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Stavning 

Vårt svenska alfabet har 28 bokstäver. 

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 – versaler = stora 

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 – gemener = små 

Bokstäverna delas in i två grupper: Konsonanter och vokaler. 

Dessa bokstäver är vokaler: 

A O U Å – hårda vokaler, E I Y Ä Ö – mjuka vokaler 

 

Ett ord har lika många stavelser som det har vokaler. 

Ordet sol har en vokal = en stavelse. 

Ordet sommar har två vokaler = två stavelser. 

Ordet fantasi har tre vokaler = tre stavelser. 

 

 

Sätt in följande ord i tabellen: 

fågel sjunger röd fantasi vår lov alldeles 

potatis fryser bär läxor bok flickorna spel

  

Enstaviga ord Tvåstaviga ord Trestaviga ord 
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Ibland låter vokalen som i alfabetet. Då kallas den lång vokal. 

Här är några ord med lång vokal: 

bil, såg, glas, säl, vår 

När vokalen inte låter som i alfabetet kallas den kort. 

Några exempel: 

ratt, sill, knopp, glass, kall 

 

Efter lång vokal kommer oftast bara en konsonant – efter kort vokal kommer 

minst två konsonanter. Det kan vara två lika eller två olika konsonanter. 

 

Ordna följande ord efter hur de stavas: 

val mat bulta väsa vått villa skylla 

 

väska vila vilka ladda landa mast våt 

 

skylt bulle valp lada våld bula vässa 

lång vokal - en 
konsonant 

kort vokal – två olika 
konsonanter 

kort vokal – två lika 
konsonanter 
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Ringa in rätt ord till bilden. 

  bar barr 

 sil sill 

 tal tall 

 dam damm 

  mäta mätta 

 vas vass 

 läger lägger 

 val vall 
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 väg vägg 

 föl föll 

 väg vägg 

 vas vass 

 gran grann 

 lam lamm 

 

 



  © Ulrika Aspeflo 

 

Det finns några vanliga ord som bara har en konsonant efter kort vokal: 

Exempel: hade, hon, som, den, men, vän, om, kom, min, man. 

 

Sätt in dessa ord i meningarna: 

 

M_____ bästa v_____ heter Ann. H_____  h______ en hund  

 

s______ stack o____ m_____ ropade: ”Hit!”, m______ h_____  

 

k_______ när vi ropade: ”Mat!” 

 

 

 

Ord som är släkt med varandra har en stam som är gemensam.  

Stammen stavas lika i alla släktord. 

kallt kallare kallast kallna kallnade kallnat 

 

Släktordet ska ha lika många konsonanter som stammen när det böjs. 

 

Skriv rätt form av ordet i meningarna: 

 

bygga Förra sommaren __________________vi en koja. 

 

hög Den låg ____________________ upp i ett träd. 

 

klippa Vi ________________________ sönder ett lakan till gardiner. 

 

snygg Det blev ganska ________________________. 

 

fälla Om man drog i ett rep __________________________ en stege ner. 

 

gälla Men det ________________________ att klättra försiktigt uppför 

den rangliga stegen. 
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Kluring! 

Skriv meningarna och sätt in det ord som passar. Tänk på vilken stam ordet 

kommer ifrån! 

Använd följande ord: fällt, fält, byggd, bygd, smällt, smält, lyckta, lykta, tryggt, 

tryckt, släkt, släckt. 

 

Till färskpotatisen serverades ____________________ smör. 

 

Gården är ____________________ på 1800-talet. 

 

De hemliga papperen förvarades bakom __________________ dörrar. 

 

Mannen hade ________________________ hans hand då de kom överens. 

 

Dörren hade _______________________ igen av luftdraget. 

 

Hon bor i en vacker sörmländsk ________________________. 

 

Gården omges av bördiga ___________________________. 

 

En ___________________ med rött sken ger mysigt ljus. 

 

Man har ___________________ de stora tallarna i skogen. 

 

Babyn sov så _____________________. 

 

Elden var _________________ i eldstaden. 

