Förberedande nivå: alfabetet och uttal
Gemensam europeisk referensram för språk

I den första delen av boken får du öva på alfabetet
och uttal av det svenska språket. Du får träna på
vokal- och konsonantljud, stavelser och betoning
samt att tala ledig svenska.

Innehåll:
o Alfabetet
o Bokstäver, ord och
meningar
o Konsonanter
o Vokaler
o Långt och kort ljud
o Ng-ljudet
o Sj-ljudet
o Tje-ljudet
o Betoning
o Ledig svenska
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Alfabetet
Det svenska alfabetet består av stora och små bokstäver. Läs högt och
uttala varje bokstav.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Ji Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu
Vv Ww Xx Yy Zz Åå Ää Öö
Vokaler: a e i o u y å ä ö
Konsonanter: b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z

Skriv alla vokaler, både som stora och små bokstäver:
Aa

Skriv alla konsonanter som stora och små bokstäver:
Bb

Fyll i de bokstäver som fattas:
a b c
z å

e f

h i j

l m n o

ö
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q r s

u v x

Bokstäver, ord och meningar
Bokstäver och ord
j

a

en bokstav

en bokstav

g

= jag

en bokstav

ett ord

= en mening

En mening
Jag

läser

svenska.
svenska

ett ord

ett ord

ett ord

Jag läser svenska. Sedan lagar jag mat. Jag äter middag.
en mening

en mening

en mening

Skiljetecken
. punkt
, kommatecken
? frågetecken

! utropstecken
: kolon
; semikolon

Punkt, frågetecken och kommatecken
Ett påstående börjar med stor bokstav och slutar med punkt:
Jag läser svenska.
En fråga börjar med stor bokstav och slutar med frågetecken:
Vad heter du?
Ett kommatecken skiljer satser eller satsdelar:
Jag tycker om äpplen, men inte päron.
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Uttal
Vokal- och konsonantljud
Ord består av ljud i olika kombinationer. De mest grundläggande ljuden i
svenska språket är vokaler och konsonanter.
Exempel:
Ordet bo har två ljud: b och o.
Ordet mobil har fem ljud: m, o, b, i och l.
Ordet kex har fyra ljud: k, e, k och s.

Konsonanter
Vissa ljud i svenska språket kallas konsonanter. De måste användas
tillsammans med en vokal för att bilda ett riktigt ord. Både ljudet och
bokstaven kallas konsonant.
Konsonanter kan indelas i två grupper,, tonande och tonlösa.. Konsonanter
kan också ha långt eller kort uttal.

Öva uttal av konsonanter
Skriv ner och lär dig utantill vilka alla konsonanter är. Gå igenom ljuden i
grupp och lär dig att säga alla konsonantljuden. Lyssna på din cirkelledare
och öva i gruppen tills uttalet är bra.
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Vokaler
Vissa språkljud kallas vokaler. Varje vokal kan sägas antingen långt eller
kort. Man ljuder en lång vokal en längre tid än en kort. Det är skillnad på
hur långa och korta vokaler låter. Svenskan har 9 grundvokaler (fonem)
som kan uttalas på mer än 20 olika sätt.
En lång vokal brukar följas av bara en konsonant eller ingen alls. En kort
vokal brukar följas av två eller flera konsonanter. Det finns undantag.
Dessa ord får man lära sig utantill. Exempel: hem, fem, kam, man och
mun.
I svenska språket får orden olika betydelser med långa och korta vokaler,
exempelvis orden visa och vissa..

