
infinitiv Verbgrupp presens preteteritum supinum imperativ! nivå 
anteckna 1. antecknar antecknade antecknat anteckna A1 
använda 2a använder använde använt använd A1 
arbeta 1. arbetar arbetade arbetat arbeta A1 
bada 1. badar badade badat bada A1 
be 4 (oregelbundna) ber bad bett be A1 
behöva 2a behöver behövde behövt behöv A1 
berätta 1. berättar berättade berättat berätta A1 
betala 1. betalar betalade betalat betala A1 
bli 4 (i-e-i) blir blev blivit bli A1 
bo  3. bor bodde bott bo A1 
bruka 1. brukar brukade brukat bruka A1 
bygga 2a bygger byggde byggt bygg A1 
bädda 1. bäddar bäddade bäddat bädda A1 
börja 1. börjar började börjat börja A1 
dansa 1. dansar dansade dansat dansa A1 
diska 1. diskar diskade diskat diska A1 
dricka 4 (i-a-u) dricker drack druckit drick A1 
duscha 1. duschar duschade duschat duscha A1 
fika 1. fikar fikade fikat fika A1 
finnas 4 (i-a-u) finns fanns funnits finns A1 
flyga 4 (y-ö-u) flyger flög flugit flyg A1 
flytta 1. flyttar flyttade flyttat flytta A1 
fortsätta 4 (oregelbundna) fortsätter fortsatte fortsatt fortsätt A1 
frysa 4 (y-ö-u) fryser frös frusit frys A1 
fråga 1. frågar frågade frågat fråga A1 
få 4 (oregelbundna) får fick fått få A1 
förklara 1. förklarar förklarade förklarat förklara A1 
förstå 4 (oregelbundna) förstår förstod förstått förstå A1 
gilla 1. gillar gillade gillat gilla A1 
gissa 1. gissar gissade gissat gissa A1 
gråta 4 (oregelbundna) gråter grät gråtit gråt A1 
gå 4 (oregelbundna) går gick gått gå A1 
göra 4 (oregelbundna) gör gjorde gjort gör A1 
ha 4 (oregelbundna) har hade haft ha A1 
handla 1. handlar handlade handlat handla A1 
hämta 1. hämtar hämtade hämtat hämta A1 
höra 2a (spec) hör hörde hört hör A1 
jobba 1. jobbar jobbade jobbat jobba A1 
kunna 4 (oregelbundna) kan kunde kunnat kan A1 
klä 3. klär klädde klätt klä A1 
komma 4 (oregelbundna) kommer kom kommit kom A1 
kombinera 1. kombinerar kombinerade kombinerat kombinera A1 
komplettera 1. kompletterar kompletterade kompletterat komplettera A1 
krama 1. kramar kramade kramat krama A1 
känna 2a känner kände känt känn A1 
köpa 2b köper köpte köpt köp A1 
köra 2a (spec) kör körde kört kör A1 



laga 1. lagar lagade lagat laga A1 
le 4 (oregelbundna) ler log lett le A1 
leka  2b leker lekte lekt lek A1 
leva 2a lever levde levt lev A1 
lyssna 1. lyssnar lyssnade lyssnat lyssna A1 
lära 2a (spec) lär lärde lärt lär A1 
läsa  2b läser läste läst läs A1 
markera 1. markerar markerade markerat markera A1 
mejla 1. mejlar mejlade mejlat mejla A1 
må  3. mår mådde mått må A1 
orka 1. orkar orkade orkat orka A1 
parkera 1. parkerar parkerade parkerat parkera A1 
prata 1. pratar pratade pratat prata A1 
promenera 1. promenerar promenerade promenerat promenera A1 
ringa  2a ringer ringde ringt ring A1 
ropa 1. ropar ropade ropat ropa A1 