 

Imorgon skulle familjens ________________________ komma på besök. 
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Ringa in de ord som står i grundform (7 stycken). Tänk: Den är så… 

 

glad hårdare röd högre snäll sjuk stark 

 

kall rolig svagast 

 

Ringa in de ord som står i grundform (6 stycken). Tänk: att… 

 

springa sprang tänka läste skriva ryckte släcka 

 

lova trycka bröt 

 

Av vilka ord kommer de här böjningsformerna? Tänk: en/ett… 

 

husen ______________ bilarna __________________ 

 

cykeln ______________ nyckeln __________________ 

 

ryktet ______________ lyktor __________________ 

 

bänken ______________ brevet __________________  

  

Ord som är släkt med all- (alla) stavas med två l.  

Exempel: alldeles, allmän, alltid, alltför, allting, alltså. 

Ord som inte är släkt med all- stavas med ett l. 

Exempel: album, almanacka, aldrig, altare. 

 

Ibland skriver man ljudenligt istället för att följa regeln om släktskap: 

Grundform  Släktord 

halv  hälft 

skriva  skrift 

lova  löfte 

elva  elfte 

tolv  tolfte 
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Sammansatta ord består av flera enkla ord.  

Man skriver aldrig tre likadana konsonanter i en följd. 

 Ibland får man sätta dit en extra vokal eller konsonant mellan orden för att 

det ska bli ett nytt ord. 

 

Bilda sammansatta ord av följande: 

 

klocka på väggen  _______________________________ 

 

belysning på gatan  _______________________________ 

 

går att tugga på länge  _______________________________ 

 

dag i veckan  _______________________________ 

 

plats att mötas på  _______________________________ 

 

spis i kök   _______________________________ 

 

duk att torka händerna på _______________________________ 

 

gult som finns i ägg  _______________________________ 

 

plan för fotboll  _______________________________ 

 

låda i skrivbordet  _______________________________ 

 

lykta på bil   _______________________________ 
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Främmande ord – lånord 

I svenska språket använder vi en massa ord som från början har kommit från 

ett annat språk. Dessa ord stavas därför ofta lite annorlunda. 

 

Från engelskan har vi lånat: 

bag, jeans, t-shirt, swimmingpool, badminton, skateboard, ketchup, corn flakes. 

Från franskan har vi lånat: 

bagage, garage, kuvert, dessert, chaufför, komplimang, fåtölj, kotlett. 

Från tyskan kommer: 

fönster, hjälte, strumpor, socker. 

Från grekiskan: 

orkester, bibliotek, tsatsiki. 

Från italienskan: 

biljett, karamell, pizza, lasagne. 

Från latin: 

labyrint, problem, karusell. 

 

Skriv rätt ord till följande uttryck: 

Väskor som man har med på resa  _______________________ 

 

Det man stoppar ett brev i  _______________________ 

 

Så kallas den som kör   _______________________ 

 

Skön att sitta i?   _______________________ 

 

Annat ord för efterrätt   _______________________ 

 

Ett hus där man kör in bilar i  _______________________ 

 

Ett annat ord för beröm  _______________________ 

 

Blir man snurrig om man åker  _______________________ 
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Stor – liten bokstav 
Stor bokstav startar alltid en mening. Efter kolon (då någon säger något). 

Exempel: Julia sa: ”Kom hit!” 

Namn stavas med stor bokstav. 

Det kan vara namn på personer, länder, städer, gator, åar, berg, tidningar, 

märken. 

Exempel: Nygatan, Kebnekaise, Nokia, Frida, Malmö, Dagens Nyheter, Niklas, 

Chiquita, Elin, Kamratposten, Viskan. 

 

Liten bokstav används vid: 

 namn på dagar, månader, årstider, högtider (fredag, vår, maj, påsk) 

 artnamn på växter och djur (smultron, björn) 

 nationalitetsord, beteckning på invånare och språk (norrman, 

helsingborgare, spanska, swahili) 

 skolämnen och idrottsgrenar 

 efter kolon vid uppräkning: måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag 

 

Det fattas en bokstav. Skriv orden rätt. 

__ovember  (n eller N) 

__iklas  (n eller N) 

__itsippa  (v eller V) 

__ndersson  (a eller A) 

__iat  (f eller F) 

__redag   (f eller F) 

__meälven  (u eller U) 

__anuari  (j eller J) 

__istoria  (h eller H) 

__änern  (v eller V) 

__ordgubbe (j eller J) 

__askros  (m eller M) 

__tockholm (s eller S) 

__ennis  (t eller T) 

__inland  (f eller F) 

__kåning  (s eller S) 
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M-ljudet 
Bara ett m före konsonant. 

Bara ett m i slutet av ord – förutom i damm och lamm. 

