

1. fall short, be 
lacking

2. break, burst, split, 
snap

4
starka brista - brister brast brustit

68 embroider 1 brodera brodera broderar broderade broderat

69
brake, apply the 
brake, put the brake 
on

1 bromsa bromsa bromsar bromsade bromsat

70 wrestle 1 brottas brottas brottas brottades brottats
71 use to 1 bruka bruka brukar brukade brukat

72 break 4
starka bryta bryt bryter bröt brutit

73

1. burn
2. incinerate
3. burn, bake
4. distil

2a bränna bränn bränner brände bränt

74 make a noise 1 bullra bullra bullrar bullrade bullrat
75 build, construct 2a bygga bygg bygger byggde byggt
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76 make one\'s bed 1 bädda bädda bäddar bäddade bäddat

77

1. bend, curve, flex
2. inflect, decline, 

conjugate 2a böja böj böjer böjde böjt

78 ought to, should 4
oregelb. böra - bör borde bort

79 begin 1 börja börja börjar började börjat
80 cycle 1 cykla cykla cyklar cyklade cyklat

81
1. raise (make) dust
2. dust 1 damma damma dammar dammade dammat

82 vacuum-clean 4
starka dammsuga dammsug dammsuger dammsög dammsugit

83 dance 1 dansa dansa dansar dansade dansat

84 tremble, shiver, 
quiver, quaver 1 darra darra darrar darrade darrat

85 decentralize 1 decentralisera decentralisera decentraliserar decentraliserade decentraliserat
86 declare 1 deklarera deklarera deklarerar deklarerade deklarerat

87
1. divide
2. share 1 dela dela delar delade delat

88 demonstrate 1 demonstrera demonstrera demonstrerar demonstrerade demonstrerat
89 do the dishes 1 diska diska diskar diskade diskat
90 discuss 1 diskutera diskutera diskuterar diskuterade diskuterat
91 document 1 dokumentera dokumentera dokumenterar dokumenterade dokumenterat
92 donate 1 donera donera donerar donerade donerat

93 pull 4
oregelb. 

dra eller 
draga dra eller drag drar drog dragit

94 throw (pottery) 1 dreja dreja drejar drejade drejat

95 drink 4
starka dricka drick dricker drack druckit

96

1. drive
2. drift
3. make fun of, tease

4
starka driva driv driver drev drivit

97 drip 1 droppa droppa droppar droppade droppat
98 lay, (set US) the table 1 duka duka dukar dukade dukat
99 dive 2b dyka dyk dyker dykte eller dök dykt

100 die 4
oregelb. dö dö dör dog dött

101 conceal, hide 4
oregelb. dölja dölj döljer dolde dolt

102 judge 2a döma döm dömer dömde dömt

103
1. burn
2. light a fire 1 elda elda eldar eldade eldat
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104

1. acknowledge, 
confess, admit

2. recognize 2a erkänna erkänn erkänner erkände erkänt

105 go 4
oregelb. fara far far for farit

106 fast 1 fasta fasta fastar fastade fastat

107

1. catch, grasp
2. understand, grasp
3. be brief 1 fatta fatta fattar fattade fattat

108 be missing (short, 
lacking) 1 fattas fattas fattas fattades fattats

109 file, polish 1 fila fila filar filade filat

110
1. film
2. act in a film 1 filma filma filmar filmade filmat

111 stub out, put out, 
extinguish 1 fimpa fimpa fimpar fimpade fimpat

112 be, be situated 4
starka finnas - finns fanns funnits

113

1. celebrate
2. shirk, truant
3. lower 1 fira fira firar firade firat

114 fish, go fishing 1 fiska fiska fiskar fiskade fiskat
115 fix, arrange 1 fixa fixa fixar fixade fixat
116 flee, escape 3 fly fly flyr flydde flytt