räkna 1. räknar räknade räknat räkna A1 
röka  2b röker rökte rökt rök A1 
se 4 (oregelbundna) ser såg sett se A1 
separera 1. separera separerade separerat separera A1 
sitta 4 (i-a-u) sitter satt suttit sitt A1 
sjunga 4 (u-ö-u) sjunger sjöng sjungit sjung A1 
skilja (sig)  2a skiljer(sig) skiljde (sig skiljt (sig) skilj (sig) A1 
skrika 4 (i-e-i) skriker skrek skrikit skrik A1 
skriva 4 (i-e-i) skriver skrev skrivit skriv A1 
slappa 1. slappar slappade slappat slappa A1 
sluta 1. slutar slutade slutat sluta A1 
släcka  2b släcker släckte släckt släck A1 
smaka 1. smakar smakade smakat smaka A1 
somna 1. somnar somnade somnat somna A1 
sova 4 (o-o-o) sover sov sovit sov A1 
spela 1. spelar spelade spelat spela A1 
springa 4 (i-a-u) springer sprang sprungit spring A1 
stanna 1. stannar stannade stannat stanna A1 
stava 1. stavar stavade stavat stava A1 
studera 1. studerar studerade studerat studera A1 
stå 4 (oregelbundna) står stod stått stå A1 
städa 1. städar städade städat städa A1 
stänga 2a stänger stängde stängt stäng A1 
surfa 1. surfar surfade surfat surfa A1 
svara 1. svarar svarade svarat svara A1 
säga 4 (oregelbundna) säger sa sagt säg A1 
ta 4 (a-o-a) tar tog tagit ta A1 
tala 1. talar talade talat tala A1 
titta 1. tittar tittade tittat titta A1 
tro 3. tror trodde trott tro A1 
träffa 1. träffar träffade träffat träffa A1 
träna 1. tränar tränade tränat träna A1 



tycka 2b tycker tyckte tyckt tyck A1 
tänka 2b tänker tänkte tänkt tänk A1 
tävla 1. tävlar tävlade tävlat tävla A1 
uttala 1. uttalar uttalade uttalat uttala A1 
vakna 1. vaknar vaknade vaknat vakna A1 
vara 4 (oregelbundna) är var varit var A1 
veta 4 (oregelbundna) vet visste vetat vet A1 
vilja 4 (oregelbundna) vill ville velat vill A1 
vinna 4 (i-a-u) vinner vann vunnit vinn A1 
vänta 1. väntar väntade väntat vänta A1 
växa 2b växer växte växt väx A1 
åka 2b åker åkte åkt åk A1 
äta 4 (ä-å-ä) äter åt ätit ät A1 
öppna 1. öppnar öppnade öppnat öppna A1 
anmäla  2a anmäler anmälde anmält anmäl A2 
anse 4 (oregelbundna) anser ansåg ansett anse A2 
avbryta 4 (y-ö-u) avbryter avbröt avbrutit avbryt A2 
beskriva 4 (i-e-i) beskriver beskrev beskrivit beskriv A2 
beställa  2a beställer beställde beställt beställ A2 
besöka  2b besöker besökte besökt besök A2 
binda 4 (i-a-u) binder band bundit bind A2 
bita 4 (i-e-i) biter bet bitit bit A2 
bjuda 4 (u-ö-u) bjuder bjöd bjudit bjud A2 
blinka 1. blinkar blinkade blinkat blinka A2 
blåsa  2b blåser blåste blåst blås A2 
boka 1. bokar bokade bokat boka A2 
bosätta (sig) 4 (oregelbundna) bosätter bosatte bosatt bosätt A2 
brinna 4 (i-a-u) brinner brann brunnit brinn A2 
bryta 4 (y-ö-u) bryter bröt brutit bryt A2 
byta  2b/4 byter bytte/böt bytt byt A2 
bära 4 (ä-a-u) bär bar burit bär A2 
böja  2a böjer böjde böjt böj A2 
cykla 1. cyklar cyklade cyklat cykla A2 