M dubbeltecknas mellan korta vokaler – förutom de ord som är släkt med 

Rom och dom. 

 

Skriv färdigt de ord som saknar m eller mm. 

 

I so___________ var jag och badade i havet. 

 

Elsa hade en mar ______________ i natt. 

 

Hon ka _______________ håret med min ka ____ igår. 

 

Hi ______________ är alldeles hi __________sblå. 

 

Bl __________ bl _____________ på ängen. 

 

Ry _____lingen  ry ____de snabbt iväg. 

 

Tö ____ vattnet i la ______ens drickho. 

 

Vi si ___________ ofta i si ____bassängen. 

 

I Ro ___ finns många ruiner från ro ____artiden. 
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N-ljudet 
Endast ett n före d och t. 

Skriv färdigt de ord som saknar n eller nn. 

 

Det kan jag inte påmi ______a mig. 

 

Tä ___t var det här! 

 

Olsson var mycket noggra ____. 

De brä ______de ris på granntomten. 

 

Arbetet var noggra ____t utfört. 

 

Jag ku ___de ha valt att göra något annat. 

 

Det var ett tu ____t lager smör på smörgåsen. 

 

Du har för tu ______a kläder på dig i kylan! 

 

Spä ___ bandet bättre! 

 

Ng-ljudet 
Ng-ljudet skrivs vanligen med ng. 

Framför n skrivs ng-ljudet med g. 

Framför k skrivs ng-ljudet med n. 

 

Skriv orden med ng-ljud till bilderna. 

         
 

_______________ _____________ ______________      __________ 
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_____________          ______________          _______________        __________ 

 

 

Skriv in orden med rätt ng-ljudsstavning i tabellen. 

A  neta klänni   en        ta  kbil         julski  ka        barnva  n  

parkbä  k  träpla ka        lu  nare        så  bok          i  enti   

sju  ka ta  klock        ma  netfält folkmä  d  

 

ng n (framför k) g (framför n) 
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Å eller O 
Långt å-ljud skrivs oftast med å. 

Kort å-ljud skrivs oftast med o. 

Skriv orden till bilderna. 

     
 

_______________     _____________    _____________  ________________ 

 

            
 

________________   _______________ ________________    _____________ 

 

Ibland stämmer det inte. 

Kort å-ljud som stavas med å: 

plåster, påsk, åska, råtta, åtta, tång, sång, lång 

Långt å-ljud som stavas med o: 

son, sova, lov, lova, kola, moln, rodna, ordning, ovanför 

 

Skriv rätt ord till bilderna. 

                
 

___________    ____________   _____________  ___________  _________ 
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I främmande ord skrivs å-ljudet oftast med o. 

Para ihop rätt ord med uttrycken. Dra streck emellan.  

Stryk sedan under å-ljudet i orden till vänster. 

astrolog    apparat för samtal 

pedagog    stjärntydare 

import    förvaringsrum 

telefon    lärare 

korridor    smal gång 

idol    stjärnkikare 

teleskop    läran om växter och djur 

biologi    köp av varor från utlandet 

garderob    förebild 

 

Ord som låter lika men stavas olika. Sätt in rätt ord i meningarna. 

 

blott-blått  Kalle hade _____________ en krona kvar. 

 

  Vi bodde i ett ______________ tält. 

 

brott-brått  Vi fick ______________ att hinna med tåget. 

 

  Ett ____________________ är begånget. 

 

flott-flått  Jägaren hade _______________ älgen. 

 

  Han dök upp i en ______________ kostym. 

 

gott-gått  Nu har du _____________ alldeles för långt. 

 

  Tur att vi har så _______________ om tid. 

 

kol-kål  Man bryter _______________ i gruvor. 

 

Man odlar _______________ i grönsaksland. 
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Ä-ljudet 
Långt ä-ljud stavas oftast med ä.  

Undantag är vissa lånord från franskan: 

Dessert, kuvert. 

Kort ä-ljud kan stavas med e eller ä. 

A och å kan bli ä i flertal. 

Ental     Flertal 

and    änder 

tand    tänder 

hand    händer 

tång    tänger 

stång    stänger 

 

Ord som låter lika men stavas olika. Sätt in rätt ord i meningarna. 

