
Lexique - Ordlista

Français

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V X Y Z

 

Svenska

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T 
U V X Y Z Å Ä Ö

a har 6
à i 7, att 11
à côté de bredvid 1
A votre santé Skål! 4 (Bonjour-Bonsoir)
accent m accent 1 (Intonation)
accepter acceptera 9 (Studiearbete)
accordéon m dragspel 5 (spela instrument)
achat m inköp 5 (Faire)
achète köper 1 (Intonation)
acheter köpa 12 (Objektspronomen dativ)
acteur m, actrice f skådespelare 5 (Yrken)
adorer älska 3
aérogare m flygterminal 12
aéroport m flygplats 12
Afrique f Afrika 9
âge m ålder 6
agent m, agente f de police 
poliskonstapel 5 (Yrken)

agréable, agréable angenäm 11
agriculteur m, agricultrice f jordbrukare, 
lantbrukare 5 (Yrken)

agronome m, f agronom 8
ai har 3
aider hjälpa 8 (Yrken), 10
aidez-moi hjälp mig 10
Aie ! ha 10 (Imperativ av orgelbundna 
verb)

ail m vitlök 10 (Identitet och befintlighet)
aile f vinge 10 (Sång: Alouette)
aimable vänlig 12
aimer tycka om 7 (er-verb i presens)
s’aiment älskar varandra 3 ([s] och [z])
air m luft 2
ajouter tillägga 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

alcool m sprit 2 (Saker att köpa)
Algérie f Algeriet 7 (en/au/aux)
Allemagne f Tyskland 7 (en/au/aux)
allemand, allemande tysk 9 (Europeiska 
nationaliteter)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

accenten l’accent m 1 (Intonation)
acceptera accepter 9 (Studiearbete)
adjö, på återseende au revoir 10
advokaten l’avocat m, l’avocate f 5 (Yrken)
affären, butiken le magasin, 8 (vouloir)
affärskvinnan la femme d’affaires 5 (Yrken) 
Afrika l'Afrique f 9
agronomen l'agronome m, f 8
aldrig jamais 3, ne…jamais 3 (Negationen)
Algeriet l'Algérie f 7 (en/au/aux)
alla tous 12, toutes 12, tout le monde 
7 (Prepositionen à + städer)

allt tout 11
alltför trop 10
alltid toujours 7
alltså bon 5, alors 9 
allvarlig, farlig grave, grave 3
andra second, seconde 7 (Ordningstal) 
angenäm agréable 11
anlända arriver 11 (Passé composé med être)
annan autre 3
annars, normalt, vanligen normalement 7
anställd employé, employée 12
använda utiliser 9 (Studiearbete), 
10 (Imperativ av regelbundna verb)

apan le singe 6
apelsinen l’orange f 2 (Drycker)
apotekaren le pharmacien, la pharmacienne 
1 (Intonation)

apoteket la pharmacie 1 (Intonation)
april avril 6 (Månaderna)
arbeta travailler 4 (er-verb i presens)
arbetet le travail, les travaux 6 (Reflexiva verb, 
övningar), 9 (Substantivens plural), 12

arkitekten l’architecte m, f 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

arkitekturen l'architecture f 12
armbandsuret la montre 2 (Saker att köpa)
armbågen le coude 12 (Sång: Savez-vous 
planter les choux)

file:///C|/franska_steg_1/a01-franska1/info/info-htm/lexique.htm (1 of 32)2005-03-17 14:27:02



Lexique

aller gå 3, åka 4 (Aller)
Allez ! (uppmaning) 12
allez åker 4 ska 5
allumer tända 11 (Dikt: Déjeuner du 
matin)

alors så 4, alltså 9
ami m, amie f vän 10
amour f kärlek 5
amoureux, amoureuse kär, förälskad 
11 (Känslor)

an m år 5
anglais m engelska /språket/ 7
anglais, anglaise engelsk 9 (Europeiska 
nationaliteter)

Angleterre f England 7 (en/au/aux)
animal, animaux m djur 10
année f år 4 (Bonjour-Bonsoir), 12
anniversaire m födelsedag 4 (Bonjour-
Bonsoir)

août augusti 6 (Månaderna)
appareil m de photo kamera 
9 (Obestämd och partitiv artikel)

appeler kalla 11
s'appeler heta, kallas 4 
après efter 7
après-midi m eftermiddag 4 (Testa dig 
själv, Fraser), 8 (Digital tid)

arc m båge 4 (Universum)
architecte m, f arkitekt 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

architecture f arkitektur 12
argent m pengar 4 (Tonlösa och tonande 
sje-ljud), 9 (Obestämd och partitiv artikel), 

silver 7 (Fördjupning av nasalvokaler)

arme f vapen 6 (Studiearbete)
s'arrêter stanna 6
arriver hända 3, anlända 11 (Passé 
composé med être)

art m konst 8 (Schema och ämnen)
arts m pl plastiques bild 8 (Schema och 
ämnen)

as har 6
assez tillräckligt 10 (Identitet och 
befintlighet)

assis sittande 6
attacher spänna fast 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

armen le bras 12 (Sång: Savez-vous planter les 
choux)

askkoppen le cendrier 11 (Dikt: Déjeuner du 
matin)

att que 10, à 11
augusti août 6 (Månaderna)
av de 2, par 10
avslappnad détendu, détendue 11 (Känslor)
axeln, skuldran l'épaule f 12
bagaget les bagages m pl 9 (Substantivens 
plural), 12

bakom derrière 12 (Visa vägen)
banan la piste 12
bananen la banane 1 (Intonation)
bara, endast seulement 8 (Schema och 
ämnen), juste 12

bara, helt enkelt simplement 6 (Namnsdag 
och födelsedag) 

barnet l'enfant m, f 6
barnmorskan la sage-femme 8 (Familjen och 
släktträdet)

basfiolen la contrebasse 5 (Spela instrument)
basilikan le basilic, le pistou 6 (Studiearbete)
be prier 3
befolka peupler 11 (Uttal av [œ] och [ø])
begåvad doué, douée 8 (Familjen och 
släktträdet)

behovet le besoin 6 (Vara hungrig)
behån le soutien-gorge 3 (Damkläder)
behöva avoir besoin 6 (Vara hungrig)
beige beige, beige 1 (Färgerna)
Belgien la Belgique 7 (en/au/aux)
belgisk belge, belge 9 (Europeiska 
nationaliteter)

berget le mont 1 (Färgerna)
berätta raconter 12 (Objektspronomen dativ)
bidén le bidet 1 (Akut accent)
biffen, biffsteken le bifteck 1 (Intonation)
bildämnet les arts m plastiques 8 (Schema och 
ämnen)

bilen la voiture 11
biljetten le billet 12 (Objektspronomen 
ackusativ)

bion le cinéma 4 (Aller)
biståndsarbetaren le coopérant, la coopérante 
8 (Yrken)
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attendent väntar 12
Attendez ! Vänta! 12
attendre vänta 12
atterri landat 12
atterrir landa 11 (ir-verb i presens)
au dessus ovanför 6
aujourd'hui idag 6 (Datum)
au revoir adjö, på återseende 10
aurore boréale f norrsken 4 (Universum)
aussi också 4, lika 7 (Komparation)
automne m höst 11 (Årstiderna)
autre annan 3
Autriche f Österrike 9 (Europeiska 
nationaliteter)

autrichien, autrichienne österrikisk 
9 (Europeiska nationaliteter)

avec med 2
avenir framtid m 4
avez har 2, 3 ([s] och [z])
avion m flygplan 1
avocat m, avocate f advokat 5 (Yrken)
avoir ha 2
avoir besoin behöva 6 (Vara hungrig)
avoir chaud vara varm 6 (Vara hungrig)
avoir faim vara hungrig 6 (Vara hungrig)
avoir froid frysa 6 (Vara hungrig)
avoir honte skämmas 6 (Vara hungrig)
avoir peur vara rädd 6 (Vara hungrig), 10
avoir soif vara törstig 6 (Vara hungrig)
avoir sommeil vara sömnig 6 (Vara 
hungrig)

avons har 3 ([s] och [z])
avouer erkänna 4
avril april 6 (Månaderna)
bac m studentexamen 8 (Familjen och 
släktträdet)

bagages m pl bagage 9 (Substantivens 
plural), 12

banane f banan 1 (Intonation)
barbe f skägg 8 (Familjen och släktträdet)
basket m gymnastiksko 3 (Herrkläder)
bateau, bateaux m båt 11
bâtiment m byggnad 12
beau, belle vacker 3 (Adjektivets 
placering)

beaucoup mycket 1, många
bec m näbb 10 (Sång: Alouette)
beige, beige 1 (Färgerna)
belge, belge belgisk 9 (Europeiska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bjuda in inviter 12
bladet, lövet la feuille 11 (Uttal av [œ] och [ø])
blaserad blasé, blasée 1 (Akut accent)
bli se faire 10
blomma fleurir 11 (Uttal av [œ] och [ø])
blusen le chemisier 1
blyg timide, timide 11 (Känslor)
blå bleu, bleue 1
bo habiter 4 (er-verb i presens), 5
boken le livre 2 (Saker att köpa)
bokstavera épeler 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

bordet la table 6 (Obetonade personliga 
pronomen)

borsten la brosse 12
boulen les boules, la pétanque 5 (Spela spel)
bra bien 11, bon 3 (Adjektivens placering)
Brasilien le Brésil 7 (en/au/aux)
bredvid à côté de 1
brevbäraren le facteur, la factrice 5 (Yrken)
brickan le plateau, les plateaux 9 (Övning på 
plural)

brittisk britannique, britannique 9 (Europeiska 
nationaliteter)

brodern le frère 8 (Familjen och släktträdet)
bron le pont 11
broschen la broche 2 (Saker att köpa)
broschyren la brochure 1
brummandet le ronronnement 6
brun marron, marron 1 (Färgerna)
Bryssel Bruxelles 8 (Digital tid)
bröllopet, äktenskapet le mariage 
7 (Ordningstal)

butiken, affären le magasin, 8 (vouloir)
byggnaden le bâtiment 12
byta changer 3
byxan le pantalon 3
bågen l’arc m 4 (Universum) 
båten le bateau 11
bädda faire le lit 5 (Hushållsarbete)
bältet la ceinture 3 (Damkläder), 11
bära, ha på sig porter 3 (Studiearbete)
bättre meilleur, meilleure 7 (Komparation)
bönan le haricot 1 (Färgerna)
börja commencer 8 (Familjen och släktträdet), 
10 (Imperativ av regelbundna verb)

champagnen le champagne 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

chauffören le chauffeur, la chauffeuse 5 (yrken)
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nationaliteter)

Belgique f Belgien 7 (en/au/aux)
belle vacker 3 (Adjektivets placering)
besoin m behov 6 (Vara hungrig)
beurre m smör 2 (Crêpes)
bicyclette f cykel 4 (Sporta)
bidet m bidé 1 (Akut accent)
bien sûr javisst 6
bien väl 1, bra 11, tydligt 11, ganska 12
bientôt snart 11
bienvenu, bienvenue välkommen 
10 (Imperativ, blandade meningar)

bière f öl 2
bifteck m biff/stek/ 1 (Intonation)
billet m biljett 12 (Objektspronomen 
ackusativ)

bisou m puss 6 (Namnsdag och födelsedag)
blanc, blanche vit 1
blasé, blasée blaserad 1 (Akut accent)
bleu, bleue blå 1
blond, blonde ljus, blond 3 (Testa dig 
själv, Fraser)

blouson m jacka 3 (Herrkläder)
boire dricka 2
bois m skog 11
bon, bonne bra 3 (Adjektivens placering)
Bon anniversaire Gratulerar på 
födelsedagen! 4 (Bonjour-Bonsoir)

Bon appétit Smaklig måltid! 4 (Bonjour-
Bonsoir)

Bon après-midi 4 (Testa dig själv, Fraser)
Bon séjour Trevlig vistelse! 4 (Testa dig 
själv, Fraser)

Bon voyage Lycklig resa! 4 (Bonjour-
Bonsoir)

bon alltså, jaha 5
bonbon m godis, karamell 2 (Saker att 
köpa)

bonjour goddag 6
Bonne année Gott nytt år! 4 (Bonjour-
Bonsoir)

Bonne chance Lycka till! 4 (Bonjour-
Bonsoir)