dammsuga 4 (u-ö-u) dammsuger dammsög dammsugit dammsug A2 
deklarera 1. deklarerar deklarerade deklarerat deklarera A2 
dela 1. delar delade delat dela A2 
delta 4 (a-o-a) deltar deltog deltagit delta A2 
diskutera 1. diskuterar diskuterade diskuterat diskutera A2 
dra 4 (a-o-a) drar drog dragit dra A2 
driva 4 (i-e-i) driver drev drivit driv A2 
drömma 2a drömmer drömde drömt dröm A2 
dö 4 (oregelbundna) dör dog dött dö A2 
erbjuda 4 (u-ö-u) erbjuder erbjöd erbjudit erbjud A2 
ersätta 4 (oregelbundna) ersätter ersatte ersatt ersätt A2 
falla 4 (a-ö-a) faller föll fallit fall A2 
fara 4 (a-o-a) far for farit far A2 
fiska 1. fiskar fiskade fiskat fiska A2 
fly 3. flyr flydde flytt fly A2 



flyta 4 (y-ö-u) flyter flöt flutit flyt A2 
fylla  2a fyller fyllde fyllt fyll A2 
föda  2a föder födde fött föd A2 
följa  2a följer följde följt följ A2 
föreslå 4 (å-o-a) föreslår föreslog föreslagit föreslå A2 
förlora 1. förlorar förlorade förlorat förlora A2 
förlåta 4 (å-ä-å) förlåter förlät förlåtit förlåt A2 
försvinna 4 (i-a-u) försvinner försvann försvunnit försvinn A2 
ge 4 (oregelbundna) ger gav gett ge A2 
glädja 4 (oregelbundna) glädjer gladde glatt glädj A2 
gratulera 1. gratulerar gratulerade gratulerat gratulera A2 
gräla 1. grälar grälade grälat gräla A2 
hantera 1. hanterar hanterade hanterat hantera A2 
heta 4 (oregelbundna) heter hette hetat het A2 
hinna 4 (i-a-u) hinner hann hunnit hinn A2 
hjälpa 2b hjälper hjälpte hjälpt hjälp A2 
hoppa 1. hoppar hoppade hoppat hoppa A2 
hosta 1. hostar hostade hostat hosta A2 
hyra 2a (spec) hyr hyrde hyrt hyr A2 
hålla 4 (å-ö-å) håller höll hållit håll A2 
hända  2a händer hände hänt händ A2 
innehålla 4 (å-ö-å) innehåller innehöll innehållit innehåll A2 
inse 4 (oregelbundna) inser insåg insett inse A2 
kasta 1. kastar kastade kastat kasta A2 
klippa  2b klipper klippte klippt klipp A2 
kliva 4 (i-e-i) kliver klev klivit kliv A2 
koka 1. kokar kokade kokat koka A2 
kosta 1. kostar kostade kostat kosta A2 
lasta 1. lastar lastade lastat lasta A2 
ligga 4 (oregelbundna) ligger låg legat ligg A2 
ljuga 4 (u-ö-u) ljuger ljög ljugit ljug A2 
lukta 1. luktar luktade luktat lukta A2 
lyfta  2b lyfter lyfte lyft lyft A2 
låta 4 (å-ä-å) låter lät låtit låt A2 
längta 1. längtar längtade längtat längta A2 
lösa  2b löser löste löst lös A2 
meddela 1. meddelar meddelade meddelat meddela A2 
mena 1. menar menade menat mena A2 
mörda 1. mördar mördade mördat mörda A2 
möta  2b möter mötte mött möt A2 
nå 3. når nådde nått nå A2 
organisera 1. organiserar organiserade organiserat organisera A2 
packa 1. packar packade packat packa A2 
passa 1. passar passade passat passa A2 
planera 1. planerar planerade planerat planera A2 
plocka 1. plockar plockade plockat plocka A2 
posta 1. postar postade postat posta A2 
raka 1. rakar rakade rakat raka A2 