 

elva-älva  Min syster är ____________________ år. 

 

  En ______________ är en liten sagofigur. 

 

fest-fäst  På nyår hade vi en stor _______________. 

   

Du kan _______________ den på väggen. 

 

streck-sträck ___________________på dig! 

 

  Han ritade ett rakt _____________________. 

 

enda-ända  Du är min ____________________ vän. 

 

  Cyklar man långt kan man få ont i sin ____________. 

 

vecka-väcka Mamma måste _________________ mig på morgonen. 

 

  Nu är det en _______________ kvar till min födelsedag. 
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men-män  Där borta står en grupp _________________. 

 

  Ja, _______________ jag tror inte på det. 

 

verk-värk  Det är ett _________________ av en stor konstnär.

  

  Jag har _____________________ i ryggen. 

 

sett-set-sätt Har du _______________? Hon vann första _________

   

  på ett fantastiskt ______________! 

 

  

 

Skriv rätt ord till bilderna. 

        
 

 

_____________    _____________  ______________   _____________ 

 

    
 

 

_________________   _____________  _________________  ______________ 
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J-ljudet 

Vilken vokal kommer efter j-ljudet i orden? Dra streck. 

 

 

jaga  ge  gissa  jag 

 

 

 

 

gissa      gärna 

 

 

get  A O U Å = hårda vokaler  ju 

 

  E I Y Ä Ö = mjuka vokaler 

 

jubla      gäst 

 

 

jogga      gärna 

 

 

gömma  juli gymnastik jobba 

 

J-ljudet stavas oftast med ____ framför hård vokal. 

J-ljudet stavas oftast med ____ framför mjuk vokal. 
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Undantag: Några ord på jä:  

Exempel: jämföra, jämn, jämt, järn, järv (djuret), jäsa, jätte, jägare, jäkta 

 

Undantag: Några ord på je:  
Exempel: jeans, jeep, jetplan 

 

En del j-ord stavas på andra sätt: 

 

dj gj hj lj 
djungel gjorde hjort (djuret) ljud 

djup gjort hjord (med djur) ljuga 

djur gjuta hjul (som rullar) ljum 

djärv (modig) fiskgjuse hjälm ljumske 

djävul  hjälpa ljung 

  hjälte ljus 

  hjärna (i huvudet) ljuvlig 

  hjärta  

 
Ord som låter lika men stavas olika. Skriv rätt ord vid beskrivningarna. 

 

Annat ord för besökare. ____________________________ 

 

Används vid bakning.  ____________________________ 

 

Annat ord för tillverkad. ____________________________ 

 

En flock med djur.  ____________________________ 

 

Planterar man blommor i. ____________________________ 
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Firas i december.  ____________________________ 

 

Snurrar på bilen.  ____________________________ 

 

Ja, ___ kan man säga när man vill. ____________________________ 

 

Har man att tänka med. ____________________________ 

 

Annat ord för tillverkat. ____________________________ 

 

Ett djur med horn.  ____________________________ 

 

Kan man åka med till Danmark. ____________________________ 

 

Kan man håret.  ____________________________ 

 

 

Tj-ljudet 
Vilken vokal kommer efter tj-ljudet? Dra streck mellan orden och vokalerna. 

 

tjata kyckling  tjugo  tjur  

 

 

 

kedja  A O U    kista 

 

 

 

tjock  E  I  Y    kylskåp 

 

 

 

 

tjuv kyrka tjur kind kyla tjusig 
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Tj-ljudet stavas ofta med ___________ framför hård vokal. 

Tj-ljudet stavas ofta med ___________ framför mjuk vokal. 

 

Några andra ord där det är lite svårare att veta hur tj-ljudet ska stavas. 

tj k kj ch 

tjänst                                        känsla                                  kjol chans 

tjäna                                        kände                                  Kjol charter 

tjöt källare  chatta 

tjäder kälke  check 

tjäle kär  cheddar (ost) 

tjära köpa  Chile 

tjej körde  chinchilla (djur) 

Tjeckien kött  chips 

 körsbär   

  

 

Skriv rätt tj-ord till bilderna eller uttrycken. 