Främre och bakre vokal - mjuka och hårda vokaler
Vokalerna delas in i främre och bakre vokaler, även kallade mjuka och
hårda. Deras funktion i stavningen skiljer dem åt. Samma konsonanter,
eller kombinationer av dessa, kan bli olika ljud beroende på vilket slags
vokal de står framför.
De främre, eller mjuka, vokalerna är: e, i, y, ä och ö.
Exempel: ge, gissa, gäst och göra.
De bakre, eller hårda, vokalerna är: a, o, u och å.
Exempel: gata, gammal, god, gul och gå.
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Vokaler
Efter lång vokal kommer oftast en konsonant.

vas

ben

bil

sol

bur

fyr

kål

bär

föl

Efter kort vokal kommer oftast två konsonanter

valp

fest
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visp

ost

kust

sylt

påsk

pärm

höst

Om man bara hör ett ljud efter kort vokal skriver man två likadana
konsonanter.
Exempel:

katt

buss

ägg

flicka

klocka

Istället för kk skriver man ck:

säck
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Å-ljudet
Å-ljudet stavas med å eller o.
Regel: Långt å-ljud stavas oftast med å:

får
båt
tår
Här gäller inte regeln: son, sova, lova, kola, ordning, moln, ovanför
Kort å-ljud stavas oftast med o:

soppa
kotte
lock
Här gäller inte regeln: många, måste, åska, åtta, sång, lång, plåster

Ä-ljudet
Ä-ljudet stavas med ä eller e.
Regel: Långt ljud stavas med ä:

bräda

läsa
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säd

Regel: kort ä-ljud stavas ibland med ä, ibland med e:

däck

penna

hemma

Långt och kort ljud
Skillnaden mellan långt och kort uttal är mycket viktig i svenskan. Öva på
att uttala och höra skillnad på långa och korta ljud. Det långa ljudet är
understruket. Det är den betonade stavelsen som är lång.
gran

grann

ful

full

vina

vinna

stal

stall

åka

åska

byta

bytta

kloka

klocka

sed

sedd

ryka

rycka

brun
bus

brunn
buss

bred
lila

bredd
lilla

mäta
lön

mätta
lönn

Extra övning med vokaler och konsonanter
Det här är en övning för dig som vill träna mer på att uttala bokstäver
och ljud. Träna på att säga alla konsonantljuden tillsammans med de
olika vokalerna. Skriv ett stort B överst på ett papper. Skriv sedan stort
och tydligt under:

BA

BE

BI

BO

BU

BY

BÅ

BÄ

BÖ

Ta sedan nästa konsonant och skriv likadant. Man kan då skifta
ordningen på vokalerna. Gör så med alla konsonanter. Träna sedan i
grupp på att säga alla olika konsonant- och vokalljud tills de låter bra.
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Öva uttal av långa vokaler
Uttala vokalerna:
i - e - ä
Lyssna på din cirkelledare. Säg efter:
i-e

e-ä

i-e-ä

bi - be

hel - häl

lika - leka - läka

fil - fel

leka - läka

lin - len - län

lika - leka

vet - tät

sida - sed - säd

Uttala vokalerna:
o - å - a
Lyssna och säg efter:
o-å

å-a

o-å-a

bor - bår

bår - bar

bor - bår - bar

mola - mala

måla - mala

mola - måla - mala

Uttala vokalerna:

Uttala vokalerna:

u - o

i-y

Lyssna och säg efter:

Lyssna och säg efter:

u-o

u-o

i-y

e-ö

bur - bor

mur - mor

bi - by

ben - bön

duk - dok

sula - sola

rika - ryka

fel - föl
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e -ö

Övningar med extra svåra, långa vokalljud
Vokaler som de svenska y-, u- och ö-ljuden är inte så vanliga i andra språk.
Vokaler som långa ö-ljud och å-ljud liksom långa a-ljud och å-ljud kan
också vara svåra att skilja på för många som lär sig svenska.

Uttala vokalerna: y - ö - u
Lyssna på cirkelledaren. Säg efter:
byn - bön - bur

fyr - föl -ful

bryn - bröd - brud

ty - tö - tur

ny - nöd - nu

fyra – föda -fura

syr - söt - sur

hy - hö - hur

myr - möt - mur

Uttala vokalerna: ö - å
Lyssna på cirkelledaren. Säg efter:
tö - tå

mö - må

söta - såta

rö - rå

hög - håg

löda - låda

hö - hår

trög - tråg

strö - strå

lön - lån

böta – båt

nöd - nåd

Uttala vokalerna: a - å
Lyssna på cirkelledaren. Säg efter:
sa - så

bal - bål

tar - tår

tal - tål

rad - råd

lata - låta

kal - kål

har - hår

svar - svår
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Ng-ljudet stavas med ng, g och n.
Regel:
Ng-ljudet stavas oftast med ng, som i säng.
Ng-ljudet stavas bara med g framför n, som i regn.
Ng-ljudet stavas bara med n framför k, som i bänk.

