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Stava 7.0 

 
 

Stava 7.0 är gjord för Windows XP, Windows Vista och 
Windows 7 men fungerar också i tidigare versioner. 

 

Installation av Stava 7.0: 

Installationsprogrammet heter Setup.exe 

Kör det och följ anvisningarna på skärmen. 
 
Övningar med ljudfilerna till glosorna i Junior Contact och More 
Contact medföljer programmet. 
 
För att installera övningarna med ljudfiler kör man 
installationsprogrammet 
installera_glosor_med_ljud.exe 
 
Om man önskar installera övningarna utan ljudfiler kör man 
installationsprogrammet 
installera_glosor_utan_ljud.exe 

2001 - 2011 HERKA 
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Stava 7.0 
 
 

Handledning 
 
 
I Stava kan man träna på stavning, ordkunskap och glosor. 
 
Programmet kan styras med musen eller från tangentbordet. Det går att använda 
endast en eller två tangenter för att styra hela övningsdelen. (Se Inställning) 
 
En övning (Stava och Test) är klar då man stavat rätt till alla ord. 
 
Om man stavar fel till ett ord återkommer det senare i övningen. 
Hjälp kan fås om man valt det under inställning. 
 
Övningar kan köras på tre sätt. Stava, Läs eller Test. 
 
De kan startas antingen från huvudmenyn mitt på skärmen eller från 
standardmenyn längst upp på skärmen. 
 
I huvudmenyn väljer man alternativ genom att klicka med musen. Man kan 
också förflytta sig med piltangenter eller blanksteg och sedan välja med Enter. 
(Se  Inställning) 
 
Övningar avbryts med Esc eller Ctrl+Z. Man kan inte återgå. 
 
Om man har talsyntes (SAPI) installerad kan man få ljudstöd i övningar 
och/eller menyer. 
Glosövningar kan också skapas och köras med inspelat ljud. När sådana 
övningar är inlästa markeras det med en ”mun”. 
 



2 

Beskrivning av standardmenyalternativen med 
beskrivning av skillnader vid val från huvudmenyn. 
 
Arkiv 
 - Avsluta 
===========  

Programmet avslutas 
 
Övning 
 - Val 
 - - Stava 
 - - - Normal 
===================================  

Ett ord med eventuell förklaring visas. 
Ordet försvinner när man trycker på rätt bokstav eller <Enter>. 
Man kan också klicka på skrivytan. 
Det går att göra en inställning så att ordet försvinner automatiskt. (Se 
Inställning) 
Det går också att göra en inställning så att man genom att trycka på 
raderatangenten får se ordet igen. Detta kan kombineras med att man 
om man omedelbart trycker på raderatangenten kan gå vidare med 
<Enter>. (Se Inställning) 
Om man skriver fel bokstav markeras det med en röd bock. 
Om man har en övning som har fler ord till en förklaring och skriver 
en bokstav som hör till ett annat alternativ markeras det med en 
cirkulär pil. Detta registreras ej som fel. 
Nytt ord med eventuell förklaring visas när man stavat klart det förra 
och tryckt på <Enter>. 

 
Övning 
 - Val 
 - - Stava 
 - - - Omvänd 
===================================  

Samma som ovanstående men bara med de ord som har förklaring 
eftersom ord och förklaring byter plats. 
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Övning 
 - Val 
 - - Läs 
 - - - Normal 
===================================  

Ett ord med eventuell förklaring visas. 
Nytt ord med eventuell förklaring visas när tryckt på <Enter>. 
Man kan också klicka på skrivytan. 

 
Övning 
 - Val 
 - - Läs 
 - - - Omvänd 
===================================  

Samma som ovanstående men bara med de ord som har förklaring 
eftersom ord och förklaring byter plats. 

 
Övning 
 - Val 
 - - Test 
 - - - Normal 
===================================  

Fungerar bara med övningar som innehåller en eller flera 
förklaringar. 
En förklaring visas. 
Det går också att göra en inställning så att man genom att trycka på 
raderatangenten får se ordet igen. Detta kan kombineras med att man 
om man omedelbart trycker på raderatangenten kan gå vidare med 
<Enter>. (Se Inställning) 
Om man skriver fel bokstav markeras det med en röd bock. 
Om man har en övning som har fler ord till en förklaring och skriver 
en bokstav som hör till ett annat alternativ markeras det med en 
cirkulär pil. Detta registreras ej som fel. 
Ny förklaring visas när man stavat klart det förra ordet och tryckt på 
<Enter>. 

 
Övning 
 - Val 
 - - Test 
 - - - Omvänd 
===================================  

Samma som ovanstående där ord och förklaring byter plats. 
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Övning 
 - Val 
 - - Hämta 
 - - - Rättstavning/Ordkunskap/Glosor/Glosor med ljud/Övrigt/Alla typer 
===================================  

Övningar av respektive typ kan hämtas. 
 
Övning 
 - Val 
 - - Avbryt 
===================================  

Övningen avbryts. 
 

Verktyg 
 - Skapa/redigera övningar 
 - - Rättstavning/Ordkunskap/Glosor/Glosor med ljud/Övrigt 
===================================  

En programdel där övningar kan skapas och redigeras. 
Se beskrivning längre fram i denna handledning. 

 
Verktyg 
 - Senaste fel 
===================================  

Om man stavat fel till ett eller flera ord en pågående eller avslutad 
övning startas programdelen Skapa/redigera övningar med felen 
inlästa. 
Nollställs då ny övning startar. 