117 fly 4
starka flyga flyg flyger flög flugit

118
1. float
2. flow 4

starka flyta flyt flyter flöt flutit

119 move 1 flytta flytta flyttar flyttade flyttat
120 plait 1 fläta fläta flätar flätade flätat
121 focus 1 fokusera fokusera fokuserar fokuserade fokuserat
122 continue, go on 2b fortsätta fortsätt fortsätter fortsatte fortsatt
123 photograph 1 fotografera fotografera fotograferar fotograferade fotograferat
124 frank, stamp 1 frankera frankera frankerar frankerade frankerat

125
1. acquit
2. propose 1 fria fria friar friade friat

126 acquit 2a frikänna frikänn frikänner frikände frikänt
127 ask 1 fråga fråga frågar frågade frågat
128 think, ponder 1 fundera fundera funderar funderade funderat
129 work, function 1 fungera fungera fungerar fungerade fungerat
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130

1. cheat
2. make a mess (of), 

do in a shoddy 
fashion

1 fuska fuska fuskar fuskade fuskat

131 fill 2a fylla fyll fyller fyllde fyllt
132 fence 1 fäkta fäkta fäktar fäktade fäktat

133

1. make, let fall
2. convict
3. fell
4. run (clothes)

2a fälla fäll fäller fällde fällt

134
1. get, receive
2. may 4

oregelb. få få får fick fått

135 catch 1 fånga fånga fångar fångade fångat

136
1. give birth to
2. feed 2a föda föd föder födde fött

137 be born 2a födas - föds föddes fötts
138 follow 2a följa följ följer följde följt
139 blow-dry 1 föna föna fönar fönade fönat

140
1. transport
2. conduct, lead 2a föra för för förde fört

141 forbid 4
starka förbjuda förbjud förbjuder förbjöd förbjudit

142 remain, keep, stay 4
oregelb. 

förbli eller 
förbliva

förbli eller 
förbliv förblir förblev förblivit

143 improve 1 förbättra förbättra förbättrar förbättrade förbättrat

144 occur, exist 4
oregelb. förekomma förekom förekommer förekom förekommit

145 lecture 2b föreläsa föreläs föreläser föreläste föreläst

146 propose, suggest 4
starka föreslå föreslå föreslår föreslog föreslagit

147 explain 1 förklara förklara förklarar förklarade förklarat
148 entice 2a förleda förled förleder förledde förlett
149 lose 1 förlora förlora förlorar förlorade förlorat
150 deny 1 förneka förneka förnekar förnekade förnekat

151 oversleep 4
starka försova försov försover försov försovit

152 understand 4
oregelb. förstå förstå förstår förstod förstått

153 defend 1 försvara försvara försvarar försvarade försvarat
154 complicate 1 försvåra försvåra försvårar försvårade försvårat

155
1. assure
2. insure 1 försäkra försäkra försäkrar försäkrade försäkrat

156 worsen, deteriorate 1 försämra försämra försämrar försämrade försämrat
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157 try, attempt 2b försöka försök försöker försökte försökt
158 provide for, support 2a försörja försörj försörjer försörjde försörjt
159 backbite 1 förtala förtala förtalar förtalade förtalat

160 keep secret, conceal 4
starka förtiga förtig förtiger förteg förtigit

161 manage, administrate 1 förvalta förvalta förvaltar förvaltade förvaltat

162 be gainfully employed 1 förvärvsarbeta förvärvsarbeta förvärvsarbeta
r

förvärvsarbetad
e förvärvsarbetat

163 change 1 förändra förändra förändrar förändrade förändrat

164

1. open one`s mouth 
(wide)

2. bawl, yell 1 gapa gapa gapar gapade gapat

165 carry out 2a genomföra genomför genomför genomförde genomfört

166 give 4
starka ge eller giva ge eller giv ger eller giver gav givit eller gett

167 like 1 gilla gilla gillar gillade gillat
168 guess, suppose 1 gissa gissa gissar gissade gissat
169 forget 2a glömma glöm glömmer glömde glömt
170 congratulate 1 gratulera gratulera gratulerar gratulerade gratulerat
171 grill 1 grilla grilla grillar grillade grillat