Bonne journée 4 (Bonjour-Bonsoir)
Bonne soirée 4 (Bonjour-Bonsoir)
Bonnes Fêtes 4 (Bonjour-Bonsoir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chokladen le chocolat 2 (Drycker)
cirkusen le cirque m 10 (Studiearbete)
citronen le citron 3 (Testa dig själv, Fraser)
Congo le Congo m 7 (en/au/aux)
cykla faire de la bicyclette, faire du vélo 
5 (Sporta)

cyklisten le cycliste, la cycliste 3 ([s] och [z])
dagboken le journal 6 (Studiearbete)
dagen le jour, la journée 4 (Bonjour-Bonsoir)
damen la dame f 10 (Grav accent)
Danmark le Danemark 7 (en/au/aux)
dansk danois, danoise 9 (Europeiska 
nationaliteter)

dansa danser 4 (Fler er-verb)
datan l'informatique f 8 (Familjen och 
släktträdet)

datera, tidsbestämma dater 12
datumet la date 6 (Datum)
december décembre 6 (Månaderna) 
deltaga participer 6
dem les 10
den där, det där ce 9, celui-là 12
den, det le 10, la 11
denna, detta cette 12
deras leur 11
desserten le dessert 3 ([s] och [z])
det ce 3, ça 3, le 10, la 11, cela 12
det blir bra ça ira 6 (Studiearbete)
det finns il y a 1, il y en a 11
det stämmer c'est ça 5
det är c'est 3, il y a 10 (Identitet och 
befintlighet)

detta cela 12
dimman le brouillard 11 (Vädret)
dina tes 8
diska faire la vaisselle 5 (Hushållsarbete)
diskutera discuter 8 (vouloir)
dit là 4, y 10 
djur animal, animaux m 10
djurparken le zoo 4 (Aller)
dockan la poupée 5 (Spela spel)
dra tirer 10 (Imperativ av regelbundna verb)
dragspelet l’accordéon 5 (spela instrument) 
dricka boire 2
druckit bu 11 (Passé composé med avoir)
drömma rêver 10
drömmen le rêve 10
du tu 6, toi 6
duka mettre la table 11 (mettre)
dyka faire de la plongée 5 (Sporta)
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Bonnes vacances Trevlig semester! 
4 (Bonjour-Bonsoir)

Bonsoir Godkväll! 4 (Bonjour-Bonsoir)
botte f stövel 3 (Damkläder)
boules f pl boule 5 (Spela spel)
se bousculer knuffas 12
bout m ände, slut 12
bouteille f flaska 1 (Intonation)
bras m arm 12 (Sång: Savez-vous planter 
les choux)

Brésil m Brasilien 7 (en/au/aux)
bretelles f pl hängslen 3 (Herrkläder)
britannique, britannique brittisk 
9 (Europeiska nationaliteter)

broche f brosch 2 (Saker att köpa)
brochure f broschyr 1
brosse f borste 12
brosse f à dents tandborste 9 (Obestämd 
och partitiv artikel)

brouillard m dimma 11 (Vädret)
bruit m oväsen 5 (Faire)
brun, brune mörk/brun/ 3 (Testa dig 
själv, Fraser)

Bruxelles Bryssel 8 (Digital tid)
bu druckit 11 (Passé composé med avoir)
ça det 3
ça ira det blir bra 6 (Studiearbete)
cache-cache m kurragömma 5 (spela spel)
cadeau, cadeaux m present 6 (Övningar 
på des)

café m kafé 1 (Akut accent), kaffe 2
cafetière f kaffebryggare 8 (Vouloir)
calculette f räknedosa 2 (Saker att köpa)
caleçon m kalsong 3 (Herrkläder)
calcul m räkning 8
se calmer lugna sig 6 (Reflexiva verb) 
Canada m Kanada 5
canadien, canadienne kanadensisk 5
carte f kort 1 (Intonation), 5 (Spela spel)
casquette f mössa /med skärm/ 
3 (Herrkläder)

ce det 3, den där, det där 9
ceinture f skärp 3 (Damkläder), bälte 11
cela det, detta 12
celui-là den där 12
cendrier m askkopp 11 (Dikt: Déjeuner du 
matin)

cent hundra 7 (Räkneord från 100)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dålig mauvais, mauvaise 3 (Adjektivets 
placering)

däcket le pneu 8 (Familjen och släktträdet)
där borta là-bas 10
därav en 3
därför att parce que 9
döden la mort 7 (Studiearbete)
dörren la porte f 1 (Intonation), bildörren la 
portière 9 (Sammansatta ord)
efter après 7
eftermiddagen l’après-midi m 4 (Testa dig 
själv: Fraser), 8 (Digital tid)

efternamnet le nom de famille 5 (Efternamn)
egentligen en fait 6
eller ou 11
elva onze 3 ([s] och [z])
enda barnet la fille unique 9
enda unique 9
endast, bara seulement 8 (Schema och 
ämnen), juste 12

engelska /språket/ l'anglais m 7
engelsk anglais, anglaise 9 (Europeiska 
nationaliteter)

England l'Angleterre f 7 (en/au/aux)
enorm immense 12
ensam seul, seule 6
entrén l’entrée f 1 (Akut accent)
er votre 3, vous 11
era vos 11
erkänna avouer 4
Europa l'Europe f 9
europeisk européen, européenne 9
examen l’examen m 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)
expediten le vendeur, la vendeuse 5 (Yrken)
fabriken l'usine 8 (Familjen och släktträdet)
fackföreningen le syndicat m 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

fadern le père 8 (Familjen och släktträdet)
faderlig paternel, paternelle 8 (Familjen och 
släktträdet)

familjen la famille 8 (Familjen och släktträdet), 
11

fantastisk formidable, formidable 6 (Elision), 
extraordinaire, extraordinaire 9 (Frågor och 
svar)

farbrorn l'oncle m 8 (Familjen och släktträdet)
farmor, mormor la grand-mère 7, 8 (Familjen 
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c'est ça det stämmer 5
c'est det är 3
cette denna, detta 12
chacun, chacune var och en 12
champagne m champagne 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

champs m 4 fält (Tonlösa och tonande sje-
ljud)

chance f tur 4 (Bonjour-Bonsoir)
changer byta 3
chanter sjunga 4 (Fler er-verb)
chanteur m, chanteuse f sångare 
5 (yrken)

chapeau m hatt 3 (Herrkläder)
chaque varje 9
chariot m vagn 2
chat m, chatte f katt 1 (Färgerna) 
10 (Husdjur)

chaud m värme 6 (Vara hungrig), 
11 (Vädret)

chaud, chaude varm 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

chauffeur m, chauffeuse f chaufför, 
förare 5 (yrken)

chaussette f strumpa 3 (Damkläder)
chaussure f sko 3 (Damkläder)
chemin m väg 10, 11 (Visa vägen)
chemise f skjorta 3 (Herrkläder)
chemisier m blus 1 (Nasalvokaler)
cher, chère kär, dyr 12
chercher hämta 12
cheval, chevaux m häst 6, 
9 (Substantivens plural)

chèvre f get 10 (Husdjur)
chez hos 4 (Tonlösa och tonande sje-ljud), 
till 7

chien m, chienne f hund 6 (Pas de) 
10 (Husdjur)

Chine f Kina 7 (en/au/aux)
chocolat m choklad 2 (Drycker)
choisir välja 10 (Imperativ av regelbundna 
verb), 11 (ir-verb i presens)

chose f sak 9 (Substantivens plural)
chou, choux m kålhuvud 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

ciel m himmel 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och släktträdet)

fascinerad fasciné, fascinée 12
fast, men enfin 3
fastern la tante 9
fattigdomen la pauvreté 7
februari février 6 (Månaderna)
felet le tort 6 (Vara hungrig), le défaut 12
femton quinze 11
festen la fête 1 (Akut accent)
elden le feu, les feux 9 (Övning på plural)
fickan la poche 4
fienden l’ennemi m 1 (Nasalvokaler)
filmregissören le, la cinéaste 5 (Kända 
personer)

fin fin, fine 10 (Identitet och befintlighet)
fingret le doigt 12 (Sång: Savez-vous planter 
les choux)

Finland la Finlande 7 (en/au/aux), 9
finländsk finlandais, finlandaise 9 (Europeiska 
nationaliteter)

finna, hitta trouver 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

finns il y a 1, 10 (Identitet och befintlighet), il y 
en a 11
finns det y a-t-il 8 (Digital tid)
fiolen le violon 5 (Spela instrument)
fira fêter 6 (Namnsdag och födelsedag)
fisken le poisson 3 ([s] och [z])
flaggan le drapeau, les drapeaux 
9 (Substantivens plural)

flaskan la bouteille 1 (Intonation)
flera plusieurs 7
flickan la fille 6
floden le fleuve 11
frukosten le déjeuner 11 (Dikt: Déjeuner du 
matin)

flyget le vol 8 (Digital tid)
flygplanet l'avion m 1
flygplatsen l'aéroport m 12
flygterminalen l'aérogare m 12
fläcken la tache 3
flöjten la flûte 5 (Spela instrument)
folket le peuple 11 (Uttal av [œ] och [ø])
folket, människorna le monde 1
forskningen la recherche 9 (Frågor och svar)
formen la forme 10
fort vite 11
fortsätta continuer 6
fotbollen le foot/ball/ 5 (Spela spel)
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cinéaste m filmregissör 5 (Kända personer)
cinéma m bio 4 (Aller)
cirque m cirkus 10 (Studiearbete)
ciseaux m pl sax 2 (Saker att köpa), 
9 (Substantivens plural)

citron m citron 3 (Testa dig själv, Fraser)
citron vert lime 10 (Identitet och 
befintlighet)

clarinette f klarinett 5 (Spela instrument)
clé f nyckel 11 (Mettre)
cliquer klicka 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

cochon m gris 10 (Husdjur)
coiffer klippa håret 8 (Yrken)
coiffeur m, coiffeuse f frisör 5 (Yrken)
coin m hörn 12 (Visa vägen)
collant m strumpbyxor 3 (Damkläder)
collier m halsband 2 (Saker att köpa)
colorier färglägga 1 (Färgerna), 
10 (Imperativ av regelbundna verb)

combien de temps hur länge 12
combien hur mycket, hur många 9 (Frågor 
och frågeord), 11 (Vädret), 12

combiner kombinera 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

comme som 3
commencer börja 8 (Familjen och 
släktträdet), 10 (Imperativ av regelbundna 

verb)

comment hur 6, 9 (Frågor och frågeord)
comparer jämföra 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

compléter komplettera 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

comprendre förstå 5, 7 (Prendre, 
comprendre)

comprends förstår 5
comprenez förstår 8
compris förstått 11 (Öva passé composé 
med avoir)

compromis m kompromiss 8 (Vouloir)
compter räkna 8 (Familjen och 
släktträdet), 11

condoléances f pl 4 (Bonjour-Bonsoir)
conduire köra 8 (Yrken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotbollsspelaren le footballeur 5 (Kända 
personer)

foten le pied 12 (Sång: Savez-vous planter les 
choux) 

framdriven poussé, poussée 10
framför allt surtout 5
framför devant 12
framtiden l'avenir m 4
Frankrike la France 7 (en/au/aux), 9
franska /språket/ le français 7
fransk français, française fransk 5
fredagen le vendredi 6 (Veckodagarna)
frisera, klippa håret coiffer 8 (Yrken)
frisören le coiffeur, la coiffeuse 5 (Yrken)
frun la femme 8 (Översätt)
frukten le fruit 2
frysa avoir froid 6 (Vara hungrig)
frysa till geler 11 (Vädret)
fryser till gèle 11 (Vädret)
fråga demander 9
frågan la question 11
frågar demandes 9
frågat demandé 12
främmande étranger, étrangère 9 (Övning på 
plural)

fröken mademoiselle 2
full plein, pleine 4 (Universum)
fundera réfléchir 11 (ir-verb i presens)
futuristisk futuriste 12
fyra quatre 9
fysikern le physicien, la physicienne 5 (Kända 
personer)

fåret le mouton 10 (Husdjur)
fälla upp redresser 11
fältet le champs 4 (Tonlösa och tonande sje-
ljud)

färgen la couleur 3, la peinture 11 (mettre)
färglägga colorier 1 (Färgerna), 10 (Imperativ 
av regelbundna verb)

färsk frais, fraîche 10 (Imperativ, blandade 
meningar)

född né, née 6 (När är han född)
födelsedagen l’anniversaire 4 (Bonjour-
Bonsoir)

fönstret la fenêtre 1 (Nasalvokaler)
för pour
för, alltför trop 10
föraren le chauffeur, la chauffeuse 5 (Yrken)
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conduit kör 8 (Yrken)
confiture f sylt 6 (Studiearbete)
Congo m Congo 7 (en/au/aux)
congrès m kongress 4
connais känner 4
connaître känna 4
connu känt 11 (Öva passé composé med 
avoir)

content, contente nöjd, belåten 
3 (Studiearbete)

continuer fortsätta 6
contrebasse f basfiol 5 (Spela instrument)
contrôle m kontroll 12
coopérant m, coopérante f 
biståndsarbetare 8 (Yrken)

copain m, copine f kompis 4 (Betonade 
personliga pronomen)

copier kopiera 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

corriger ändra 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

costume m kostym 3 (Herrkläder)
côte f kust 1 (Akut accent)
cou m hals 10 (Sång: Alouette)
se coucher lägga sig 6 (Reflexiva verb, 
övningar)

coude m armbåge 12 (Sång: Savez-vous 
planter les choux)

couleur f färg 3
couloir m gången, korridoren 6
couper skära, klippa 10 (Imperativ i 
recept)

couple m par 6
courgette f squash, zucchini 
6 (Studiearbete)

courses f pl ärenden 5 (Faire)
court, courte kort 6 (Namnsdag och 
födelsedag), 12

cousin m, cousine f kusin 3 ([s] och [z]), 
8 (Familjen och släktträdet)

coussin m kudde 3 ([s] och [z])
couteau, couteaux m kniv 2 (Saker att 
köpa)

couture f sömnad 8 (Familjen och 
släktträdet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

förbereda sig se préparer 6 Reflexiva verb, 
övningar)

föredra préférer 3
Förenade kungadömet (Storbritannien och 
Nordirland) le Royaume-Uni 9 (Europeiska 

nationaliteter)

