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Arbeta med förkortningar.  
Arbetsordning:  
  
1.  Förklara vad en förkortning är.  
  
2. Fråga eleverna om de känner till några förkortningar  
  
3. Fråga eleverna om de vet vad förkortningar de sa står för.  
  
4.  Ta fram en en lämplig text på adekvat nivå (antingen en i orginal hade  
förkortningar, eller en text som hade många ord som kan förkortas vilket du som  
lärare redan gjort)  
  
5.  Be eleverna leta upp förkortningar  i texten.  
  
6.  Be dem gissa vad förkortningarna står förö 
  
7.  Låt dem sedan leta upp i listan (listan med förkortningarna) vad förkortningarna 
står för.  
  
8.   Låt dem gissa vad orden betyder. 
  
9.  Låt dem sedan slå upp vad orden betyder  i en ordbok och sen skriva betydelsen 
med egna ord.  
  
10.  Låt dem sedan få en ny text och där de ska hitta så många förkortningar som  
möjligt av dem som står i förkortningslistan.  
  
11. Gör om  punkt.  7- 9 med den nya texten.  
  
12.   Gå igenom alla förkortningar, vad de står för och ordet det står för betyder.  
  
13.  Fråga vilka förkortningar de tycker är viktigt att kunna/förstå av dem.  
  
14.   Arbeta med dessa förkortningar på olika sätt.  
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Lista med förkortningar.  
  
Allmänna förkortningar  
  
  
ang.  =  angående  
anm.  = anmärkning  
avd. = avdelning  
avl. /afl. =  avliden  
BB   =   
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B. B = Bäste Bror.  
betr.  = beträffande  
bg = bankgior  
bh = bysthållare  
bil. = bilaga  
bl.a = bland annat/ bland andra  
ca/ c.a = cirka  
civ. ek = civilekonom  
civ. ing = civilingingenjör  
d. = den (före datum)  
d. = död  
dir. = direktör  
div. = diverse  
d.m = denna månad  
dnr = diarenummer  
do/d:o  = dito  
doc = docen  
d:r/dr = doktor  
d:s , ds = dennes = denna mnad  
d.s.o  = datum som ovan  
d.v/dåv. =  då varande  
d.v.s = det vill säga  
d.y ? den yngre.  
d. ä = den äldre  
e. a.g = en anna gång  
e.d = eller dylikt.  
eftr. = efterträdare  
eg. = egentligen  
ekon. = ekonomi  
e. Kr =  efter Kristus  
el. = eller.  
el. dyl./e.dy = eller dylikt  
em./e.m. = eftermiddag  
enli. = enligt.  
e.o = extra ordinare.  
ESO = enligt senare (särskild) order  
etc = etctera  
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e.u = enligt uppgrad  
EU = Europeiska Unionen  
ev. = eventuell(t)  
ex = exempel; exemplar  
exkl = exlusive  
f. = förre;  och följande (sida); född  
f.d = före deta  
ff.  = och följande (sidor)  
fffg = för första gången  
fig. = figur  
fil. = filosofie  
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f. Kr = före Kristus  
fm, f.,m.  = förmiddag  
f.n. = för närvarande  
forts. = fortsättning (följer).  
fr.  = från; fröken; fru  
fr. a = framför allt  
frk = förken.  
f. v. b = för vidare befodran  
f.v.t. = före vår tideräkning = f. Kr  
f. ö = för övrigt  
följ. = följande  
föreg = föregående.  
förf. = författare  
ggr  = gånger  
gm = genom  
gr. = grader  
g.s =  gamla stilen, datum enlig julianska kalenderna.  
H. H. K.K.H. H. = Deras Kungliga Högheter  
H: KH =  Hans/Hens Kungliga höghet  
H:M = Hans/Hennes Majestät.  
hr = herr  
hrr = herrar  
iaf = i alla fall  