172
1. seize, grasp
2. capture, catch 4

starka gripa grip griper grep gripit

173
1. prime
2. base, support 1 grunda grunda grundar grundade grundat

174 bake, fry 1 grädda grädda gräddar gräddade gräddat

175
1. quarrel
2. scold 1 gräla gräla grälar grälade grälat

176 dig 2a gräva gräv gräver grävde grävt
177 swing, rock 1 gunga gunga gungar gungade gungat

178

1. pertain to, apply, 
concern

2. be valid, be in 
effect

2a gälla - gäller gällde gällt

179 yawn 1 gäspa gäspa gäspar gäspade gäspat

180 go, walk 4
oregelb. gå gå går gick gått

181 fertilize, spread 
manure on 1 gödsla gödsla gödslar gödslade gödslat

182

1. hide
2. keep, save, put 

aside 2a gömma göm gömmer gömde gömt

183 do 4
oregelb. göra gör gör gjorde gjort
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184 slip 1 halka halka halkar halkade halkat
185 land (end) [up] 1 hamna hamna hamnar hamnade hamnat

186
1. hammer
2. beat, pound 1 hamra hamra hamrar hamrade hamrat

187 buy, shop 1 handla handla handlar handlade handlat

188
1. handle
2. treat 1 handskas handskas handskas handskades handskats

189 hate, loathe, detest 1 hata hata hatar hatade hatat

190 have 4
oregelb. ha eller hava ha har hade haft

191
1. greet
2. cheer [on], support 1 heja heja hejar hejade hejat

192 be called 2b heta het heter hette hetat
193 hiccup, hiccough 1 hicka hicka hickar hickade hickat

194

1. prevent, restrain, 
hinder

2. check 1 hindra hindra hindrar hindrade hindrat

195

1. reach, advance
2. have time, 

manage
4

starka hinna hinn hinner hann hunnit

196 find 1 hitta hitta hittar hittade hittat
197 help 2b hjälpa hjälp hjälper hjälpte hjälpt
198 jump 1 hoppa hoppa hoppar hoppade hoppat
199 hope 1 hoppas hoppas hoppas hoppades hoppats
200 cough 1 hosta hosta hostar hostade hostat
201 threaten, menace 1 hota hota hotar hotade hotat
202 rent, hire 2a hyra hyr hyr hyrde hyrt

203
1. plane, smooth
2. slice 1 hyvla hyvla hyvlar hyvlade hyvlat

204 nest 1 häcka häcka häckar häckade häckat
205 fasten together 1 häfta häfta häftar häftade häftat
206 remand in custody 1 häkta häkta häktar häktade häktat
207 pour 2a hälla häll häller hällde hällt
208 greet, send word 1 hälsa hälsa hälsar hälsade hälsat
209 bring, fetch 1 hämta hämta hämtar hämtade hämtat

210 happen, occur, take 
place 2a hända händ händer hände hänt

211 hang 2a hänga häng hänger hängde hängt
212 uphold 1 hävda hävda hävdar hävdade hävdat
213 hear, listen 2a höra hör hör hörde hört

8 of 15

http://taipoint.org/swedish-verbs/


Svenska Verb v.2013-10-25 http://taipoint.org/swedish-verbs/ 

№ På engelska Grupp Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum
214 interest 1 intressera intressera intresserar intresserade intresserat

215
1. irritate
2. annoy 1 irritera irritera irriterar irriterade irriterat

216 work 1 jobba jobba jobbar jobbade jobbat
217 jog 1 jogga jogga joggar joggade joggat
218 comb 1 kamma kamma kammar kammade kammat

219

1. throw, cast
2. discard, throw 

away 1 kasta kasta kastar kastade kastat

220 complain 1 klaga klaga klagar klagade klagat
221 manage 1 klara klara klarar klarade klarat
222 cut 2b klippa klipp klipper klippte klippt
223 boil 1 koka koka kokar kokade kokat