ballong
ng

regn
gn

ank
nka
nk

J-ljudet stavas med j, g, dj, gj, hj och lj.
Regel:
När det låter j framför hård vokal (a o u å) stavas det med j.
När det låter j framför mjuk vokal (e i y ä ö) stavas det med g.
I några ord stavas j-ljudet med j fastän det står framför mjuk vokal.

jordgubbe

jeans

get

djur
dj
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korgg

hjul
hj

Sj-ljudet stavas oftast med sj eller sk.
Sj-ljudet kan också stavas med skj, stj, sch, ch, sh, ssi, ssj, ti, j, -ge och g.
Regel:
Framför hård vokal (a o u å) stavas sj-ljudet med sj.
Framför mjuk vokal (e i y ä ö) stavas sj-ljudet med sk.
Framför bokstäverna ä och ö stavas sj-ljudet ibland med sj.

sjal
sj

stjärna
stj

sked
sk

skjorta
skj

dusch
sch

choklad
ch

Tje-ljudet kan stavas med tj, k, ki, kj och ch.
Regel:
Framför hård vokal (a o u å) stavas tj-ljudet oftast med tj.
Framför mjuk vokal (e i y ä ö) stavas tj-ljudet oftast med k

tjur
tj

körsbär
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kjol
kj

Betoning
Beroende på var man lägger betoningen i en mening kan den uppfattas
olika. Betonade stavelser i svenskan är alltid långa (lång vokal + kort
konsonant eller tvärtom). I obetonade stavelser är både vokal och
konsonant korta.
Exempel: Vad heter du?
Vad heter du?

Lyssna på din cirkelledare och öva på att betona. Det betonade
ljudet är understruket.
Vad heter du?
Var kommer du ifrån?
Var bor du?
När studerar du?

Jag heter Leila.
Från Syrien.
I Lund.
Varje dag.

Maria läser.
Anna skriver.
Marcus äter.

Maria läser en bok.
Anna skriver ett mejl.
Marcus äter middag.

Läser Maria?
Skriver Anna?
Äter Marcus?

Läser Maria en bok?
Skriver Anna ett mejl?
Äter Marcus middag?
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Ledig svenska
Talspråket kännetecknas av förenklingar och sammandragningar av
ord. Man försvagar ofta uttalet av bokstäver när man pratar. Det kallas
reduktion och förekommer hela tiden i ledigt tal. Med assimilation
menar man förändring av ett språkljud till större likhet med ett
närliggande ljud. Orsaken är talarnas strävan mot ett lätt och bekvämt
uttal. Uttalet av det svenska språket kan skilja sig åt mellan olika
regioner i Sverige. Diskutera detta i gruppen.

Öva i gruppen på att höra och tala ledig svenska. De bokstäver
som försvagas eller inte uttalas i vardagligt tal är överstrukna.
Vad heter du?
Var kommer du ifrån?
Var bor du?

Jag heter Leila.
Från Syrien.
I Kalmar.

Läser Maria?

Läser Maria en bok?

Skriver Kristina?

Skriver Kristina ett mejl?

Äter Marcus?

Äter Marcus middag?

Är det onsdag idag?

Det är onsdag idag.

Läs dialogen högt. De ljud som försvagas i ledigt tal är
överstrukna.
-

Hej Anna!
Hej Marcus! Det var längesen.
Ja, verkligen. Hur är det?
Bara bra. Hur mår du?
Bara fint.
Vill du ses och fika någon dag?
Ja gärna, vad trevligt!
21

Lästips för den förberedande nivån

Läs böcker och träna din svenska! Du kan låna böckerna på
bibliotek.
De här böckerna är skrivna på mycket lätt svenska.

Bilderböcker:

Klassen, Jon: Jag vill ha min hatt
Gustafsson, Per: Måntornet
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