inkl. = inklusive  
iofs = i och för sig  
i. o.m./ iom = i och med  
isf = i så fall  
i sht = i synnerhet  
i st.f./istf = i stället för  
IVA = intensivvårdsavdelning  
jfr = jämför  
jr = junior  
K = Kunglig  
k:a = kyrka  
kand. = kanditat  
kap. = kapitel.  
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KBM = krisberedskapsmyndigheten  
kl. = klockan: klass  
kr, kr. = kronor  
KFM = Kronofogdemyndigheten  
krm = kryddmått  
l = liter  
leg. = legitimerad  
lic. = licentitat  
lisp. = lispund, älder svensk vikthenhet, En lispund = 1/20 skeppspund = 20  
skålpund = 8,502   
m. = ned  
mag. = magisterexamen  
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Maj: t = Majestät  
m.a.o = med andra ord  
max.  = maximum  
mc = motorcykel  
med. = medicine.  
m.fl. = med flera  
m.h.a. = med hjälp av   
m.h.t = med hänsyn till  
milj.  = miljon(er9  
min = minut  
min. = minimum  
mdkr = miljarder kronor  
Mkr = mijoner kornor  
m.m = med mera  
m.m.d. = med mera dylikta  
mom. = moment  
msk = matsked  
m.v.h = med vänlig hälsning  
mån. = månad  
möjl. = nöjligen  
n.b = nedre botten  
nr. = nummer  
näml. = nämligen  
nästk = nästkommande  
o. = och  
obs.obs! = observea  
o.d. = och dylikt  
odont. = odontologie  
o.dyl.  = och dylikt  
omkr. = omkring  
omm = inom matematik: om och endast om; ekvivalent  
o.m.s  = och mera sådant  
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ordf. = ordförande  
o.s.a,  
OSA =  Om svar anhålles  
pers. = person  
pg  = plusgiro  
p.gr.  = på grund (av)  
p.g.a = på grund av  
prel. = preliminär  
prof. = professor  
prov. = provisoriska  
ref. = referens  
resp. = respektive  
RIP, R.I P = Vila i Frid, lat. Requiescat in paces  
s. = sida(n)  
s:a, sa = summa  
s.a.s = så att säga  
SAS  
sek = sekund  
SEK =  svenska kronor  
sekr = sekreterare  
sid. = sida,  
sidd. = sidor  
sign. = signatur  
sistl. = sistlidne = förra (månaden, året)  
sms = sammansättning  
s.m. s = som man säger  
SMS  = Short Message Service  
sp.  = spalt  
spec. = speciell  
ss = såsom  
SS =  
ssk = sjuksköteraska  
s. st = samma ställe  
st. = stycke  
St = Stora (ortnamn)  
S:t  = Santk  
S:ta = Santka  
stud. = studrande  
särsk. = särskilt  
t. = till  
tab. = tabell  
tekn.  = teknologie  
tel. = telefon  
temp. = temperatur  
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teol.   =  teologie  
t. ex.  till exempel  
t.f = tillförordndn  
tfn = telefo  
tgm = telegram  
t.h = till höger  
tim. = timme, timmar  
tjf = tjänsteförrättare  
tjl = tjänstledning  
tjm = tjänsteman  
tkr, kkr  = tusen(tal) kronor,  kilokronor  
t.o.m. = till och med.  
Karin Elfwing, Komvux, SFI, Södertälje – www.lektion.se  
tr. = trappa  
trol = trolign, trolovad  
trpt, trsp = transport  
TV, tv, teve = television  
t.v.  = tills vidare  till ävnster  
ung. = ungefär  
u.p.a. = utan personligt anvar  
urspr. = ursprungligen  
utg. = utgiven, utgivare  
v. = vice; vecka, von  
vd = verkställande direktör  
vpl = värnpliktig  
åk, å.k = årskurs  
äv. = även  
ö.g = över gråden  
ö.h =  över havet  
ök.  = överenskommelse, ökning  
övers. = översättare, översättning  
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Diagnoer  
ADH  
AIDS  
DAMP  
HIV  
TBC  
  