224
1. check
2. look (at), watch 1 kolla kolla kollar kollade kollat

225 come 4
starka komma kom kommer kom kommit

226 concentrate 1 koncentrera koncentrera koncentrerar koncentrerade koncentrerat

227

1. connect
2. leash
3. catch on 1 koppla koppla kopplar kopplade kopplat

228 relax 1 koppla av koppla av kopplar av kopplade av kopplat av
229 cost 1 kosta kosta kostar kostade kostat
230 collide 1 krocka krocka krockar krockade krockat

231 can, know 4
oregelb. kunna - kan kunde kunnat

232 fight 1 kämpa kämpa kämpar kämpade kämpat

233
1. sense, feel
2. know 2a känna känn känner kände känt

234 queue 1 köa köa köar köade köat
235 buy 2b köpa köp köper köpte köpt
236 drive 2a köra kör kör körde kört
237 make, repair, cook 1 laga laga lagar lagade lagat

238 smile 4
oregelb. le le ler log lett

239 get tired of, sicken 1 ledsna ledsna ledsnar ledsnade ledsnat
240 look 1 leta leta letar letade letat

241 lie 4
oregelb. ligga ligg ligger låg legat

242 resemble 1 likna likna liknar liknade liknat
243 relieve 1 lindra lindra lindrar lindrade lindrat
244 rely on 1 lita lita litar litade litat

9 of 15

http://taipoint.org/swedish-verbs/


Svenska Verb v.2013-10-25 http://taipoint.org/swedish-verbs/ 

№ På engelska Grupp Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum

245
1. entice
2. curl 1 locka locka lockar lockade lockat

246
1. promise
2. praise 1 lova lova lovar lovade lovat

247 calm 1 lugna lugna lugnar lugnade lugnat
248 smell 1 lukta lukta luktar luktade luktat

249
1. lurk
2. deceive 1 lura lura lurar lurade lurat

250 listen 1 lyssna lyssna lyssnar lyssnade lyssnat

251 put, place 4
oregelb. lägga lägg lägger la eller lade lagt

252 hand, give, leave 1 lämna lämna lämnar lämnade lämnat
253 yearn, long for 1 längta längta längtar längtade längtat
254 teach, learn 2a lära lär lär lärde lärt

255
1. read
2. study 2b läsa läs läser läste läst

256 borrow, lend 1 låna låna lånar lånade lånat

257 let, allow 4
starka låta låt låter lät låtit

258 pretend 1 låtsas låtsas låtsas låtsades låtsats
259 let (smb) know, inform 1 meddela meddela meddelar meddelade meddelat

260
1. believe
2. intend, mean 1 mena mena menar menade menat

261 remember 2a minnas - minns mindes mints
262 miss 1 missa missa missar missade missat
263 fail 1 misslyckas misslyckas misslyckas misslyckades misslyckats
264 feel 3 må må mår mådde mått
265 paint 1 måla måla målar målade målat

266 must 4
oregelb. måste - måste måste måst

267 be able to, have the 
energy to 1 orka orka orkar orkade orkat

268 worry 1 oroa oroa oroar oroade oroat
269 park 1 parkera parkera parkerar parkerade parkerat
270 be suitable 1 passa passa passar passade passat
271 plan 1 planera planera planerar planerade planerat
272 post 1 posta posta postar postade postat
273 practice 1 praktisera praktisera praktiserar praktiserade praktiserat
274 talk 1 prata prata pratar pratade pratat
275 try out, test 1 prova prova provar provade provat
276 influence, affect 1 påverka påverka påverkar påverkade påverkat
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277 shave 1 raka raka rakar rakade rakat
278 fall 1 ramla ramla ramlar ramlade ramlat
279 rain 1 regna regna regnar regnade regnat
280 repair 1 reparera reparera reparerar reparerade reparerat
281 travel 2b resa res reser reste rest

