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Vanliga stavningsregler 
 
Vokalerna 
 
AOUÅ - hårda vokaler 
EIYÄÖ – mjuka vokaler 
 
Dubbelteckning 
 
*Om vokalen är lång (låter som i alfabetet) kommer det bara en konsonant efter 
t.ex. val. 
 
*Om vokalen är kort (studsar) kommer det minst två (ofta två lika) konsonanter 
efter t.ex. vall, valp. 
 
m och n före d och t 
 
M och n dubbeltecknas inte före d och t t.ex. skymde, vände, vante, skymtade 
 
Sj – ljudet 
 
Sj-ljudet stavas oftast med: 
*sj framför hårda vokaler t.ex. sjal, sjuk 
*sk framför mjuka vokaler t.ex. skepp, skida, skynda 
 
UNDANTAG själ, själv, sjätte, sjö 
 
Sj-ljudet kan även stavas på andra sätt. 
 
skj 
Klädd i skjorta kan man skjuta ett skjul och ge kattungen skjuts. 
 
stj 
Hönan stjäl stjälkar och stjälper sin stjärt mot stjärnorna. 
 
Inne i ord eller i slutet av ord kan sj-ljudet stavas med: 
sk, sj, ch, sch, ti, si, g, ge, ssi, ssj 
 
Å-ljudet 
 
Långt å-ljud stavas oftast med å t.ex. plåt, mål, grå 
 
Kort å-ljud stavas oftast med o t.ex. tolv, soppa, kotte 
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Tj-ljudet 
Tj- ljudet stavas med: 
*tj framför hård vokal t.ex. tjugo, tjog 
*k framför mjuk vokal t.ex. kela, kittla 
 
UNDANTAG 
Kjell och kjol stavas med kj. 
 
ch 
charter, check, Chile, chips 
 
tjä 
tjäder, tjäle, tjänar, tjänst, tjära, tjärn, tjänare 
 
tje 
tjej, Tjeckien 
 
J-ljudet 
J-ljudet stavas oftast med: 
*j framför hård vokal t.ex. jakt, jogga, juni 
*g framför mjuk vokal t.ex. ger, gillar, gymnastik 
 
UNDANTAG 
jägare, jäkta, jämföra, järn, jäst, jätte, jeans, jetplan 
 
dj 
djungel, djup, djur, djärv 
 
gj 
gjorde, gjort, gjuta 
 
hj 
hjul, hjälpa, hjälte, hjärna, hjärta, ihjäl 
 
lj 
ljud, ljuga, ljum, ljung, ljus, ljuvlig 
 
Ng-ljudet 
 
ng-ljudet stavas på tre sätt: 
* oftast med ng t.ex. kung, många 
* med g före n t.ex. regn, lugn 
* med n före k t.ex. hink, bank 