Förenta staterna les Etats-Unis m 7 (en/au/
aux)

företaget l'entreprise f 8 (Familjen och 
släktträdet)

författaren l’écrivain m, l’écrivaine f 5 (Yrken)
förgäves en vain 12
förlora perdre 10
förlorat perdu 10
Förlåt, Ursäkta Pardon 3
förlåtelsen le pardon 3
förnamnet le prénom 5 (Förnamn)
förseningen le retard 8 (Schema och ämnen)
försiktig prudent, prudente 11 (Känslor)
försjunka se plonger 6
förskräckt horrifié, horrifiée 11 (Känslor)
först d'abord 10 (Y)
första premier, première 4, 7 (Ordningstal)
förstrött distraitement 1
förstå comprendre 7 (Prendre, comprendre)
förstår comprends 5, comprenez 8
försvunnen parti, partie 8 (Schema och ämnen)
försäljare le vendeur, la vendeuse 5 (Yrken)
förtjänsten, kvalitén la qualité 12
förtulla déclarer 12
förvånad surpris, surprise 11 (Känslor)
förvånande étonnant, étonnante 
7 (Fördjupning nasalvokaler)

föräldern le parent, la parente 8
förälskad, kär amoureux, amoureuse, 
11 (Känslor)

gammal vieux, vieille 3 (Adjektivets placering)
gasen le gaz 9 (Övning på plural)
gatan la rue 11
ge donner 12 (Objektspronomen dativ)
genom par 1
geografin la géographie 8
geten la chèvre 10 (Husdjur)
gifflen le croissant 6 (Studiearbete)
gift marié, mariée 8 (Familjen och släktträdet)
giftet le poison 3 ([s] och [z])
giraffen la girafe 10
gissa deviner 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)
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cravate f slips 3 (Herrkläder)
créer skapa 7 (Fördjupning nasalvokaler)
crème f grädde 2
creuser gräva ut 11 (Uttal av [œ] och [ø])
croire tro 7 (Croire)
crois tror 7
croissant m månskära 4 (Universum), 
giffel 6 (Studiearbete)

croix f kors 4 (Universum)
cuillère f sked 11 (Dikt: Déjeuner du 
matin)

cuir m läder, skinn 3 (Herrkläder)
cuisine f kök 5 (Hushållsarbete)
cuisinier m, cuisinière f kock 5 (Yrken)
culotte f trosa 3 (Damkläder)
curieux, curieuse nyfiken 11 (Känslor)
cycliste m, f cyklist 3 ([s] och [z])
d'abord först 10 (Y)
d'accord javisst 2, OK 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

dame f dam 10 (Grav accent)
Danemark m Danmark 7 (en/au/aux)
danois, danoise dansk 9 (Europeiska 
nationaliteter)

dans i 1, om 11
danser dansa 4 (Fler er-verb)
date f datum 6 (Datum)
dater datera, tidsbestämma 12
de från, av 1, om 11
débordé, débordée överhopad 12
décembre december 6 (Månaderna)
déclarer förtulla 12
défaut m fel 12
degré m grad 11 (Vädret)
déjà redan 4 (tonlösa och tonande sje-
ljud), 11

déjeuner m frukost 11 (Dikt: Déjeuner du 
matin)

demain imorgon 1 (Intonation)
demandé frågat 12
demander fråga 9
demi, demie halv 4 (Universum)
dent f tand 12
dentiste m, f tandläkare 5 (Yrken)
déposer släppa av 12
depuis /allt/sedan 5
dernier, dernière sist 12
derrière bakom 12 (Visa vägen)
désert m öken 3 ([s] och [z])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gitarren la guitare 12
gjort fait 11
Glad Påsk! Joyeuses Pâques 4 (Bonjour-
Bonsoir)

glaset le verre 2
glassen la glace 10 (Studiearbete)
glasögonen les lunettes f 6 (Övningar på des)
glädjen le plaisir 12
goddag bonjour 6
godiset, karamellen le bonbon 2 (Saker att 
köpa)

Godkväll! Bonsoir 4 (Bonjour-Bonsoir)
golfen le golf 5 (Spela spel)
Gott nytt år! Bonne année 4 (Bonjour-Bonsoir)
graden le degré 11 (Vädret)
Grattis! Félicitations 4 (Bonjour-Bonsoir)
grekisk grec, greque 9 (Europeiska 
nationaliteter)

Grekland la Grèce 9 (Europeiska nationaliteter)
grisen le cochon 10 (Husdjur)
grå gris, grise 3
gråta pleurer 4 (Fler er-verb)
grädden la crème 2
gräva ut creuser 11 (Uttal av [œ] och [ø])
grön vert, verte 1
guida guider 4
gul jaune, jaune 3
gymnasiet le lycée 8 (Familjen och släktträdet)
gymnastiken la gymnastique 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud), le sport 8

gymnastikskon le basket 3 (Herrkläder)
gå aller 3, 4 (Aller), passer 11
gå iväg, avgå partir 6
gå ut sortir 11 (Passé composé med être), 12
gången la fois 3, 9 (Substantivens plural)
gången, korridoren le couloir 6
gången, rörelsen la marche 12
går iväg part 6
går ut sortent 12
gåsen l'oie f 10 (Husdjur)
gått passé 11 (Passé composé med être)
gått ut sorti 11 (Passé composé med être)
gärna volontiers 6 (studiearbete), 11 (En)
gör fait 3, faites 5, font 8, fais 10
göra faire 3
ha avoir 2, Aie ! 10 (Imperativ av oregelbundna 
verb)

ha tråkigt s'ennuyer 6 (Reflexiva verb)
hallen le hall 12
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désirer önska 2
désolé, désolée ledsen 3
dessert m dessert 3 ([s] och [z])
dessin m teckning 8 (Schema och ämnen)
se détendre slappna av 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

détendu, détendue avslappnad 
11 (Känslor)

devant framför 12
deviner gissa 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

devoir vara tvungen 4
difficile, difficile svår 8 (vouloir)
dimanche m söndag 6 (Veckodagarna)
dîner m middag 5 (Uttal av i och y)
dirait skulle kunna säga 10
dire säga 5
discuter diskutera 8 (vouloir)
distinguer urskilja 11
distraitement förstrött 1
dit säger 12
dix tio 9
doigt m finger 12 (Sång: Savez-vous 
planter les choux)

dois måste 4
donner ge 12 (Objektspronomen dativ)
dorment sover 6
dormi sovit 11 (Passé composé med avoir)
dormir sova 6
dos m rygg 10 (Sång: Alouette)
dossier m stolsrygg 11
d'où varfrån 9 (Frågor och frågeord), 12
douane f tull 12
douanier m , douanière f tulltjänsteman 
12

doué, douée begåvad 8 (Familjen och 
släktträdet)

drapeau, drapeaux m flagga 
9 (Substantivens plural)

droit m juridik 8 (Familjen och 
släktträdet), rakt 12 (Visa vägen)

droite f höger 12
eau f vatten 2
écharpe f halsduk, sjal 6 (Elision)
école f skola 7
Ecosse f Skottland 7 (en/au/aux)
écouter lyssna 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halsbandet le collier 2 (Saker att köpa)
halsduken, sjalen le foulard 1, l’écharpe f 
6 (Elision)

halsen le cou 10 (Sång: Alouette)
halv demi, demie 4 (Universum)
handen la main 12 (Sång: Savez-vous planter 
les choux)

handla faire des achats, faire des courses, faire 
le marché 5 (Faire)
har ai 3, as 6, avez, avons 3 ([s] och [z])
hatten le chapeau 3 (Herrkläder)
havet la mer 6
Hej!, Hej då! Salut ! 10 (Y)
hel, fullständig entier, entière 7
helt tout 10
hemmet, huset la maison 4 (Aller) 
herrn le monsieur 1
heta, kallas s'appeler 4
heter s'appelle, m'appelle 5, t'appelles 6
himlen le ciel 6
historian l’histoire f 5 (Uttal av i och y)
hitta, finna trouver 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

hitta på, uppfinna inventer 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

hjälp mig aidez-moi 10
hjälpa aider 8 (Yrken), 10
Holland la Hollande 7 (en/au/aux)
holländsk hollandais, hollandaise 9 (Europeiska 
nationaliteter)

hon elle 1
honom lui 2
honungen le miel 6 (Studiearbete)
hos, till 7 (chez-hos/till)
hoppas espérer, espérons 11, espère 12
hotellet l’hôtel m 1 (Akut accent)
hunden le chien, la chienne 6 (pas de) 
10 (Husdjur)

hundra cent 7 (Räkneord från 100)
hungern la faim 6 (Vara hungrig)
hur comment 6, 9 (Frågor och frågeord)
hur länge combien de temps 12
hur mycket, hur många combien 9 (Frågor 
och frågeord), 12

huset, hemmet la maison 4 (Aller)
huvudet la tête 10 (Sång: Alouette)
hålet le trou 3
hålla tenir 9
hålla på att être en train de 10
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écrit skriver 6 (Namnsdag och födelsedag)
écrire skriva
écriteau m skylt 12
écrivain m, écrivaine f författare 5 
(Yrken)

elle hon 1
embarquement m landstigning 
7 (Fördjupning nasalvokaler)

embrasser krama, kyssa 6 (Namnsdag 
och födelsedag)

emploi m du temps schema 8 (Schema 
och ämnen)

employé m, employée f anställd 12
en därav 3, i 7, om den 11
en fait egentligen 6
en panne trasig 12
en pleine forme i toppform 11 (Känslor)
en route på väg 1
en vain förgäves 12
encore ännu 3
s'endormir somna 10
s'endort somnar 10
endroit m ställe, plats 8 (Schema och 
ämnen)

enfant m, f barn 6
enfin fast 3, äntligen 11
ennemi m fiende 1 (Nasalvokaler)
s’ennuyer ha tråkigt 6 (Reflexiva verb)
enquête f undersökning 1 (Akut accent)
enseigner undervisa 8 (Yrken)
ensemble tillsammans 11
entendre höra 11
entendu hört 11
entier, entière hel, fullständig 7
entrée f entré 1 (Akut accent)
entreprise f företag 8 (Familjen och 
släktträdet)

entrer stiga in 11 (Passé composé med 
être)

envie f lust 6 (Vara hungrig)
environnement m miljö 7
envoyer skicka 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

épaule f axel, skuldra 12
épeler bokstavera 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

escalade f klättring 5 (Sporta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hålla på med, arbeta med s’occuper de 
6 (Testa dig själv: Reflexiva verb)

hälla verser 10 (Imperativ i recept)
hälsan la santé 4 (Bonjour-Bonsoir)
hämta chercher 12, récupérer 12
hända arriver 3
händelsen l’événement m 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

hängslena les bretelles f pl 3 (Herrkläder)
här ici 10
hästen le cheval, les chevaux 6, 
9 (Substantivens plural)

höger droite f 12
högt haut 6
hönan la poule 10 (Husdjur)
hörnet le coin 12 (Visa vägen)
hört entendu 11
hösten l'automne m 11 (Årstiderna)
i dans 1, à 7, en 9
i toppform en pleine forme 11 (Känslor)
ibland parfois 7 (Prepositionen à + städer)
idag aujourd'hui 6 (Datum)
idén l’idée f 1 (Akut accent)
illustratören l'illustrateur m, l'illustratrice f 
9 (Frågor och svar)

illustrera illustrer 9 (Frågor och svar)
imorgon demain 1 (Intonation)
inbjuden invité, invitée 12
Indien l'Inde f 7 (en/au/aux)
ingen, inget, inga pas de 12
ingenjör l’ingénieur m, f 5 (Kända personer)
ingenting ne…rien 3 (Negationen), rien 9
inköpet l'achat m 5 (Faire)
inte ne…pas 3 (Negationen)
inte mer, inte längre ne…plus 3 (Negationen)
investeringen l’investissement m 
7 (Fördjupning nasalvokaler)

invånaren l'habitant m 7 (Räkneord från 100)
Irland l'Irlande f 7 (en/au/aux)
irländsk irlandais, irlandaise 9 (Europeiska 
nationaliteter)

ishockeyn le hockey sur glace 5 (Spela spel)
Island l'Islande f 7 (en/au/aux)
istället à la place 10 (Studiearbete)
Italien l'Italie 9 (Europeiska nationaliteter)
italiensk italien, italienne 9 (Europeiska 
nationaliteter)

ja oui 2
jackan le blouson 3 (Herrkläder)
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escalier m trappa 12
Espagne f Spanien 7 (en/au/aux)
espagnol, espagnole spansk 
9 (Europeiska nationaliteter)

espère hoppas 12
espérer hoppas 11
espérons hoppas 11
essuyer torka 10 (Imperativ i recept)
est m öster 11 (Väderleksrapporten)
est är 3
et och 1
Etats-Unis m pl Förenta staterna 7 (en/au/
aux)

été varit 11
été m sommar 11 (Årstiderna)
étoile f stjärna 9
étonnant förvånande 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

étranger, étrangère främmande 
9 (Övning på plural)