Examina   
 civ.ek.  
 civ.ing.  
 teol.kand.  
 teol.lic.  
 teol.dr.  
 jur. kand.  
 jur.utr.kand.  
 jur.lic.  
 jur.dr.  
 med.dr  
 med.lic.  
 med.kand.  
 odont.kand.  
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 odont.lic.  
 odont.dr.  
 fil.dr.  
 fil.lic.  
 fil.kand.  
 fil.mag.  
 pol.kand.  
 pol.mag.  
 pol.dr  
 tekn.dr  
 tekn.lic.  
 ekon.dr.  
 ekon. mag.  
 ekon. kand.  
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Institutioner, organisationer o.dyl. [redigera]  
  
Förkortning  Betydelse  
 AA  Anonyma Alkoholister  
 AB  aktiebolag  
 AF  Akademiska Föreningen  
 ASE  
AN  ASEAN  
 CS  
A  Centralförbundet för Socialt Arbete  
 CSA  Confederate States of America  
 CSN  Centrala Studiestödsnämnden  
 DA CO  De Anställdas Centralorganisation  
 EG  Europeiska gemenskaperna  
EMU  Ekonomiska och monetära unionen  
 ETC  Electronic Telecommunications Committee  
 EU  Europeiska unionen  
 FK  Försäkringskassan  
 FRA  Försvarets Radioanstalt  
 FN  Förenta nationerna  
 JK  Justitiekanslern  
 JO  Justitieombudsman  
 JämO  Jämställdhetsombudsmannen  
 KDU  Kristdemokratiska Ungdomsförbundet  
 KF  Kooperativa Förbundet  
 KO  konsumentombudsmannen  
 Komintern  Kommunistiska internationalen  
 LO  Landsorganisationen  
 MU F  Moderata ungdomsförbundet  
 NATO  North Atlantic Treaty Organization  
 NF  Nationernas förbund  
 NO  Näringsfrihetsombudsmannen  
 OD  Orphei Drängar  
 OK  Oljekonsumenternas förbund  
 OS  Olympiska spelen  
 PO  Pressombudsmannen  
 RFOD  Riksföreningen för Folkmusik och Dans.  
 RFS L  Riksförbundet för sexuellt likaberättigande  
 RFS U  Riksförbundet för sexuell upplysning  
 ROKS  Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige.  
.SACO  Sveriges Akademikers Centralorganisation  
 SAP  Socialdemokratiska Arbetarepartiet  
 SKF  Svenska Kullagerfabriken  
 SKL  Sveriges Kommuner och Landsting  
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 SSAB  Svenskt Stål AB  
 SSR  Sveriges Socionomers Riksförbund  
 SSRS  Sjöräddningssällskapet  
 SS U  Socialdemokratiska Ungdomsförbundet  
 TC O  Tjänstemännens centralorganisation  
 UN ESCO  
 United Nations Educational, Scientific and Cultural  Organization.  
 Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap  
 och kultur.  
 UNI CEF  
 United Nations Children's Fund.  
 FN:s barnfond.  
 US A  United states of America  
 WHO  
 World Health Organization  
 Världshälsoorganisationen  
 WWF  World Wildlife Foundation  
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Förkortning Klartext  
a ar  
A ampere  
C Celsius  
cal kalori(er) cd candela  
cg centigram  
cm centimeter  
cm² kvadratcentimeter  
cm³ kubikcentimeter  
dalm dekalumen  
dB decibel  
dg decigram  
dl deciliter  
dm decimeter  
dm² kvadratdecimeter  
dm3 kubikdecimeter  
dt deciton  
dw dödvikt  
F Fahrenheit, Farad  
g gram  
gal Gal (tyngd)  
h timme  
ha hektar  
hl hektoliter  
hg hektogram  
hk hästkraft  
Hz hertz  
J joule  
K kelvin  
kcal kilokalori  
kg kilogram  
kHz kilohertz  
kJ kilojoule  
km kilometer  
km² kvadratkilometer  
km/h kilometer i timmen  
kV kilovolt  
kW kilowatt  
kWh kilowattimme  
l liter  
lm lumen  
lx lux  
m meter  
m² kvadratmeter  
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m³ kubikmeter  
mbar millibar  
mg milligram  
MHz megahertz  
MJ megajoule  
ml milliliter  
mm millimeter  
mm² kvadratmillimeter  
mm³ kubikmillimeter  
mm Hg millimeter kvicksilver  
mm vp millimeter vattenpelare  
msk matsked  
MW megawatt  
MWh megawattimme  
N newton  
Pa pascal  
PSI Pound force per square inch  
R Réaumur  
s sekund  
t ton  
tsk tesked  
TWh terawattimme  
V volt  
VA voltampere  
VAr voltampere reaktiv  
W watt  
Å ångström  
Ω ohm  
  
 
Väderstreck [redigera]  
Förkortning Klartext  
N norr, nord  
NO nordost  
NV nordväst  
O ost  
S söder, syd  
SO sydost  
SV sydväst  
V väster, väst  
Ö öster, öst  
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Partibeteckningar   
Förkortning Klartext  
(c) centerpartiet  
(fi) Feministiskt initiativ  
(fp) folkpartiet liberalerna  
(jl) Junilistan  
(kd) Kristdemokraterna  
(kds) Kristdemokratiska Samhällspartiet,  
Kristen Demokratisk Samling  
(k) Kommunistiska partiet  
(m) moderata samlingspartiet  
(mp) miljöpartiet de gröna  
(nd) Nationaldemokraterna  
(nyd) Ny demokrati  
(pp) Piratpartiet  
(s) Sveriges socialdemokratiska arbetareparti  
(sd) Sverigedemokraterna  
(v) vänsterpartiet  
(vpk) Vänsterpartiet Kommunisterna  
 
 
Språk  
 grek. (grekiska)  
 hebr. (hebreiska)  
 arab. (arabiska)  
 lat. (latin)  
 eng. (engelska)  
 ty. (tyska)  
 fi. (finska)  
 fr. (franska)  
 sp. (spanska)  
 ry. (ryska)  
 sv. (svenska)  
 no. (norska)  
 pol. (polska)  
ital. (italienska)  
  
  
 
 
 
  
	  