rapportera 1. rapporterar rapporterade rapporterat rapportera A2 
regna 1. regnar regnade regnat regna A2 
rengöra 4 (oregelbundna) rengör rengjorde rengjort rengör A2 
reparera 1. reparerar reparerade reparerat reparera A2 
resa  2b reser reste rest res A2 
rida 4 (i-e-i) rider red ridit rid A2 
riva 4 (i-e-i) river rev rivit riv A2 
ro 3. ror rodde rott ro A2 
röra 2a (spec) rör rörde rört rör A2 
sakna 1. saknar saknade saknat sakna A2 
semestra 1. semestrar semestrade semestrat semestra A2 
servera 1. serverar serverade serverat servera A2 
sjukanmäla (sig)  2a sjukanmäler (sig) sjukanmälde (sig sjukanmält (sig) sjukanmäl (s A2 
skära 4 (ä-a-u) skär skar skurit skär A2 
sköta  2b sköter skötte skött sköt A2 
slå 4 (å-o-a) slår slog slagit slå A2 
släppa  2b släpper släppte släppt släpp A2 
smälla  2a smäller smällde smällt smäll A2 
sno 3. snor snodde snott sno A2 
snöa 1. snöar snöade snöat snöa A2 
sockra 1. sockrar sockrade sockrat sockra A2 
spränga 2a spränger sprängde sprängt spräng A2 
steka  2b steker stekte stekt stek A2 
sticka 4 (i-a-u) sticker stack stuckit stick A2 
spy 3. stiger steg stigit stig A2 
spå  3. stjäl stal stulit stjäl A2 
stjäla 4 (ä-a-u) stjäl stal stulit stjäl A2 
stryka 4 (y-ö-u) stryker strök strukit stryk A2 
strö  3. strör strödde strött strö A2 
ställa 2a ställer ställde ställt ställ A2 
suga 4 (u-ö-u) suger sög sugit sug A2 
svika 4 (i-e-i) sviker svek svikit svik A2 
svälja 4 (oregelbundna) sväljer svalde svalt svälj A2 
svära 4 (ä-o-u) svär svor svurit svär A2 
sy 3. syr sydde sytt sy A2 
sälja 4 (oregelbundna) säljer sålde sålt sälj A2 
söka  2b söker sökte sökt sök A2 
tacka 1. tackar tackade tackat tacka A2 
tjuta 4 (y-ö-u) tjuter tjöt tjutit tjut A2 
trivas 4 (oregelbundna) trivs trivdes trivts trivs A2 
trycka  2b trycker tryckte tryckt tryck A2 
tvätta 1. tvättar tvättade tvättat tvätta A2 
upptäcka  2b upptäcker upptäckte upptäckt upptäck A2 
väcka 2b väcker väckte väckt väck A2 
välja 4 (oregelbundna) väljer valde valt välj A2 
värka  2b värker värkte värkt värk A2 
växla 1. växlar växlade växlat växla A2 
äga 2a äger ägde ägt äg A2 



älska 1. älskar älskade älskat älska A2 
önska 1. önskar önskade önskat önska A2 
översätta 4 (oregelbundna) översätter översatte översatt översätt A2 
ange 4 (oregelbundna) anger angav angivit ange B 
angripa 4 (i-e-i) angriper angrep angripit angrip B 
anhålla 4 (å-ö-å) anhåller anhöll anhållit anhåll B 
avgöra 4 (oregelbundna) avgör avgjorde avgjort avgör B 
avlida 4 (i-e-i) avlider avled avlidit avlid B 
avstå 4 (oregelbundna) avstår avstod avstått avstå B 
banta 1. bantar bantade bantat banta B 
befinna (sig) 4 (i-a-u) befinner befann befunnit befinn B 
begagna 1. begagnar begagnade begagnat begagna B 
begå 4 (oregelbundna) begår begick begått begå B 
beräkna 1. beräknar beräknade beräknat beräkna B 