être vara 3
étude f studie 8 (Familjen och släktträdet)
étudier studera 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

eu haft 11 (Öva passé composé med avoir)
Europe f Europa 9
européen, européenne europeisk 9
événement m händelse 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

examen m examen 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

Excusez-moi Ursäkta mig 3
explorateur m upptäcktsresande 8
exploration f upptäcktsfärd 6
exploratrice f upptäcktsresande 8
extraordinaire, extraordinaire 
fantastisk 9 (Frågor och svar), 11

en face mitt emot 12 (Visa vägen)
facteur m, factrice brevbärare 5 (Yrken)
faim f hunger 6 (Vara hungrig)
faire göra 3, packa 12
se faire bli 10
faire de la bicyclette cykla 5 (Sporta)
faire de la natation simma 5 (Sporta)
faire de la plongée dyka 5 (Sporta)
faire de la voile segla 5 (Sporta)
faire de l’escalade klättra 5 (Sporta)
faire des achats handla 5 (Faire)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jag je 3, moi 5
jaha bon 5
januari janvier 6 (Månaderna)
Japan le Japon 1 (Intonation)
japansk japonais, japonaise 1 (Intonation)
javisst d'accord 2, bien sûr 6
jeansen le jean 3 (Herrkläder)
jogga faire du jogging 4 (Sporta)
jordbrukaren l’agriculteur m, l’agricultrice f 
5 (yrken)

jorden la terre 4 (Universum)
juicen le jus 2
juli juillet 6 (Månaderna)
juni juin 6 (Månaderna)
juridiken le droit 8 (Familjen och släktträdet)
just juste 3
just det voilà 5
jämföra comparer 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

kabinfönstret le hublot 1
kafét le café 1 (Akut accent)
kaffebryggaren la cafetière 8 (vouloir)
kaffet le café 2
kajen le quai 11
kall froid, froide 11 (Vädret)
kalla appeler 11
kalsongen le caleçon 3 (Herrkläder), le slip 
3 (Adjektiv)

kameran l'appareil m de photo 9 (Obestämd 
och partitiv artikel)

kan peut 3, peux 10, pouvez 11
Kanada le Canada 5
kanadensaren le Canadien, la Canadienne 5
kaninen le lapin 10 (Husdjur)
kanske peut-être 3
kappan le manteau 3 (Herrkläder)
katten le chat, la chatte 1 (Färgerna) 
10 (Husdjur)

kavajen le veston 3 (Herrkläder), la veste 
3 (Adjektiv)

kilometern le kilomètre 12
Kina la Chine 7 (en/au/aux)
kinden la joue 4 (Tonlösa och tonande sje-ljud)
kjolen la jupe 1
klarinetten la clarinette 5 (Spela instrument)
klicka cliquer 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

klä sig s’habiller 6 (Reflexiva verb)
klädd habillé, habillée 1
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faire des courses handla 5 (Faire)
faire des randonnées vandra 5 (Sporta)
faire du bruit föra oväsen 5 (Faire)
faire du café koka kaffe 5 (Hushållsarbete)
faire du cheval rida 5 (Sporta)
faire du hockey sur glace spela ishockey 
5 (Sporta)

faire du jardinage arbeta i trädgården 
5 (Faire)

faire du jogging jogga 5 (Sporta)
faire du ski åka skidor 5 (Sporta)
faire du stop lifta 5 (Faire)
faire du vélo cykla 5 (Sporta)
faire la cuisine laga mat 
5 (Hushållsarbete)

faire la lessive tvätta 5 (Hushållsarbete)
faire la vaisselle diska 5 (Hushållsarbete)
faire le lit bädda 5 (Hushållsarbete)
faire le marché handla 5 (Faire)
faire le ménage städa 5 (Faire)
faire son droit studera juridik 5 (Faire) 
fais gör 10
fait gör 3, gjort 11, är 11 (Vädret)
faites gör 5
fallait var nödvändigt 12
falloir vara nödvändigt 11
famille f familj 8 (Familjen och släktträdet)
fantastique, fantastique fantastisk 11
farine f mjöl 2 (Crêpes)
fasciné, fascinée fascinerad 12
fatigant, fatigante tröttande 
6 (Studiearbete)

faudra kommer att vara nödvändigt 11
Félicitations Grattis! 4 (Bonjour-Bonsoir)
femme f kvinna 1, fru 8 (Översätt)
femme f d’affaires affärskvinna 5 (Yrken) 
fenêtre f fönster 1 (Nasalvokaler) 
fermé, fermée stängt 1 (Intonation)
fermer stänga 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

fête f fest 1 (Akut accent), namnsdag 
6 (Vem har namnsdag, Namnsdag och 

födelsedag)

fête f nationale nationaldag 6 (Testa dig 
själv: Datum)

fêter fira 6 (Namnsdag och födelsedag)
feu, -x m eld 9 (Övning på plural)
feu rouge trafikljus 12 (Visa vägen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kläderna les vêtements m pl 3 (Herrkläder)
klänningen la robe 3 (Damkläder)
klättra faire de l’escalade 5 (Sporta)
kniven le couteau, les couteaux 2 (Saker att 
köpa)

knuffas se bousculer 12, se bousculent 12
knät le genou 12 (Sång: Savez-vous planter les 
choux)

kocken le cuisinier, la cuisinière 5 (Yrken)
koka kaffe faire du café 5 (Hushållsarbete)
Kom! Venez ! 12
kombinera combiner 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

komma venir 3, 11 (Passé composé med être)
komma hem rentrer 6 (Studiearbete
komma ihåg se rappeler 7 (Prepositionen à + 
städer)

kommer vient 1, viens 12, venez 12
kommit venu 11 (Passé composé med être), 12
kompisen le copain, la copine 4 (Betonade 
personliga pronomen)

komplettera compléter 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

kompromissen le compromis 8 (vouloir)
kon la vache 10 (Husdjur)
konsten l'art m 8 (Schema och ämnen)
kongressen le congrès 4
kontrollen le contrôle 12
kopiera copier 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

koppen la tasse 11 (mettre)
korsa, gå över (gata) traverser 12 (Visa vägen)
korset la croix 4 (Universum)
kort court, courte 12
kortet la carte 1 (Intonation)
kostymen le costume 3 (Herrkläder)
krama, kyssa embrasser 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

kriget la guerre 7
kryddväxterna les fines herbes f 10 (Identitet 
och befintlighet)

kudden le coussin 3 ([s] och [z])
kunna pouvoir 11 (pouvoir)
kunnat pu 11 (Öva passé composé med avoir)
kurragömman le cache-cache 5 (spela spel)
kusinen le cousin, la cousine 8 (Familjen och 
släktträdet)
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feuille blad, löv 11 (Uttal av [œ] och [ø])
février februari 6 (Månaderna)
fils m son 8 (Possessiva pronomen)
fille f flicka 6
fille unique f enda barnet 9
fin, fine fin 10 (Identitet och befintlighet)
fines herbes f kryddväxter 10 (Identitet 
och befintlighet)

finir sluta 11 (ir-verb i presens)
finlandais, finlandaise finländsk 
9 (Europeiska nationaliteter)

Finlande f Finland 7 (en/au/aux), 9
fleurir blomma 11 (Uttal av [œ] och [ø])
fleuve m flod 11
flûte f flöjt 5 (Spela instrument)
fois f gång 3, 9 (Substantivens plural)
font gör 8
foot/ball/ m fotboll 5 (Spela spel)
footballeur m fotbollsspelare 5 (Kända 
personer)

forêt f skog 1 (Akut accent)
forme f form 10
formidable, formidable fantastisk 6 
(Elision)

fort, forte stark 6
foulard m halsduk 1
frais, fraîche färsk 10 (Imperativ, 
blandade meningar), sval 12

français, française fransk 5
français m franska /språket/ 7
France f Frankrike 7 (en/au/aux), 9
franchement uppriktigt 8 (Schema och 
ämnen)

frère m bror 8 (Familjen och släktträdet)
frigidaire m kylskåp 10 (Identitet och 
befintlighet)

frigo m kylskåp 11 (mettre)
froid m köld 6 (Vara hungrig), 11 (Vädret)
fromage m ost 8 (aimer, adorer)
fruit m frukt 2
fumée f rök 11 (Dikt: Déjeuner du matin)
futuriste futuristisk, framtids- 12
garçon m pojke 3 ([s] och [z])
gauche vänster 12 (Visa vägen)
gaz m gas 9 (Övning på plural) 
gèle fryser till 11 (Vädret)
geler frysa till 11 (Vädret)
genou m knä 12 (Sång: Savez-vous 
planter les choux)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kusten la côte 1 (Akut accent)
kvarnen le moulin 1 (Färgerna)
kvarten le quart 8 (Klockan)
kvinnan la femme 1
kvittot le reçu 3 ([s] och [z])
kvällen le soir, la soirée 4 (Bonjour-Bonsoir)
kylskåpet le frigidaire m 10 (Identitet och 
befintlighet), le frigo 11 (mettre)

kyssa, krama embrasser 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

kålhuvudet le chou, les choux 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

känna connaître 4
känner connais 4
känt connu 11 (Öva passé composé med avoir)
kär, dyr cher, chère 12
kär, förälskad amoureux, amoureuse, 
11 (Känslor)

kärleken l'amour m 5
kölden le froid 6 (Vara hungrig)
köpa acheter 12 (Objektspronomen dativ)
köper achète 1 (Intonation)
köra conduire 8 (Yrken)
kör conduit 8 (Yrken)
laga mat faire la cuisine 5 (Hushållsarbete)
landa atterrir 11
landat atterri 12
landet le pays 9
landstigningen l’embarquement m 
7 (Fördjupning nasalvokaler)

lantbrukaren l’agriculteur m, l’agricultrice f 
5 (yrken)

ledig libre 8 (Schema och ämnen)
ledsen désolé, désolée 3
leken, spelet le jeu, les jeux 9 (Substantivens 
plural)

leksaken le jouet 2 (Saker att köpa)
leta reda på retrouver 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

lifta faire du stop 5 (Faire)
lika /...som/ aussi /...que/ 7 (Komparation)
likgiltig indifférent, indifférente 11 (Känslor)
likna ressembler /à/ 12
lila mauve, mauve 1
limen le citron vert 10 (Identitet och 
befintlighet)

lite un peu 11
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gens m pl folk, människor 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud), 7

gentil, gentille snäll 8 (Schema och 
ämnen)

géographie f geografi 8
girafe f giraff 10
glace f glass 10 (Studiearbete)
golf m golf 5 (Spela spel)
grand, grande stor 3 (Adjektivens 
placering), 7

grand-mère f farmor, mormor 7, 
8 (Familjen och släktträdet)
grand-père m farfar, farmor 8 (Familjen 
och släktträdet)

grandir växa 11 (ir-verb i presens) 
grave, grave allvarlig, farlig 3
grec, greque 9 (Europeiska nationaliteter)
Grèce f Grekland 9 (Europeiska 
nationaliteter)

gris, grise grå 3
gros, grosse stor, tjock 10
guerre f krig 7
guider guida 4
guitare f gitarr 5 (Spela instrument), 12
gymnastique f gymnastik 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

habillé, habillée klädd 1
s’habiller klä sig 6 (Reflexiva verb), 
11 (Passé composé med être)

habitant m invånare 7 (Räkneord från 100)
habiter bo 4 (er-verb i presens), 5
habitué m stamgäst 1 (Akut accent)
*hall m hall 12

*haricot m böna 1 (Färgerna)

*haussé lyft 12

*hausser les épaules rycka på axlarna 12

*haut högt 6

*hautbois m oboe 5 (Spela instrument)

herbe f ört, gräs 10 (Identitet och 
befintlighet)

heure f timme 8 (Klockan)
heureux, heureuse lycklig 11 (Känslor)
heurter stöta till 11 (Uttal av [œ] och [ø])
histoire f historia 5 (Uttal av i och y)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liten petit, petite 3
livet la vie 5
ljus, blond blond, blonde 3 (Testa dig själv, 
Fraser)

London Londres 8 (Digital tid)
lovet les vacances f pl 7
luften l'air f 2
lugna sig se calmer 6 (Reflexiva verb)
lungan le poumon 11
lusten l’envie f 6 (Vara hungrig)
Luxemburg le Luxembourg 9
luxemburgisk luxembourgeois, 
luxembourgeoise 9 (Europeiska nationaliteter)
Lycka till! Bonne chance 4 (Bonjour-Bonsoir)
lyckas réussir 11 (ir-verb i presens)
lycklig heureux, heureuse 11 (Känslor)
Lycklig resa! Bon voyage 4 (Bonjour-Bonsoir)
lyckosten le veinard, la veinarde 10 (Y)
lyft haussé 12
lyssna écouter 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

lång long, longue 10
lädret, skinnet le cuir 3 (Herrkläder)
lägga, sätta, ställa mettre 11
lägga sig se coucher 6 (Reflexiva verb, 
övningar)

lägga märke till remarquer 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

lägga till, tillägga ajouter 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

läkaren le, la médecin 5 (Yrken)
läraren le, la professeur 8 (Familjen och 
släktträdet)

läsa lire 8 (Familjen och släktträdet)
läsken la limonade 2 (Drycker)
läsningen la lecture 6
löken l'oignon m 10 (Identitet och befintlighet)
lördagen le samedi 6 (Veckodagarna)
lövet, bladet la feuille 11 (Uttal av [œ] och [ø])
machesalladen la mâche 6 (Studiearbete)
magasinet, tidningen le magazine 3 ([s] och 
[z])

magen, buken le ventre 10 (Sång: Alouette)
maj mai 6 (Månaderna)
mamma maman 6
man on 7
mannen l’homme m 1
/äkta/ mannen le mari 8 (vouloir)
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hiver m vinter 11 (Årstiderna)
*hockey sur glace m ishockey 5 (Spela 

spel)