282
1. irritate, tease
2. stimulate, excite 1 reta reta retar retade retat

283 ring 2a ringa ring ringer ringde ringt
284 draw, design 1 rita rita ritar ritade ritat
285 roll 1 rulla rulla rullar rullade rullat
286 save 1 rädda rädda räddar räddade räddat
287 correct 1 rätta rätta rättar rättade rättat

288

1. meet
2. chance (happen) 

to
3. get (fall) into, find 

oneself in

1 råka råka råkar råkade råkat

289 smoke 2b röka rök röker rökte rökt
290 vote 1 rösta rösta röstar röstade röstat

291

1. ack, be without
2. be wanting 

(deficient)
3. miss

1 sakna sakna saknar saknade saknat

292

1. stake
2. bet on, back
3. venture 1 satsa satsa satsar satsade satsat

293 see 4
oregelb. se se ser såg sett

294 swim 1 simma simma simmar simmade simmat

295 sit, fit 4
starka sitta sitt sitter satt suttit

296 sing 4
starka sjunga sjung sjunger sjöng sjungit

297

1. injure, hurt
2. damage
3. harm
4. impair, be 

detrimental to, 
prejudice

1 skada skada skadar skadade skadat

298
1. peel, pare
2. shell 1 skala skala skalar skalade skalat

299
1. send
2. forward 1 skicka skicka skickar skickade skickat
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300 shine 4
starka skina skin skiner sken skinit

301

1. joke, jest
2. have fun
3. get up to mischief
4. cheat, swindle

1 skoja skoja skojar skojade skojat

302 will, shall 4
oregelb. skola - ska skulle skolat

303 laugh 1 skratta skratta skrattar skrattade skrattat

304 write 4
starka skriva skriv skriver skrev skrivit

305

1. protect
2. shelter
3. defend
4. cover
5. secure
6. preserve

1 skydda skydda skyddar skyddade skyddat

306 hasten, hurry 1 skynda skynda skyndar skyndade skyndat

307

1. stop, cease
2. end, finish
3. close, conclude, 

wind up
1 sluta sluta slutar slutade slutat

308 put out, extinguish, 
turn off 2b släcka släck släcker släckte släckt

309 strike, smite, hit, beat, 
knock

4
starka slå slå slår slog slagit

310
1. waste, squander
2. lavish 1 slösa slösa slösar slösade slösat

311 taste, try 1 smaka smaka smakar smakade smakat
312 flatter 1 smickra smickra smickrar smickrade smickrat

313
infect, pass on 
(communicate) an 
infection

1 smitta smitta smittar smittade smittat

314 snow 1 snöa snöa snöar snöade snöat

315 fall asleep, drop 
(dose) off 1 somna somna somnar somnade somnat

316 sleep 4
starka sova sov sover sov sovit

317 save 1 spara spara sparar sparade sparat
318 kick 1 sparka sparka sparkar sparkade sparkat
319 play 1 spela spela spelar spelade spelat

320 run 4
starka springa spring springer sprang sprungit

321 stop, stay 1 stanna stanna stannar stannade stannat
322 start 1 starta starta startar startade startat
323 spell 1 stava stava stavar stavade stavat
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324
1. knit
2. stick, sting 1 sticka sticka stickar stickade stickat

325 rise, get up 4
starka stiga stig stiger steg stigit

326
1. put, thrust
2. stop 1 stoppa stoppa stoppar stoppade stoppat

327 not bother about 1 strunta strunta struntar struntade struntat
328 study 1 studera studera studerar studerade studerat
329 clean 1 städa städa städar städade städat
330 agree, correspond 2a stämma stäm stämmer stämde stämt
331 close, shut 2a stänga stäng stänger stängde stängt

332 stand 4
oregelb. stå stå står stod stått

333 answer 1 svara svara svarar svarade svarat
334 sweat 1 svettas svettas svettas svettades svettats
335 faint 1 svimma svimma svimmar svimmade svimmat