bestiga 4 (i-e-i) bestiger besteg bestigit bestig B 
bestå 4 (oregelbundna) består bestod bestått bestå B 
bestämma  2a bestämmer bestämde bestämt bestäm B 
betona 1. betonar betonade betonat betona B 
bidra 4 (a-o-a) bidrar bidrog bidragit bidra B 
bilda 1. bildar bildade bildat bilda B 
bre 3. brer bredde brett bre B 
brista 4 (i-a-u) brister brast brustit brist B 
bry (sig) 3. bryr (sig) brydde (sig) brytt (sig) bry (sig) B 
dyka 4 (y-ö-y) dyker dök dykt dyk B 
döda 1. dödar dödade dödat döda B 
duga 4 (oregelbundna) duger dög/dugde dugt dög/dug B 
dölja 4 (ö-o-o) döljer dolde dolt dölj B 
fastna 1. fastnar fastnade fastnat fastna B 
fatta 1. fattar fattade fattat fatta B 
finna 4 (i-a-u) finner fann funnit finn B 
framstå 4 (oregelbundna) framstår framstod framstått framstå B 
fungera 1. fungerar fungerade fungerat fungera B 
förbereda 2a förbereder förberedde förberett förbered B 
förbinda 4 (i-a-u) förbinder förband förbundit förbind B 
förbjuda 4 (u-ö-u) förbjuder förbjöd förbjudit förbjud B 
föredra 4 (a-o-a) föredrar föredrog föredragit föredra B 
förlova (sig) 1. förlovar (sig) förlovade (sig förlovat (sig) förlova (sig) B 
förutse 4 (oregelbundna) förutser förutsåg förutsett förutse B 
förutsätta 4 (oregelbundna) förutsätter förutsatte förutsatt förutsätt B 
förvara 1. förvarar förvarade förvarat förvara B 
gifta (sig)  2b gifter (sig) gifte (sig) gift (sig) gift (sig) B 
glo  3. glor glodde glott glo B 
glömma  2a glömmer glömde glömt glöm B 
gny  3. gnyr gnydde gnytt gny B 
gripa 4 (i-e-i) griper grep gripit grip B 
gry  3. gryr grydde grytt gry B 
gräva  2a gräver grävde grävt gräv B 
gömma  2a gömmer gömde gömt göm B 



hata 1. hatar hatade hatat hata B 
hugga 4 (u-ö-u) hugger högg huggit hugg B 
hälsa (på) 1. hälsar (på) hälsade (på) hälsat (på) hälsa (på) B 
ifrågasätta 4 (oregelbundna) ifrågasätter ifrågasatte ifrågasatt ifrågasätt B 
infalla 4 (a-ö-a) infaller inföll infallit infall B 
ingå 4 (oregelbundna) ingår ingick ingått ingå B 
innebära 4 (ä-a-u) innebär innebar inneburit innebär B 
inspektera 1. inspekterar inspekterade inspekterat inspektera B 
instruera 1. instruerar instruerade instruerat instruera B 
intervjua 1. intervjuar intervjuade intervjuat intervjua B 
klara (sig) 1. klarar (sig) klarade (sig) klarat (sig) klara (sig) B 
konstruera 1. konstruerar konstruerade konstruerat konstruera B 
kontrollera 1. kontrollerar kontrollerade kontrollerat kontrollera B 
kräva 2a kräver krävde krävt kräv B 
leda 2a leder ledde lett led B 
lida 4 (i-e-i) lider led lidit lid B 
likna 1. liknar liknade liknat likna B 
ljusna 1. ljusnar ljusnade ljusnat ljusna B 
lossa 1. lossar lossade lossat lossa B 
låna 1. lånar lånade lånat låna B 
lägga 4 (oregelbundna) lägger la lagt lägg B 
missförstå 4 (oregelbundna) missförstår missförstod missförstått missförstå B 