*Hollande f Holland 7 (en/au/aux)
*hollandais, *hollandaise holländsk 

9 (Europeiska nationaliteter)

homme m man 1
*honte f skam 6 (Vara hungrig)

horrifié, horrifiée förskräckt 11 (Känslor)
hôtel m hotell 1 (Akut accent)
hôtesse f värdinna 2
*hublot m kabinfönster 1

huile f olja 2 (Crêpes)
idée f idé 1 (Akut accent)
illustrateur m, illustratrice f illustratör 
9 (Frågor och svar)

illustrer illustrera 9 (Frågor och svar)
il y a det finns 1, 10 (Identitet och 
befintlighet)

il y aura det kommer att finnas 11
il y en a det finns 11
île f ö 11
immense enorm 12
impossible omöjlig 6 (Studiearbete), 
7 (Fördjupning nasalvokaler)

incroyable otrolig 11
Inde f Indien 7 (en/au/aux)
indécis, indécise obeslutsam 11 (Känslor)
indifférent, indifférente likgiltig 
11 (Känslor)

infirmier m, infirmière f sjuksköterska 
5 (Yrken), 8

informatique f data 8 (Familjen och 
släktträdet)

ingénieur m, f ingenjör 5 (Kända personer)
s'interpeller ropa på varann 12
inventer hitta på , uppfinna 10 (Imperativ 
av regelbundna verb)

investissement m investering 
7 (Fördjupning nasalvokaler)

invité, invitée inbjuden 12
inviter bjuda in 12
Irlande f Irland 7 (en/au/aux)
irlandais, irlandaise irländsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marknaden le marché 5 (Faire)
Marocko le Maroc 7 (en/au/aux)
mars mars 6 (Månaderna)
massagen le massage m 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

matematiken les mathématiques f 8 (Schema 
och ämnen), 9 (Substantivens plural)

mattan le tapis 12
med avec 2
medlemmen le membre 5 (Studiearbete)
men mais 3
menar veux dire 5
mer plus 6, 7 (Komparation)
mer än, över plus de 12
middagen le dîner 5 (Uttal av i och y)
middagen (= kl 12) le midi 8 (Klockan)
midnatten la minuit 8 (Klockan)
mig moi 2, me 3
miljön l'environnement m 7
min ma 3, mon 8
mina mes 10
mindre moins 7 (Komparation)
mineral- minérale 2
minuten la minute 11
missa manquer 11
mitt emot en face 12 (Visa vägen)
mitten le milieu 11
mjölet la farine 2 (Crêpes)
mjölk- lacté, lactée 4 (Universum)
mjölken le lait 2 (Drycker)
moderlig maternel, maternelle 8 (Familjen och 
släktträdet)

modern la mère 8 (Familjen och släktträdet)
molnet le nuage 6, 11 (Vädret)
molnigt nuageux 11 (Väderleksrapporten)
monarkin la monarchie 4 (Tonlösa och tonande 
sje-ljud)

monoton monotone 6
morbror oncle m 8 (Familjen och släktträdet)
morgonen le matin 1 (Intonation), 8 (Digital 
tid), la matinée 10 (Y)

morfar, mormor le grand-père, la grand-mère 
8 (Familjen och släktträdet)
mostern la tante 8 (Familjen och släktträdet)
muraren le maçon, la maçonne 5 (Yrken)
musiken la musique 8 (Schema och ämnen)
musikern le musicien, la musicienne 5
mustaschen la moustache 8 (Familjen och 
släktträdet)
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9 (Europeiska nationaliteter)

iront /de/ kommer att gå 6 (Elision)
Islande f Island 7 (en/au/aux)
Italie f Italien 9 (Europeiska nationaliteter)
italien, italienne italiensk 9 (Europeiska 
nationaliteter)

jamais aldrig 3
janvier januari 6 (Månaderna)
Japon m Japan 1 (Intonation)
japonais, japonaise japansk 
1 (Intonation)

jardinage m trädgårdsarbete 5 (Faire)
jaune, jaune gul 3
je jag 3
jean m jeans 3 (Herrkläder)
jeu, -x m spel, lek 9 (Substantivens plural)
jeudi m torsdag 6 (Veckodagarna)
jeune, jeune ung 1
jeunesse f ungdom 11 (Uttal av [œ] och 
[ø])

joli, jolie vacker, söt 3 (Adjektivets 
placering)

joue f kind 4 (Tonlösa och tonande sje-ljud)
jouer spela 5 (spela spel)
jouet m leksak 2 (Saker att köpa)
joueur m spelare 7 (Fördjupning 
nasalvokaler) 

jour m dag 4 (Bonjour-Bonsoir)
journal m tidning 3 (Studiearbete), 6, 
dagbok 6 (Studiearbete)

Joyeuses Pâques Glad Påsk! 4 (Bonjour-
Bonsoir)

juillet juli 6 (Månaderna)
juin juni 6 (Månaderna)
jumeau, -x m tvilling 8 (Familjen och 
släktträdet)

jupe f kjol 1
jus m juice 2
jusqu’à till 1 (Intonation)
juste just 3, bara 12
kilomètre m kilometer 12
la den, det 11
là där, dit 4
là-bas där borta 10
lâcher tappa 3
lacté, lactée mjölk- 4 (Universum)
lait m mjölk 2 (Drycker)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mycket beaucoup 1, très 11
målaren le, la peintre 5 (Kända personer)
målningen la peinture 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

måndagen le lundi 6 (Veckodagarna)
månen la lune f 4 (Universum)
många beaucoup
många olika multiples 10
månskäran le croissant 4 (Universum)
måste dois 4, fallait 12
människorna gens m pl 7
märket le pin's 9
möjlig possible 3
mörk sombre 7 (Fördjupning nasalvokaler)
mörk/brun/ brun, brune 3 (Testa dig själv, 
Fraser)

mössan /med skärm/ la casquette 
3 (Herrkläder)

mötet la réunion 7, le rendez-vous 12
namnsdagen la fête 6 (Vem har namnsdag)
nationaldagen la fête nationale 6 (Testa dig 
själv: Datum)

natten la nuit 10
naturkunskapen les sciences f de la vie et de 
la terre 8 (Schema och ämnen)
Nederländerna Les Pays-Bas m pl 7 (en/au/
aux)

nej non 2
neutral neutre, neutre 11 (Uttal av [œ] och [ø])
ni vous 2
noll zéro 3 ([s] och [z])
Norge la Norvège 7 (en/au/aux)
normalt, annars, vanligen normalement 7 
norr le nord 11 (Väderleksrapporten)
norrskenet l’aurore boréale f 4 (Universum)
november novembre 6 (Månaderna)
nu maintenant 8 (Digital tid)
numret le numéro 6 (Testa dig själv: 
Telefonnummer)

nyckeln la clé 11 (mettre)
nyfiken curieux, curieuse 11 (Känslor)
något quelque chose 2
några quelques 11
näbben le bec 10 (Sång: Alouette)
nämna, räkna upp nommer 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

när quand 1 (Intonation), 9 (Frågor och 
frågeord)
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laitue f salladshuvud 6 (Studiearbete)
langue f språk 7
lapin m kanin 10 (Husdjur)
laver tvätta 10 (Imperativ i recept)
se laver tvätta sig 6 (Reflexiva verb)
le det 10
lecture f läsning 6
les dem 10
lessive f tvätt 5 (Hushållsarbete)
leur deras, sitt, sin 11
leurs deras, sina 12
se lever stiga upp 6 (Reflexiva verb)
libre ledig, fri 8 (Schema och ämnen)
limonade f läsk 2 (Drycker)
lire läsa 8 (Familjen och släktträdet)
lit m säng 5 (Hushållsarbete)
livre m bok 2 (Saker att köpa)
Londres London 8 (Digital tid)
long, longue lång 3 (Adjektivets 
placering), 10 

lui honom 1 
lundi m måndag 6 (Veckodagarna)
lune f måne 4 (Universum)
lunettes f pl glasögon 6 (Övningar på des) 
Luxembourg m Luxemburg 9
luxembourgeois, luxembourgeoise 
luxemburgisk 9 (Europeiska nationaliteter)

lycée m gymnasium 8 (Familjen och 
släktträdet)

ma min 3
mâche f machesallad 6 (Studiearbete)
maçon m, maçonne f murare 5 (Yrken)
madame min dam, frun 6
mademoiselle f fröken 2
magasin m affär, butik 8 (Vouloir)
magazine m magasin, tidning 3 ([s] och 
[z])

mai maj 6 (Månaderna)
main f hand 12 (Sång: Savez-vous planter 
les choux)

maintenant nu 8 (Digital tid)
mais men 3
maison f hus, hem 4 (Aller)
maman mamma 6
mangé ätit 11 (Passé composé med avoir)
manger äta 10
mangnifique strålande, fantastiskt 11
manquer missa 11
manteau m rock, kappa 3 (Herrkläder)
m'appelle heter, kallas 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

näsan le nez 9 (Substantivens plural)
nästa prochain, prochaine 10 (Y)
nöjd, belåten content, contente 
3 (Studiearbete), satisfait, satisfaite 11 (Känslor)

obeslutsam indécis, indécise 11 (Känslor)
oboen le hautbois 5 (Spela instrument)
och et 1
också aussi 4
ofta souvent 7 (Prepositionen à + städer)
oj tiens 10
oktober octobre 6 (Månaderna)
oliven l'olive f 10 (Identitet och befintlighet) 
oljan l’huile f 2 (Crêpes)
om sur 4, de, 11 dans
om, ifall si 3
omöjlig impossible 6 (Studiearbete), 
7 (Fördjupning nasalvokaler)

onsdagen le mercredi 6 (Veckodagarna)
orange orange, orange 1 (Färgerna)
ordet le mot 9 (Övning på plural)
ordnad organisé 3
osten le fromage 8 (aimer, adorer)
otrolig incroyable 11
arbetaren l'ouvrier m, l'ouvrière f 8 (Yrken)
ovanför au dessus 6
oväsendet le bruit 5 (Faire)
packa faire 12
pappa papa 6
paret le paire 2 (Saker att köpa), le couple 6
parfymen le parfum 2 (Saker att köpa)
passera passer 2, 11 (Passé composé med être)
Passera! Passez ! 12
passerar, drar förbi passe 2, passent 10
passet le passeport 12
pengarna l’argent 4 (Tonlösa och tonande sje-
ljud), 9 (Obestämd och partitiv artikel)

pensionen la retraite 8 (Familjen och 
släktträdet)

pennan le stylo 2 (Saker att köpa)
per par 9 (Övning på plural)
persiljan le persil 3 ([s] och [z])
Peru le Pérou 7 (en/au/aux)
pianot le piano 5 (Spela instrument)
planen le plan 11
planeten la planète 4
platsen la place 10 (Studiearbete), 11
platsen, stället l'endroit m 8 (Schema och 
ämnen)

poeten le, la poète 5
pojken le garçon 3 ([s] och [z])
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marche f gången, rörelsen 12
marché m marknad 5 (Faire)
mardi m tisdag 6 (Veckodagarna)
mari m /äkta/ man 8 (vouloir)
mariage m äktenskap, bröllop 
7 (Ordningstal)

marié, mariée gift 8 (Familjen och 
släktträdet)

Maroc m Marocko 7 (en/au/aux) 
marron, marron brun 1 (Färgerna)
mars mars 6 (Månaderna)
massage m massage 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

maternel, maternelle moderlig 
8 (Familjen och släktträdet)

mathématiques f pl matematik 
8 (Schema och ämnen), 9 (Substantivens 

plural)

matière f ämne 8 (Schema och ämnen)
matin m morgon 1 (Intonation), 8 (Digital 
tid)

matinée f morgon 10 (Y)
mauvais, mauvaise dålig 3 (Adjektivets 
placering) 

mauve, mauve lila 1
me mig 3
médecin m, f läkare 5 (Yrken)
meilleur, meilleure bättre 
7 (Komparation)

membre m medlem 5 (Studiearbete)
même till och med 9 (Övning på plural), 11
ménage m hushåll 5 (Faire)
menuisier m, menusière f snickare 
5 (Yrken)

mer f hav 6
merci tack 2
mercredi m onsdag 6 (Veckodagarna)
mère f mor 8 (Familjen och släktträdet)
mes mina 10
métier m 6 (Studiearbete)
mettre ställa, sätta, lägga 10 (Imperativ 
av oregelbundna verb), duka, ta på sig 

(kläder) 11 (Mettre)

midi m middag (= kl 12) 8 (Klockan)
miel m honung 6 (Studiearbete)
milieu m mitt 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poliskonstapeln l’agent m, l’agente f de police 
5 (Yrken)

