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English-Swedish Basic Vocabulary 7: TUV learning-and-doing.com  Vo300svt 
 

T 
table bord 
to take ta, ta tag i, ta med sig, behövas 
to talk tala, prata 
talk samtal, prat, föredrag 
tall lång, hög 
tape band, ljudband 
task arbetsuppgift, uppdrag 
to taste smaka, smaka på 
taste smaksinne, smak 
taxi taxi 
tea te 
teacher lärare 
to tear slita, riva 
tear tår 
 
telephone telefon, ringa, ringa upp 
television television, TV 
to tell tala om, berätta, säga 
temperature temperatur 
tender mör, ömsint 
tent tält 
term termin, term 
terrible förskräcklig 
to test prova, pröva, testa, förhöra 
 
 
 
test prov, skrivning, test 
text text 
than än, än vad som 
to thank tacka 
thanks tack 
that den där, det där, som, att 
theatre teater 
their deras, dess, sin 
them dem, de, dom, sig 
then då, sedan, i så fall 
there där, dit 
therefore därför 
these de här 
they de 
thief tjuv 
thin tunn, mager 
thing sak, grej 
to think tänka, tro, tänka sig 
thirst törst 
this den här, det här 
thorough grundlig 
those de där, de 
though fast, fastän 
thought tanke 

thousand tusen 
to threaten hota 
throat strupe, hals 
through genom 
to throw kasta, slänga 
thunder åska 
thunderstorm åskväder 
tidy snygg, prydlig, städad 
to tie binda, knyta 
tie slips 
tight åtsittande, trång, fast 
till till, tills 
time tid 
tin tenn, bleck, plåt, konservburk 
 
 
 
 
 
 
tired trött 
title titel 
to till, för, i, hos, att 
today i dag 
toe tå 
together tillsammans, ihop 
toilet toalett, WC 
tomorrow i morgon 
ton ton 
tongue tunga 
tonight i kväll, i natt 
too alltför, för, också, även 
tooth tand 
top topp, krön 
total total, hel, slutsumma 
to touch röra, röra vid, ta i, ta på 
touch beröring, kontakt 
tough seg, jobbig, kämpig, tuff 
tour rundresa, rundtur 
tourist turist 
towards mot, i riktning mot, gentemot 
towel handduk 
tower torn, borg 
toy leksak 
trade handel, affärer 
traffic trafik 
to train öva, träna 
train tåg 
training utbildning, träning 
to translate översätta 
translation översättning 
to travel resa 
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treasure skatt 
to treat behandla, betrakta 
treatment behandling 
tree träd 
trick knep, trick 
trip tripp, resa 
trouble oro, bekymmer, besvär, trassel 
trousers långbyxor 
true sann, riktig, äkta 
to trust lita på, tro på 
trust förtroende 
to try försöka med, pröva 
truth sanning 
tube rör, tub, T-bana 
tune melodi, låt 
to turn vända, vrida, svänga 
twice två gånger 
type typ, slag, sort 
 
 
 
tyre däck, ring 
 
U 
ugly ful  
umbrella paraply 
unable oförmögen 
uncle farbror, morbror 
unconscious omedveten, medvetslös 
under under, nedanför 
underground underjordisk, tunnelbana 
underneath under, nedanför, nertill 
to understand förstå, fatta 
unemployed arbetslös 
unhappy olycklig 

union union, förbund, fackförening 
to unite förena, ena, förena sig 
university universitet, högskola 
unknown okänt, obekant 
until till, tills 
unusual ovanlig 
up upp, uppför, uppåt, uppe på 
upper övre, högre 
upstairs uppför trappan, upp 
up-to-date modern, aktuell 
urgent brådskande 
us oss, vi 
to use använda, begagna, utnyttia 
use användning, nytta 
used använd, begagnad 
useful nyttig, användbar 
useless oanvändbar, värdelös 
user förbrukare 
usual vanlig, bruklig 
 
V 
valuable värdefull 
value värde 
variety variation 
various olika, flera 
vegetables grönsaker 
very mycket, precis, just 
victory seger 
view utsikt, vy, synpunkt 
village by 
violent våldsam, häftig 
to visit besöka, hälsa på 
visitor besökare 
voice röst 
to vote rösta, rösta för 

 

TRANSLATE:  

Berätta sanningen för mig! ..........................................................................................................  

Behandlingen var värdelös.  ........................................................................................................  

Temperaturen var under noll. ......................................................................................................  

Rör inte i tråden! ..........................................................................................................................   

På kvällen var turisterna mycket trötta. .......................................................................................   

 ....................................................................................................................................................   

Det var ett fruktansvärt åskväder. ...............................................................................................   