njuta 4 (u-ö-u) njuter njöt njutit njut B 
närma (sig) 1. närmar (sig) närmade (sig) närmat (sig) närma (sig) B 
ogilla 1. ogillar ogillade ogillat ogilla B 
omkomma 4 (oregelbundna) omkommer omkom omkommit omkom B 
plugga 1. pluggar pluggade pluggat plugga B 
pågå 4 (oregelbundna) pågår pågick pågått pågå B 
rita 1. ritar ritade ritat rita B 
salta 1. saltar saltade saltat salta B 
samarbeta 1. samarbetar samarbetade samarbetat samarbeta B 
samla 1. samlar samlade samlat samla B 
simma 1. simmar simmade simmat simma B 
sjunka 4 (u-ö-u) sjunker sjönk sjunkit sjunk B 
skada 1. skadar skadade skadat skada B 
ske 3. sker skedde skett ske B 
skicka 1. skickar skickade skickat skicka B 
skina 4 (i-e-i) skiner sken skinit skin B 
skjuta 4 (u-ö-u) skjuter sköt skjutit skjut B 
slippa 4 (i-a-u) slipper slapp sluppit slipp B 
slänga  2a slänger slängde slängt släng B 
smaksätta 4 (oregelbundna) smaksätter smaksatte smaksatt smaksätt B 
sminka 1. sminkar sminkade sminkat sminka B 
smyga 4 (y-ö-u) smyger smök smugit smyg B 
smörja 4 (oregelbundna) smörjer smorde/smörjde smort/smörjt smörj B 
sortera 1. sorterar sorterade sorterat sortera B 
spinna 4 (i-a-u) spinner spann spunnit spinn B 
spricka 4 (i-a-u) spricker sprack spruckit sprick B 



sprida 4 (i-e-i) sprider spred spridit sprid B 
stapla 1. staplar staplade staplat stapla B 
stappla 1. stapplar stapplade stapplat stappla B 
stiga 4 (i-e-i) stiger steg stigit stig B 
strypa 4 (y-ö-y)/2b stryper ströp/strypte strypt stryp B 
strössla 1. strösslar strösslade strösslat strössla B 
stöda/stödja 4 (oregelbundna) stöder/stödjer stödde stött stöd B 
supa 4 (u-ö-u) super söp supit sup B 
svida 4 (i-e-i) svider sved svidit svid B 
så 3. sår sådde sått så B 
sätta 4 (oregelbundna) sätter satte satt sätt B 
tiga 4 (i-e-i) tiger teg tigit tig B 
tillkomma 4 (oregelbundna) tillkommer tillkom tillkommit tillkom B 
tillsätta 4 (oregelbundna) tillsätter tillsatte tillsatt tillsatt B 
transportera 1. transporterar transporterade transporterat transportera B 
tända  2a tänder tände tänt tänd B 
umgås 4 (oregelbundna) umgås umgicks umgåtts umgås B 
undersöka 2b undersöker undersökte undersökt undersök B 
undvika 4 (i-e-i) undviker undvek undvikit undvik B 
uppge 4 (oregelbundna) uppger uppgav uppgivit/uppgett uppge B 
utgå 4 (oregelbundna) utgår utgick utgått utgå B 
utveckla 1. utvecklar utvecklade utvecklat utveckla B 
vika 4 (oregelbundna) viker vek vikit/vikt vik B 
vrida 4 (i-e-i) vrider vred vridit vrid B 
vänja 4 (oregelbundna) vänjer vande vant vänj B 
återge 4 (oregelbundna) återger återgav återgivit/återgett återge B 
återgå 4 (oregelbundna) återgår återgick återgått återgå B 
återkomma 4 (oregelbundna) återkommer återkom återkommit återkom B 
ärva 2a ärver ärvde ärvt ärv B 
övervinna 4 (i-a-u) övervinner övervann övervunnit övervinn B 

 