Portugal le Portugal 7 (en/au/aux)
portugisisk portugais, portugaise 
9 (Europeiska nationaliteter)

posten la poste 12 (Visa vägen)
postischen, löshåret le postiche 3 (Herrkläder)
potatisen la pomme de terre 1 (Intonation)
prata parler 7 
pratat parlé 11
precis tout à fait 5
presenten le cadeau, les cadeaux 6 (Övningar 
på des)

presentera sig se présenter 5
presenterar présente 5
presidenten, ordföranden le président, la 
présidente 5 (Kända personer)
priset le prix 9 (Substantivens plural)
problemet le problème 7
promenaden la promenade 11
promenera se promener 6 Reflexiva verb, 
övningar)

programmera programmer 8 (Yrken)
programmeraren le programmeur, 
la programmeuse 8 (Yrken)
programmerbar programmable 8 (vouloir)
barnskötaren le puériculteur, la puéricultrice 
8 (Yrken)

pussen le bisou m 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

på sur 3
på väg en route 1
påsen, väskan le sac 3 (Studiearbete)
rakt droit 12 (Visa vägen)
rasismen le racisme 7
redan déjà 4, 11 (Tonlösa och tonande sje-ljud)
regna pleuvoir 11 (Vädret)
regnar pleut 11 (Vädret)
reklamen la publicité 8 (Familjen och 
släktträdet)

repetera, upprepa répéter 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

resa voyager 6
resan le voyage 11
resenären le voyageur 12
reser voyages 6
restaurangen le restaurant 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)
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mille tusen 7 (Räkneord från 100)
minérale mineral 2
minuit f midnatt 8 (Klockan)
minute f minut 11
moi mig 2 jag 4
moins mindre 7 (Komparation)
moment m ögonblick, stund 12
mon min 8
monarchie f monarki 4 (Tonlösa och 
tonande sje-ljud)

monde m folk, människor 1
monde m värld 6
monotone monoton 6
monsieur m herre 1
mont m berg 1 (Färgerna)
Monte ! Stig upp! 10
monter stiga upp 10, 11 (Passé composé 
med être)

montre f armbandsur 2 (Saker att köpa)
mort f död 7 (Studiearbete)
mot m ord 9 (Övning på plural)
moulin m kvarn 1 (Färgerna)
moustache f mustasch 8 (Familjen och 
släktträdet)

mouton m får 10 (Husdjur)
multiples många olika 10
musicien m, musicienne f musiker 5
musique f musik 8 (Schema och ämnen)
natation f simning 5 (Sporta)
navette f skyttel 12
né, née född 6 (När är han född)
ne…jamais aldrig 3 (Negationen)
ne…pas inte 3 (Negationen)
ne…plus inte mer, inte längre 
3 (Negationen)

ne…rien ingenting 3 (Negationen)
neiger snöa 11 (Vädret)
neutre, neutre neutral 11 (Uttal av [œ] 
och [ø])

nez m näsa 9 (Substantivens plural)
noir, noire svart 1 (Färgerna), 2
nom m de famille efternamn 
5 (Efternamn)

nombre m tal, antal 7 (Räkneord från 100)
nommer nämna, räkna upp 10 (Imperativ 
av regelbundna verb)

non nej 2
nord m norr 11 (Väderleksrapporten)
normalement annars, normalt 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resväskan la valise 3
rida faire du cheval 5 (Sporta)
ringer sonne 1 (Intonation)
rinna se répandre 3
rinner se répand 3
rocken le manteau 3 (Herrkläder)
rodna rougir 11 (ir-verb i presens)
rommen le rhum 2 (Crêpes)
ropa på varann s'interpeller 12 
rosa rose, rose 10
rugbyn le rugby 5 (Spela spel)
rulla rouler 12
rullande roulant 12
rycka på axlarna hausser les épaules 12
ryggen le dos 10 (Sång: Alouette)
räcker suffit 6 (Namnsdag och födelsedag)
rädslan la peur 10
räkna compter 8 (Familjen och släktträdet), 11
räkna upp, nämna nommer 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

räknedosan la calculette 2 (Saker att köpa)
räkningen le calcul 8
rätt raison f 3
röd rouge, rouge 2
röken la fumée 11 (Dikt: Déjeuner du matin)
röran, oordningen la pagaille 12
saken la chose 9 (Substantivens plural)
salladen la salade 6 (Studiearbete)
salladshuvudet la laitue 6 (Studiearbete)
sant vrai, vraie 4
saxen les ciseaux m pl 2 (Saker att köpa), 
9 (Substantivens plural)

saxofonen le saxophone 5 (Spela instrument)
schemat l'emploi m du temps 8 (Schema och 
ämnen)

scenen la scène 3 ([s] och [z])
Schweiz la Suisse 7 (en/au/aux)
se sig se regarder 4 (Fler er-verb)
se voir 10, 11 (Se)
sedan, alltsedan depuis 5
segla faire de la voile 4 (Sporta)
sekreteraren le, la secrétaire 5 (Yrken)
semestern les vacances f pl 4 (Aller), 7, 
9 (Substantivens plural)

Senegal le Sénégal 9
september septembre 6 (Månaderna)
ser vois 10, voit 11
servera servir 3
serverar sert 3
servitören, servitrisen le serveur, la serveuse 
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Norvège f Norge 7 (en/au/aux)
notre vår 4
nous vi 7
novembre november 6 (Månaderna)
nuage m moln 6, 11 (Vädret)
nuageux molnigt 11 (Väderleksrapporten)
nuit f natt 10
numéro m nummer 6 (Testa dig själv: 
Telefonnummer)

s’occuper de hålla på med, arbeta med 
6 (Testa dig själv: reflexiva verb)

octobre oktober 6 (Månaderna)
office m de tourisme turistbyrå 6 (Testa 
dig själv: Telefonnummer)

œil, yeux m öga 11 (Uttal av [œ] och [ø])
œuf m ägg 2 (Crêpes)
œuvre m verk 11 (Uttal av [œ] och [ø])
oie f gås 10 (Husdjur)
oignon m lök 10 (Identitet och befintlighet)
olive f oliv 10 (Identitet och befintlighet)
ombre m skugga 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

on man 7
oncle m farbror, morbror 8 (Familjen och 
släktträdet)

onze elva 3 ([s] och [z])
orange, orange orange 1 (Färgerna), 
apelsin 2 (Drycker)

oreille f öra 12 (Sång: Savez-vous planter 
les choux)

organisé, organisée ordnad 3
orgueil m stolthet 11 (Uttal av [œ] och [ø])
origine f ursprung 5
oser våga 4 (Tonlösa och tonande sje-ljud)
ou eller 11
où ?vart 7, var 9 (Frågor och frågeord), 12
ouest m väster 11 (Väderleksrapporten)
oui ja 2
ouvert, ouverte öppen 6 (Obetonade 
personliga pronomen)

Ouvre ! Öppna! 10 (Imperativ, blandade 
meningar)

ouvrier m, ouvrière f arbetare 8 (Yrken)
pagaille f röra, oordning 12
paire m par 2 (Saker att köpa)
panne f störning, motorstopp 12
pantalon m byxa 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (Yrken)

sett vu 11
sex six 9
sexton seize 11
shortsen le short 3 (Herrkläder)
sidenet la soie 1
sig se 3
silvret l’argent m 7 (Fördjupning av 
nasalvokaler)

simma faire de la natation 5 (Sporta)
sin, sitt, sina son 6, leur 11, leurs 12
sist dernier, dernière 12
sittande assis 6
sju sept 6
sjuksköterskan l'infirmier m, l'infirmière f 8
ska vais 3, va 3, allez 5, vas 7
skammen la honte 6 (Vara hungrig)
skapa créer 7 (Fördjupning nasalvokaler)
ske, hända se passer 12
skeden la cuillère 11 (Dikt: Déjeuner du matin)
skicka envoyer 6 (Namnsdag och födelsedag)
skidan le ski 5 (Sporta)
skjortan la chemise 3 (Herrkläder)
skjuta (motsats till dra) pousser 10 (Imperativ, 
blandade meningar)

skogen la forêt 1 (Akut accent), le bois 11
skolan l’école f 7
skon la chaussure 3 (Damkläder)
Skottland l'Ecosse f 7 (en/au/aux)
skriver écrit 6 (Namnsdag och födelsedag)
skuggan l’ombre m 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

skulle /kunna/ säga dirait 10
skulle kunna pourrais 4, pourrait 6 (Namnsdag 
och födelsedag)

skulpturen la sculpture 8 (Schema och ämnen)
skulptören le sculpteur, la sculptrice 5 (Kända 
personer)

skyddslingen le protégé, la protégée 1 (Akut 
accent)

skylten l'écriteau m 12
skytteln la navette 12
skådespelaren l’acteur m, l’actrice f 5 (yrken)
Skål! A votre santé, Tchin-tchin 4 (Bonjour-
Bonsoir)

skägget la barbe 8 (Familjen och släktträdet)
skämmas avoir honte 6 (Vara hungrig)
skära, klippa couper 10 (Imperativ i recept) 
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papa pappa 6
par genom 1, per 9 (Övning på plural), 
av 10

paraît /que/ verkar /som/, sägs 12
paraître /que/ verka /som/ 12
parce que därför att 9
pardon m ursäkten, förlåtelsen 3
Pardon Ursäkta, Förlåt 3
parent m, parente f förälder 8
parfum m parfym 2 (Saker att köpa)
parfois ibland 7 (Prepositionen à + städer)
parlé talat, pratat 11
parler tala, prata 7
part går iväg 6
parti, partie försvunnen 8 (Schema och 
ämnen)

participer deltaga 6
partir gå iväg, avgå 6
partout överallt 11
pas de ingen, inget, inga 12
pas inte 3
passé föråldrad 1 (Akut accent), gått 11
passeport m pass 12
passer passera, gå förbi 2, dra förbi 10, 
gå, tillbringa 11 (Passé composé med être)

Passez ! Passera! 12
se passer ske, hända 12
paternel, paternelle faderlig 8 (Familjen 
och släktträdet)

patte f tass 10 (Sång: Alouette)
pauvreté f fattigdom 7
pays m land 9
Pays-Bas m pl Nederländerna 7 (en/au/
aux)

peintre m, f målare 5 (Kända personer)
peinture f målning 7 (Fördjupning 
nasalvokaler), färg 11 (Mettre)

pendant under (om tid) 11
penser /à/ tänka /på/ 4 (Fler er-verb), 
tycka 6 (Studiearbete), 12 

pensif, pensive tankfull 12
perdre förlora 10
perdu, perdue förlorat 10, förlorad, vilsen 
12

père m fader 8 (Familjen och släktträdet)
permettez tillåter 6
permettre tillåta 6
Pérou m Peru 7 (en/au/aux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skärpet la ceinture 3 (Damkläder), 11
slappna av détendre 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

slipsen la cravate 2 (Saker att köpa), 
3 (Herrkläder)

sluta finir 11 (ir-verb i presens)
släppa av déposer 12
Smaklig måltid! Bon appétit 4 (Bonjour-
Bonsoir)

smöret le beurre 2 (Crêpes)
snarare plutôt 12
snart bientôt 11
snickaren le menuisier, la menusière 5 (yrken)
snuset le tabac à priser 2 (Saker att köpa)
snäll gentil, gentille 8 (Schema och ämnen)
snälla! s'il vous plaît, s'il te plaît tack, var snäll 
och... 2, 10 (Att vara artig när man ger order)

snöa neiger 11 (Vädret)
sockret le sucre 2 
solen le soleil 4 (Universum), 11 (Vädret), 12 
som qui 1, comme 3, que 4
sommaren l'été m 11 (Årstiderna)
somna s'endormir 10
somnar s'endort 10
sonen le fils 8 (Possessiva pronomen)
soppan la soupe 6 (Studiearbete)
sova dormir 6
sover dorment 6
sovit dormi 11 (Passé composé med avoir)
Spanien l'Espagne f 7 (en/au/aux)
spansk espagnol, espagnole 9 (Europeiska 
nationaliteter)

spela jouer 5 (Spela spel)
spelaren le joueur 7 (Fördjupning nasalvokaler)
spelet, leken le jeu, les jeux 9 (Substantivens 
plural)

spriten l’alcool m 2 (Saker att köpa)
språket la langue 7
spänna fast, fästa attacher 11
squashen, zucchinin la courgette f 
6 (Studiearbete)

staden la ville 4
stamgästen l’habitué m, l’habituée f 1 (Akut 
accent)

stanna /kvar/ rester 10 (Y), 11 (Passé 
composé med être), 12

stanna s'arrêter 6
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persil m persilja 3 ([s] och [z])
pétanque f boule 5 (spela spel) 
petit, petite liten 3 (Adjektivens placering)
peu m lite 6 (Namnsdag och födelsedag), 
11

peuple m folk 11 (Uttal av [œ] och [ø])
peupler befolka 11 (Uttal av [œ] och [ø])
peur f rädsla 6 (Vara hungrig), 10
peut kan 3
peut-être kanske 3
peux kan 10
pharmacie f apotek 1 (Intonation)
pharmacien, pharmacienne apotekare 
1 (Intonation)

physicien m, physicienne f fysiker 
5 (Kända personer)

piano m piano 5 (Spela instrument)
pied m fot 12 (Sång: Savez-vous planter 
les choux)

pin's m märke 9
piste f bana 12
pistou m basilika 6 (Studiearbete)
place f plats 10 (Studiearbete), 11
à la place istället 10 (Studiearbete)
plage f badstrand 4 (Aller)
plaisir m glädje 12
s'il vous plaît, s'il te plaît tack, var snäll 
och... 2, 10 (Att vara artig när man ger 

order)