336 swear 4
starka 

svärja eller 
svära

svär eller 
svärj

svär eller 
svärjer svor svurit

337 sew 3 sy sy syr sydde sytt

338 say 4
oregelb. säga säg säger sa eller sade sagt

339 sale 4
oregelb. sälja sälj säljer sålde sålt

340 put, place 2b sätta sätt sätter satte satt
341 speak 1 tala tala talar talade talat
342 fill [with petrol] 1 tanka tanka tankar tankade tankat

343
1. drop
2. draw 1 tappa tappa tappar tappade tappat

344 take 4
starka ta eller taga ta eller tag tar tog tagit

345 see, watch 1 titta titta tittar tittade tittat
346 nag, pester 1 tjata tjata tjatar tjatade tjatat

347
1. earn
2. deserve 1 tjäna tjäna tjänar tjänade tjänat

348 dry 1 torka torka torkar torkade torkat

349
1. get on [well]
2. enjoy 2a trivas trivs trivs trivdes trivts eller trivits

350 believe 3 tro tro tror trodde trott

351
1. press, weigh down
2. print 2b trycka tryck trycker tryckte tryckt

352 meet 1 träffa träffa träffar träffade träffat
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353
1. become tired
2. weary [of] 1 tröttna tröttna tröttnar tröttnade tröttnat

354 wash 1 tvätta tvätta tvättar tvättade tvättat

355
1. think
2. like 2b tycka tyck tycker tyckte tyckt

356 light, ignite 2a tända tänd tänder tände tänt
357 think 2b tänka tänk tänker tänkte tänkt

358
1. endure
2. tolerate 2a tåla tål tål tålde tålt

359 wonder 1 undra undra undrar undrade undrat
360 bring up 1 uppfostra uppfostra uppfostrar uppfostrade uppfostrat
361 encourage 1 uppmuntra uppmuntra uppmuntrar uppmuntrade uppmuntrat
362 repeat 1 upprepa upprepa upprepar upprepade upprepat
363 educate 1 utbilda utbilda utbildar utbildade utbildat
364 pronounce 1 uttala uttala uttalar uttalade uttalat
365 waken 1 vakna vakna vaknar vaknade vaknat

366 be 4
oregelb. vara var är var varit

367 warn 1 varna varna varnar varnade varnat
368 water 1 vattna vattna vattnar vattnade vattnat

369
1. seem
2. work 1 verka verka verkar verkade verkat

370 know 4
oregelb. veta vet vet visste vetat

371 rest 1 vila vila vilar vilade vilat

372 will, want 4
oregelb. vilja - vill ville velat

373 show 1 visa visa visar visade visat
374 whip 1 vispa vispa vispar vispade vispat
375 whistle 1 vissla vissla visslar visslade visslat
376 weigh 2a väga väg väger vägde vägt

377
1. wait
2. expect 1 vänta vänta väntar väntade väntat

378 weave 2a väva väv väver vävde vävt
379 grow 2b växa väx växer växte växt
380 exchange, vary 1 växla växla växlar växlade växlat
381 dare 1 våga våga vågar vågade vågat
382 take care of 1 vårda vårda vårdar vårdade vårdat
383 own 2a äga äg äger ägde ägt
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384
1. love
2. make love 1 älska älska älskar älskade älskat

385 change 1 ändra ändra ändrar ändrade ändrat

386 eat 4
starka äta ät äter åt ätit

387 go, ride, drive 2b åka åk åker åkte åkt
388 regret 1 ångra ångra ångrar ångrade ångrat
389 increase, gain, grow 1 öka öka ökar ökade ökat
390 wish 1 önska önska önskar önskade önskat
391 open 1 öppna öppna öppnar öppnade öppnat
392 practise, train 1 öva öva övar övade övat
393 surprise, astonish 1 överraska överraska överraskar överraskade överraskat
394 translate 2b översätta översätt översätter översatte översatt
395 persuade 1 övertala övertala övertalar övertalade övertalat

15 of 15

http://taipoint.org/swedish-verbs/