 

                       
 

______________      _________________   _____________      ______________ 

 

                       
 

_______________     _____________      _______________  ________________ 
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Frusen mark   ____________________ 

 

Svart, tjock vätska   ____________________ 

 

Möjlighet    ____________________ 

 

Skriva direktmeddelanden på internet ____________________ 

 

Ett land som ligger i Sydamerika.  ____________________ 

 

Så kan en man heta.   ____________________ 

 

Här kan du köpa godis och tidningar. ____________________ 

 

Sj-ljudet 

Sj-ljudet stavas ofta med sj framför hård vokal (A, O, U, Å). 

Sj-ljudet stavas ofta med sk framför mjuk vokal (E, I, Y, Ä, Ö). 

 

Skriv orden till bilderna. 

         
 

________________  _________________  ______________  _______________ 

 

                         
 

_________________  ________________  ______________  _______________ 
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Självklart finns det undantag: 

sjö, själv, själ, människa 

 

Sedan kan sj-ljudet stavas på andra sätt också: 

Skj 
skjorta, skjul, skjuta, skjuts 

 

Stj 
stjäla, stjärna, stjälpa, stjärt, stjälk (en gammal minnesramsa: Att stjäla 

stjärna är inte lätt, att stjälpa stjärt är inte rätt, stjälk stavas på samma sätt.) 

 

Skriv orden till bilderna. 

                                
 

___________   ____________  _____________  ___________  _____________ 

 

I lånord stavas sj-ljudet på en massa olika sätt: 

ch, sch, sh, g, ge, j, si, ssi, ti 

Ibland uttalas orden med tj-ljud, beroende på dialekt. 

 

ch sch sh g ge j 

champinjon schimpans t-shirt gelé bagage jargong 

charm schema shoppa geni garage journal 

chaufför dusch shorts ingenjör massage journalist 

chef schäfer show giraff orange justera 

chock marsch shejk energi sabotage projekt 

choklad fräsch shunt logi gage jour 

champagne schlager sherry generad passage projektil 
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si ssi ti 

division diskussion auktion 

explosion mission expedition 

kollision passion information 

pension permission station 

vision procession kondition 

 

 

Skriv rätt ord till uttrycken. 

 

Syn, drömsyn; framtidssyn ______________________________ 

 

Sprängning   ______________________________ 

 

Lidelse; åtrå  ______________________________ 

 

Meningsutbyte, debatt ______________________________ 

 

Hälsotillstånd; skick; ork ______________________________ 

 

Snille   ______________________________ 

 

Packning   ______________________________ 

 

Resande, resenärer  ______________________________ 

 

Tidningsman, reporter  ______________________________ 
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S-ljudet 
s-ljudet stavas med s i de flesta fall, men med c i många lånord framför de 

mjuka vokalerna e, i och y. 

I några lånord stavas s-ljudet på annat sätt. 

c z zz sc t ps 

cykel zink razzia scen patient psalm 

cement zigenare jazz disciplin patiens Psaltaren 

cirkel zoo intermezzo   psykolog 

procent zooma     

bacill zoolog     

medicin      

 

Bokstaven k i substantivet motsvaras av c i motsvarande verb. 

musik – musicera 

fabrik – fabricera 

specifik – specificera 

produkt – producera 

provokation – provocera 

komplikation – komplicera 

introduktion – introducera 

kvalifikation – kvalificera 

kommunikation – kommunicera 

 

Skriv orden till bilderna. 

                                            
 

___________        _______________  _______________  _____________ 

                                          
 

____________            _____________    _____________      _____________ 
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Ks-ljudet 
I de flesta ord stavas ks-ljudet med x. 

Exempel: tax, lax, taxi, sax, saxofon, läxa. 

 

Skriv rätt ord till uttrycken. 

 

Blandning   _________________________ 

 

Låda   _________________________ 

 

Hemuppgift  _________________________ 

 

Klädesplagg för ben  _________________________ 

 

Att klippa med  _________________________ 

 

Väldigt påkostat  _________________________ 

 

Mellan hals och arm  _________________________ 

 

Bil man betalar för att åka med _________________________ 

 

 

När ordet har en annan stam stavas ks-ljudet på annat sätt. 

gs cc cks ks 

slagsmål acceptera tycks eksem 

dags vaccin väcks köksbord 

slags succé sticks riksdag 

gammaldags  också  

 

 

  