plan m plan 11
planète f planet
plateau, -x m bricka 9 (Övning på plural)
plein, pleine full 4 (Universum)
pleurer gråta 4 (Fler er-verb)
pleut regnar 11 (Vädret)
pleuvoir regna 11 (Vädret)
plongée f dykning 5 (Sporta)
se plonger försjunka 6 
plus mer 6, 7 (Komparation)
plus de mer än, över 12 
plusieurs flera 7
plutôt snarare 12
pneu m däck 8 (Familjen och släktträdet)
poche f ficka 4
poète m poet 5
pont m bro 11
porte f dörr 1 (Intonation)
porter bära, ha på sig 3 (Studiearbete)
portière f bildörr 9 (Sammansatta ord)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stannar s'arrête 6
stark fort, forte 6
starta igen se remettre en marche 12
stationen la station 12
stiga in entrer 11 (Passé composé med être)
Stig upp! Monte ! 10
stiga upp monter, se lever 6 (Reflexiva verb) 
10, 11 (Passé composé med être)

stjärnan l'étoile f 9
stolsryggen le dossier 11
stoltheten l'orgueil m 11 (Uttal av [œ] och [ø])
stor grand, grande 3 (Adjektivens placering), 7
stor, tjock gros, grosse 10
stranden la plage 4 (Aller)
strategisk stratégique 11
strumpan la chaussette 3 (Damkläder)
strumpbyxorna le collant 3 (Damkläder)
strö saupoudrer 10 (Imperativ i recept)
studentexamen le bac 8 (Familjen och 
släktträdet)

studera étudier 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

studien l'étude f 8 (Familjen och släktträdet)
strålande, fantastisk magnifique 11
städa faire le ménage 5 (Faire)
ställa mettre 11, poser 12
stället, platsen l'endroit m 8 (Schema och 
ämnen)

stänga fermer 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

stängt fermé, fermée 1 (Intonation)
stöta till heurter 11 (Uttal av [œ] och [ø])
stött vexé, vexée 11 (Känslor)
stöveln la botte 3 (Damkläder)
sval frais, fraîche 12
svansen, stjärten (på fågel) la queue 
10 (Sång: Alouette)

svara répondre 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

svarat répondu 11 (Passé composé med avoir)
svaret la réponse 12
svart noir, noire 1 (Färgerna), 2
svenska /språket/ le suédois 7
svensk suédois, suédoise 6
Sverige la Suède 7
svår difficile, difficile 8 (vouloir)
sylten la confiture 6 (Studiearbete)
systemet le système 12
systern la sœur 8 (Familjen och släktträdet)
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portugais, portugaise portugisisk 
9 (Europeiska nationaliteter)

Portugal m Portugal 7 (en/au/aux)
poser ställa 12
possible, possible möjlig 3
poste f post 12 (Visa vägen)
postiche m postisch, löshår 3 (Herrkläder)
poule f höna 10 (Husdjur)
poumon m lunga 11
poupée f docka 5 (Spela spel)
pour för, till 1 (Studiearbete)
pourquoi varför 3, 9 (Frågor och frågeord)
pourrais skulle kunna 4
pourrait skulle kunna 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

pourtant ändå, emellertid 12
poussé, poussée framdriven, knuffad 10
pousser skjuta (motsats till dra) 
10 (Imperativ, blandade meningar)

pouvez kan 11
pouvoir kunna 3, 11 (pouvoir)
préfère föredrar 8
préférer föredra 3
préfères föredrar 8
préférez föredrar 3
premier, première första 4, 
7 (Ordningstal)

prendre ta 7 (Prendre, comprendre)
prénom m förnamn 5 (Förnamn)
se préparer förbereda sig 6 Reflexiva 
verb, övningar)

se présenter presentera sig 5
présente presenterar 5
président m, présidente f president, 
ordförande 5 (Kända personer)

prier be 3
printemps m vår 11 (Årstiderna)
prions ber 11
prix m pris 9 (Substantivens plural)
problème m problem 7
prochain, prochaine nästa 10 (Y)
professeur m, f lärare 8 (Familjen och 
släktträdet)

profession f yrke 5 (Yrken)
programmable programmerbar 8 (Vouloir)
programmer programmera 8 (Yrken)
programmeur m, programmeuse f 
programmerare 8 (Yrken)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

så alors 4
så bra tant mieux 6 (Namnsdag och födelsedag)
så mycket tellement 11
sångaren le chanteur, la chanteuse 5 (yrken)
säga dire 5
säger dit 12
sälja vendre 4 (er-verb i presens)
säljaren le vendeur, la vendeuse 5 (Yrken)
sällsynt rare 12
sängen le lit 5 (Hushållsarbete)
särskilt surtout 5
sätet le siège 11
sätta, ställa, lägga mettre 11
söder le sud 11 (Väderleksrapporten)
sömnaden la couture 8 (Familjen och 
släktträdet)

sömnen le sommeil 6 (Vara hungrig)
söndagen le dimanche 6 (Veckodagarna)
söt, vacker joli, jolie 3 (Adjektivets placering)
ta prendre 7 (Prendre, comprendre)
ta på sig (kläder) mettre 11 (mettre)
tack merci 2
tala parler 7
talat parlé 11
talet, antalet le nombre 7 (Räkneord från 100)
tandborsten la brosse à dents 9 (Obestämd 
och partitiv artikel)

tanden la dent 12
tandkrämstuben le tube de dentifrice 
9 (Obestämd och partitiv artikel)

tandläkaren le, la dentiste 5 (Yrken)
tankfull pensif, pensive 12
tappa lâcher 3
tassen, foten (på fågel) la patte 10 (Sång: 
Alouette)

teatern le théâtre 6 (Testa dig själv: 
Telefonnummer)

tekniken la technologie 8 (Schema och ämnen)
teckningen le dessin 8 (Schema och ämnen) 
teet le thé 2
telefonen le téléphone 6 (Testa dig själv: 
Telefonnummer)

tennisen le tennis 5 (Spela spel)
testa tester 10 (Imperativ av regelbundna verb)
tiden le temps 11
tidningen le journal 3 (Studiearbete), 6
till jusqu’à 1 (Intonation), pour 
6 (Studiearbete), chez 7

till och med même 9 (Övning på plural), 11
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promenade f promenad 11
se promener promenera 6 Reflexiva verb, 
övningar)

protégé, protégée skyddsling 1 (Akut 
accent)

prudent, prudente försiktig 11 (Känslor)
pu kunnat 11 (Öva passé composé med 
avoir)

publicité f reklam 8 (Familjen och 
släktträdet)

puériculteur m, puéricultrice f 
barnsköterska 8 (Yrken)

quai m kaj 11
qualité f förtjänst, kvalitet 12
quand när 1 (Intonation), 9 (Frågor och 
frågeord)

quart m kvart 8 (Klockan)
quatre fyra 9
que som 4, att 10
que ? vad 9 (Frågor och frågeord)
quel, quelle vilken 4, 9 (Frågor och 
frågeord)

quelque chose något 2
quelques några 11
qu'est-ce que vad /är det som/ 2
question f fråga 11
queue f svans, stjärt (på fågel), 10 (Sång: 
Alouette)

qui som 1
qui ? vem 9 (Frågor och frågeord)
quinze femton 11
quoi ? vad 9 (Frågor och frågeord), 12
racisme m rasism 7
raconter berätta 12 (Objektspronomen 
dativ)

raison f rätt 3, 6 (Vara hungrig)
randonnée f vandring 5 (Sporta)
se rappeler komma ihåg 7 (Prepositionen 
à + städer)

rare sällsynt 12
recherche f forskning 9 (Frågor och svar)
reçu m kvitto 3 ([s] och [z])
récupère hämtar 12
récupérer hämta 12
redresser fälla upp 11
réfléchir fundera 11 (ir-verb i presens)
regarder titta 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tillbringa passer 11
tillräckligt assez 10 (Identitet och befintlighet)
tillsammans ensemble 11
tillåta permettre 6
tillägga ajouter 6 (Namnsdag och födelsedag)
timmen l'heure f 8 (Klockan)
tio dix 9
tisdagen le mardi 6 (Veckodagarna)
titta regarder 1
Titta! Regardez ! 11
tobaken le tabac 2 (Saker att köpa)
tomaten la tomate f 10 (Identitet och 
befintlighet)

torka essuyer 10 (Imperativ i recept)
tornet la tour 11
torsdagen le jeudi 6 (Veckodagarna)
trafikljuset le feu rouge 12 (Visa vägen)
transportera transporter 12
trappan l'escalier m 12
trasig en panne 12
tre trois 5
Trevlig semester! Bonnes vacances 
4 (Bonjour-Bonsoir)

tro croire 7 (Croire)
trombonen le trombone 5 (Spela instrument)
tror crois 7
trosan la culotte 3 (Damkläder)
trumman le tambour 5 (Spela instrument)
trumpeten la trompette 5 (Spela instrument)
trädgårdsarbetet le jardinage 5 (Faire)
tröttande fatigant, fatigante 6 (Studiearbete)
tullen la douane 12
tulltjänstemannen le douanier, la douanière 12
Tunisien la Tunisie 7 (en/au/aux)
turen la chance 4 (Bonjour-Bonsoir)
turistbyrån l'office m de tourisme, le syndicat 
d'initiative 6 (Testa dig själv: Telefonnummer)
turisten le, la touriste 12
tusen mille 7 (Räkneord från 100)
tvillingen le jumeau, les jumeaux 8 (Familjen 
och släktträdet)

tvålen le savon 9 (Obestämd och partitiv 
artikel)

tvätta laver 10 (Imperativ i recept)
tvätta faire la lessive 5 (Hushållsarbete)
tvätta sig se laver 6 (Reflexiva verb)
tycka penser 6 (Studiearbete)
tydligt bien 11
tysk allemand, allemande 9 (Europeiska 
nationaliteter)
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se regarder se sig, titta på sig 4 (Fler er-
verb)

Regardez ! Titta! 11
remarquer lägga märke till 10 (Imperativ 
av regelbundna verb)

se remettre sätta igång igen 12
rendez-vous m möte, träff 12
renverser välta 11 (Öva passé composé 
med être)

se répand rinner 3
se répandre 3 rinna
répéter repetera, upprepa 10 (Imperativ 
av regelbundna verb)

répondre svara 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

répondu svarat 11 (Passé composé med 
avoir)

réponse f svar 12
se reposer vila sig 6 Reflexiva verb, 
övningar)

ressembler /à/ likna 12
restaurant m restaurang 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

rester stanna /kvar/ 10 (Y), 11 (Passé 
composé med être), 12

retard m försening 8 (Schema och ämnen)
retourner återvända 10, 11 (Passé 
composé med être)

retraite f pension 8 (Familjen och 
släktträdet) 

retrouver leta reda på 10 (Imperativ av 
regelbundna verb), återfinna, känna igen 12

réunion f möte 7
réussir lyckas 11 (ir-verb i presens)
réveil m väckarklocka 2 (Saker att köpa)
se réveiller vakna 6 (Reflexiva verb, 
övningar)

rêver drömma 10
revue f veckotidning 3 (Studiearbete)
rhum m rom 2 (Crêpes) 
rien ingenting 9
robe f klänning 3 (Damkläder)
ronronnement m brummande 6
rose, rose rosa 10
rouge, rouge röd 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyskland l'Allemagne f 7 (en/au/aux)
tåget le train 4 (Aller)
tända allumer 11 (Dikt: Déjeuner du matin)
tänka /på/ penser /à/ 12
törsten la soif 6 (Vara hungrig) 
under (om tid) pendant 11
underkläderna les sous-vêtements m 
6 (Övningar på des)

undersökningen l’enquête f 1 (Akut accent)
undervisa enseigner 8 (Yrken)
ung jeune, jeune 1
ungdomen la jeunesse 11 (Uttal av [œ] och 
[ø])

unionen l'union f 9
uppfinna, hitta på inventer 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

upprepa, repetera répéter 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

uppriktigt franchement 8 (Schema och ämnen)
upptäcktsfärden l'exploration f 6
upptäcktsresanden l'explorateur m, 
l'exploratrice f 8
urskilja distinguer 11
ursprunget l'origine f 5
Ursäkta mig Excusez-moi 3
Ursäkta, Förlåt Pardon 3
ursäkten le pardon 3
USA les USA m 7 (en/au/aux)
utan sans 12
vacker beau, belle, joli, jolie 3 (Adjektivets 
placering)

vad que 9 (Frågor och frågeord)
vad /är det som/ qu'est-ce que 2, 9 (Frågor 
och frågeord)

vad quoi 9 (Frågor och frågeord), 12
vagnen le chariot 2
vakna se réveiller 6 (Reflexiva verb, övningar)
vandra faire des randonnées 5 (Sporta)
vanligen, normalt, annars normalement 7
vapnet l'arme f 6 (Studiearbete)
var och en chacun, chacune 12
var? où ? 9 (Frågor och frågeord), 12
vara être 3
vara hungrig avoir faim 6 (Vara hungrig)
vara nödvändigt falloir 11
vara rädd avoir peur 10
vara sömnig avoir sommeil 6 (Vara hungrig)
vara tvungen devoir 4
vara törstig avoir soif 6 (Vara hungrig)
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rougir rodna 11 (ir-verb i presens)
roulant rullande 12
rouler rulla 12
Royaume-Uni m Förenade Kungadömet 
(Storbritannien och Nordirland) 

9 (Europeiska nationaliteter)

rue f gata 11
rugby m rugby 5 (Spela spel) 
sac m väska, påse 3 (Studiearbete)
sage-femme f barnmorska 8 (Familjen 
och släktträdet)

sais vet 6
sait vet 3
salade f sallad 6 (Studiearbete)
Salut ! Hej!, Hej då! 10 (Y)
samedi m lördag 6 (Veckodagarna) 
sans utan 12
santé f hälsa 4 (Bonjour-Bonsoir)
satisfait, satisfaite nöjd 11 (Känslor)
saupoudrer strö 10 (Imperativ i recept)
savez vet 3 ([s] och [z])
savoir veta 3
savon m tvål 9 (Obestämd och partitiv 
artikel)

savons vet 3 ([s] och [z])
saxophone m saxofon 5 (Spela 
instrument)

scène f scen 3 ([s] och [z])
science f vetenskap 3 ([s] och [z])
sciences f pl de la vie et de la terre 
naturkunskap 8 (Schema och ämnen)

sculpteur m, sculptrice f skulptör 
5 (Kända personer)

sculpture f skulptur 8 (Schema och 
ämnen)

se sig 3 
second, seconde andra 7 (Ordningstal) 
secrétaire m, f sekreterare 5 (Yrken) 
seize sexton 11
séjour m vistelse 4 (Testa dig själv, 
Fraser), 11

semaine f 10 (Y), vecka 11 
Sénégal m Senegal 9 
sept sju 6
septembre september 6 (Månaderna)
sert serverar 3
serveur m, serveuse f servitör, servitris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vara varm avoir chaud 6 (Vara hungrig)
varför pourquoi 3, 9 (Frågor och frågeord)
varifrån d'où 9 (Frågor och frågeord), 12
varit été 11
varje chaque 9
varm chaud, chaude 4 (Tonlösa och tonande 
sje-ljud), 6 (Vara hungrig), 11 (Vädret)

varsågod voilà 2, tiens 9
vart où 7
vattnet l'eau f 2
veckan la semaine 11
veckotidningen la revue 3 (Studiearbete)
vegetarianen le végétarien, la végétarienne 
6 (Studiearbete)

velat voulu 11 (Öva passé composé med avoir)
vem qui 9 (Frågor och frågeord)
verka /som/ paraître /que/ 12
verkar /som/ paraît /que/ 12
verket l'œuvre m 11 (Uttal av [œ] och [ø])
verkligen vraiment 3
vet sait 3, savons, savez 3 ([s] och [z]), sais 6
veta savoir 3
vetat su 11 (Öva passé composé med avoir)
vetenskapen la science 3 ([s] och [z]), 
8 (Schema och ämnen)

vi nous 7
vila sig se reposer 6 Reflexiva verb, övningar)
vilja vouloir 2
vilken quel, quelle 4, 9 (Frågor och frågeord)
vill voulez 2, veux 5, 8 (vouloir)
vilja vouloir 8 (vouloir)
vilsen perdu, perdue 12
vinden le vent 10, 11 (Vädret)
vinet le vin 2
vingen l'aile f 10 (Sång: Alouette)
vintern l'hiver m 11 (Årstiderna)
violinen le violon 5 (Spela instrument)
vistelsen le séjour 4 (Bonjour-Bonsoir), 11
vit blanc, blanche 1
vitlöken l'ail m 10 (Identitet och befintlighet)
vrida tourner 11 (Dikt: Déjeuner du matin)
våga oser 4 (Tonlösa och tonande sje-ljud)
våldsam violent, violente 7 (Komparation och 
geografi)

vår notre 4
våren le printemps 11 (Årstiderna)
väckarklockan le réveil 2 (Saker att köpa)
vädret le temps 11 (Vädret)
vägen la voie f 4 (Universum), le chemin 10
väl bien 1
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5 (Yrken)

servir servera 3
seul, seule ensam 6
seulement bara, endast 8 (Schema och 
ämnen)

short m shorts 3 (Herrkläder)
si om, ifall
siège m säte 11
s'il vous plaît, s'il te plaît tack, var snäll 
och... 2, 10 (Att vara artig när man ger 

order)

simplement bara, helt enkelt 
6 (Namnsdag och födelsedag)

singe m apa 6 
six sex 9
ski m skida 5 (Sporta)
slip m kalsong 3 (Adjektiv)
SNCF f Société nationale des chemins de 
fers français franska statens järnvägar 
6 (Testa dig själv: Telefonnummer)

sœur f syster 8 (Familjen och släktträdet)
soie f siden 1
soif f törst 6 (Vara hungrig)
soir m kväll 4 (Bonjour-Bonsoir)
soirée f kväll 4 (Bonjour-Bonsoir)
soleil m sol 4 (Universum), 12
sombre mörk 7 (Fördjupning nasalvokaler) 
sommeil m sömn 6 (Vara hungrig) 
soleil m sol 11 (Vädret), 12
son sin, sitt 6
sonne ringer 1 (Intonation)
sont är 6
sortent går ut 12
sortir gå ut 11 (Passé composé med être), 
12

sorti gått ut 11 (Passé composé med être)
souhaiter önska 11
soupe f soppa 6 (Studiearbete)
sous-vêtements m pl underkläder 
6 (Övningar på des)

soutien-gorge m behå 3 (Damkläder)
souvent ofta 7 (Prepositionen à + städer)
sport m gymnastik 8
station f station 12
stratégique, statégique strategisk 11
stylo m /bläck/penna 2 (Saker att köpa)
su vetat 11 (Öva passé composé med 
avoir)

välja choisir 10 (Imperativ av regelbundna 
verb), 11 (ir-verb i presens)

välkommen bienvenu, bienvenue 
10 (Imperativ, blandade meningar)

välta renverser 11 (Öva passé composé med 
être)

vännen l'ami m, l'amie f 10
vänlig aimable 12
vänster gauche 12 (Visa vägen)
vänta attendre 12
Vänta! Attendez ! 12
väntar attendent 12
värdinnan l'hôtesse f 2
världen le monde 6
världen, människorna le monde 1
värmen le chaud 6 (Vara hungrig)
väskan, påsen le sac 3 (Studiearbete)
väster l'ouest m 11 (Väderleksrapporten)
växa grandir 11 (ir-verb i presens)
yrket la profession 5 (Yrken), le métier 
6 (Studiearbete)

åka aller 4 (Aller)
åldern l'âge m 6
året l'an m 5, l'année f 12
återfinna, känna igen retrouver 12
återvända retourner 10, 11 (Passé composé 
med être)

ägget l’œuf m 2 (Crêpes)
äktenskapet, bröllopet le mariage 
7 (Ordningstal)

älska adorer, aimer 3
älskar varandra s’aiment 3 ([s] och [z])
ämnet le sujet 4, la matière 8 (Schema och 
ämnen)

änden le bout 12
ändra corriger 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

ändå pourtant 12
ännu encore 3
äntligen enfin 11
är suis 3, est 3, sont 6, fait 11 (Vädret)
äta manger 10
ätit mangé 11 (Passé composé med avoir)
ögat l'œil, les yeux m 11 (Uttal av [œ] och [ø])
ögonblicket, stunden le moment 12
öknen le désert 3 ([s] och [z])
ölet la bière 2
ön l'île f 11
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sucre m socker 2
sud m söder 11 (Väderleksrapporten)
Suède f Sverige 7 (en/au/aux)
suédois m svenska /språket/ 7
suédois, suédoise svensk 6
suffit räcker 6 (Namnsdag och födelsedag)
suis är 3
sujet m ämne 4
sur på 3, om 4
surpris, surprise förvånad 11 (Känslor)
surprise f överraskning 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

surtout framför allt, särskilt 5
syndicat m fackförening 7 (Fördjupning 
nasalvokaler)

syndicat m d'initiative turistbyrå 6 (Testa 
dig själv: Telefonnummer)

système m system 12
tabac m tobak 2 (Saker att köpa)
tabac à priser m snus 2 (Saker att köpa) 
table f bord 6 (Obetonade personliga 
pronomen) 

tache f fläck 3
tambour m trumma 5 (Spela instrument)
tant mieux så bra 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

tante f faster, moster 8 (Familjen och 
släktträdet)

tapis m matta 12
t'appelles heter 6
tasse f kopp 11 (Mettre)
Tchin-tchin Skål! 4 (Bonjour-Bonsoir)
technologie f teknik 8 (Schema och 
ämnen)

téléphone m telefon 6 (Testa dig själv: 
Telefonnummer)

tellement så mycket 11
temps m tid 7 (Fördjupning nasalvokaler), 
väder 11 (Vädret)

tenir hålla 9
tennis m tennis 5 (Spela spel)
terre f jord 4 (Universum) 
tes dina 8
tester testa 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

tête f huvud 10 (Sång: Alouette)
thé m te 2

önska désirer 2, souhaiter 11
öppen ouvert, ouverte 6 (Obetonade personliga 
pronomen)

Öppna! Ouvre ! 10 (Imperativ, blandade 
meningar)

örat l'oreille f 12 (Sång: Savez-vous planter les 
choux)

örten, gräset l'herbe f 10 (Identitet och 
befintlighet)

öster l'est m 11 (Väderleksrapporten)
Österrike l'Autriche f 9 (Europeiska 
nationaliteter)

österrikisk autrichien, autrichienne 
9 (Europeiska nationaliteter)

överallt partout 11
överhopad débordé, débordée 12
överraskningen la surprise 6 (Namnsdag och 
födelsedag)

översättaren le traducteur, la traductrice 
8 (Familjen och släktträdet)
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théâtre m teater 6 (Testa dig själv: 
Telefonnummer)

tiens varsågod 9, oj 10
timide, timide blyg 11 (Känslor)
tirer dra 10 (Imperativ av regelbundna 
verb)

toi du 6
tomate f tomat 10 (Identitet och 
befintlighet)

tourner vrida 11 (Dikt: Déjeuner du matin)
tort m fel 6 (Vara hungrig)
toujours alltid 7
tour f torn 11
touriste m, f turist 12
tous, toutes alla 12
tout helt 10, allt 11 
tout à fait precis 5
tout le monde alla 7 (Prepositionen à + 
städer)

traducteur m, traductrice f översättare 
8 (Familjen och släktträdet)

train m tåg 4 (Aller)
en train de i färd med 10
transporter transportera 12
travail, travaux m arbete 6 (Reflexiva 
verb, övningar), 9 (Substantivens plural), 

12

travailler arbeta 4 (er-verb i presens)
traverser korsa, gå över (gata) 12 (Visa 
vägen)

très mycket 11
trois tre 5
trombone m trombon 5 (Spela instrument)
trompette f trumpet 5 (Spela instrument) 
trop alltför 10
trou m hål 3
trouver finna, hitta 10 (Imperativ av 
regelbundna verb)

tu du 6
tube m de dentifrice tandkrämstub 
9 (Obestämd och partitiv artikel)

Tunisie f Tunisien 7 (en/au/aux) 
union f union 9
unique enda 9
USA m pl USA 7 (en/au/aux)
usine f fabrik 8 (Familjen och släktträdet)
utiliser använda 9 (Studiearbete), 
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10 (Imperativ av regelbundna verb)

va ska 3
vacances f pl semester 4 (Aller), lov 7, 
9 (Substantivens plural)

vache f ko 10 (Husdjur)
vais ska 3, åker 4
vaisselle f diskning 5 (Hushållsarbete)
valise f resväska 3
vas ska, åker 7
végétarien, végétarienne vegetarian 
6 (Studiearbete)

veinard m, veinarde f lyckost 10 (Y)
vélo m cykel 4 (Sporta)
vendeur m, vendeuse f /för/säljare, 
expedit 5 (Yrken)

vendre sälja 4 (er-verb i presens)
vendredi m fredag 6 (Veckodagarna) 
venez kommer 12, Kom! 12
venir komma 3, 11 (Passé composé med 
être)

vent m vind 10, 11 (Vädret)
ventre m buk, mage 10 (Sång: Alouette)
venu, venue kommit 11 (Passé composé 
med être), 12

verre m glas 2
verser hälla 10 (Imperativ i recept)
vert, verte grön 1
veste f kavaj 3 (Adjektiv)
veston m kavaj 3 (Herrkläder)
vêtements m pl kläder 3 (Herrkläder) 
veux dire menar 5
veux vill 5, 8 (vouloir)
vexé, vexée stött 11 (Känslor)
vie f liv 5
viens kommer 12
vient kommer 1
vieux, vieille gammal 3 (Adjektivets 
placering)

ville f stad 4
vin m vin 2
violon m fiol, violin 5 (Spela instrument)
violent, violente våldsam 7 (Komparation 
och geografi)

vite fort 11
voie f väg 4 (Universum)
voilà varsågod 2, just det 5, se här 12
voile f segel 4 (Sporta)
voir se 10, 11 (Se)
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vois ser 10
voit ser 11
voiture f bil 11
vol m flyg 8 (Digital tid)
volontiers gärna 6 (studiearbete), 11 (En)
vont ska 11
vos era 11
votre er 3
voulez vill 2, 8 (vouloir)
vouloir vilja 2, 8 (vouloir)
voulu velat 11 (Öva passé composé med 
avoir)

vous ni 2, er 11
voyage m resa 11
voyager 4 (er-verb i presens), resa 6
voyageur m, voyageuse f resenär 12
vrai sant 4
vraiment verkligen 3
vu sett 11
y dit 10, il y a det finns 1
y a-t-il finns det 8 (Digital tid)
zéro noll 3 ([s] och [z])
zoo m djurpark 4 (Aller)
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