 
Verktyg 
 - Loggbok 
===================================  

Uppgifter om hur man genomfört övningar mm visas. 
Se beskrivning längre fram i denna handledning. 

 
Verktyg 
 - Inställning 
 - - Ändra/Visa 
=================================== 

En programdel där man kan göra inställningar för hela programmet. 
Se beskrivning längre fram i denna handledning. 
Valet Ändra ger möjlighet att redigera. Valet Visa ger endast 
möjlighet att se vilka inställningar som gäller. 
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Verktyg 
 - Lås 
=================================== 

Detta alternativ visas endast om man trycker på F9 i huvudmenyn. 
Man kan då göra så att endast alternativet Visa kan användas för 
Inställning. 
Användare (För- och efternamn) samt Lösen (Lås för att låsa och 
Lås upp för att låsa upp skall anges med exakt matchning). Detta val 
sparas vid avslut. 

 
Hjälp 
 - Handledning 
=================================== 

Denna handledning visas. Den kan skrivas ut i två storlekar. 
 
Hjälp 
 - Om 
=================================== 

Aktuell revision mm visas. 
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Beskrivning av programdelen "Skapa/redigera 
övning" under Verktyg 
 
Övningar kan skapas. 
 
Arkiv 
 - Ny 
 - - Rättstavning/Ordkunskap/Glosor/Glosor med ljud/Övrigt 
===================================  

Ny övning kan skrivas in. 
 

Arkiv 
 - Öppna 
===================================  

Tidigare skapad övning kan läsas in. 
 

Arkiv 
 - Spara 
===================================  

Tidigare sparad och sedan förändrad övning kan sparas med samma 
namn. 

 
Arkiv 
 - Spara som 
===================================  

Övning kan sparas med valfritt namn. 
 

Arkiv 
 - Ta bort 
===================================  

Inläst och sparad övning kan tas bort. 
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Arkiv 
 - Skriv ut 
===================================  

Inläst och sparad övning kan skrivas ut. 
 

Arkiv 
 - Avsluta 
===================================  

Programdelen avslutas 
 
Verktyg 
 - Sortera ord 
- - Stigande bokstavsordning/Fallande bokstavsordning/I oordning 
===================================  

Minst två uppgifter måste finnas inskrivna.  
 
Inställning 
 - Utskrift 
===================================  

Tre storlekar kan väljas. Det kan också anges om utskriften skall ske 
i slumpad ordning eller i inskriven ordning. 
Initialt gäller minsta storlek och slumpad ordning. 
Denna inställning sparas vid programavslut. 
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Knappar mm 
Skriv in: ................... Ett inskrivningsfönster öppnas 

Ord och förklaring kan skrivas in var för sig. Ord måste 
alltid anges. 
Om talsyntes finns kan man ange att uttalsbeskrivning 
skall visas. Markera då i kryssrutan. Det som skrivs in 
läses då av talsyntesen istället för ordet respektive 
förklaringen. 
För ”Glosor med ljud” öppnas ett fönster där ljud kan 
hämtas. Man kan lyssna på ljudet och också markera 
vilken del av ljudet som skall användas om det behövs. 

Redigera:.................. Markerat ord kan redigeras i inskrivningsfönstret 
Flytta upp: ............... Markerad uppgift flyttas upp ett steg 
Flytta ner: ............... Markerad uppgift flyttas ner ett steg 
Ta bort: ................... Markerad uppgift tas bort 
Skriv in/Redigera 
i textfönster.............. Ord, förklaring och uttalsbeskrivning kan skrivas in. 

Följande syntax gäller: 
ord [ev. uttalsbeskrivning] (ev. förklaring) [ev. uttalsbeskrivning] 

Normalt skriver man: 
ord (ev. förklaring) 
Det går också att skriva: 
ord = ev. förklaring 
Om ett ord har flera förklaringar skall ordet anges på nytt 
för varje förklaring. 
Om en förklaring passar till flera ord skall förklaringen 
skrivas in till varje ord 
Ex: glosor 
thread (tråd) 
thread (garn) 
wire (tråd) 
osv. 
Vid uppdatering görs vissa korrigeringar automatiskt. 
Syntaxen för ”Glosor för ljud” skiljer sig så att 
uttalsbeskrivningen ersätts av fullständig sökväg till ljudet 
och ev. klipp anges med in- och utpunkt inom 
hakparenteser. 

Möjlighet finns att starta ljudprogrammet Ljudinspelaren (sndrec32.exe), om 
programmet finns i datorn, genom klick på munnen i fönstret där ljud skrivs in. 
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Beskrivning av programdelen "Loggbok" under 
Verktyg 
 
En beskrivning vad som gjorts och vilka fel som gjorts under aktuell 
programkörning. 
Om man valt att spara på diskett sparas Loggboken vid avslut med ett namn som 
anger tidpunkten. 
 
Arkiv 
 - Öppna aktuell Loggbok 
===================================  

Aktuell Loggbok öppnas. 
Öppnas automatiskt. 

 
Arkiv 
 - Öppna sparad Loggbok 
===================================  

Tidigare sparad Loggbok kan läsas in. 
 
Arkiv 
 - Ta bort sparad Loggbok 
===================================  

Tidigare sparad Loggbok kan tas bort. 
 
Arkiv 
 - Skriv ut 
===================================  

Loggbok skriv ut. 
 
Knappar mm. 
T:.............................................Teckenstorlek – Två storlekar 
Läs upp markerat stycke:........Visas endast om talsyntes finns. 
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Beskrivning av programdelen "Inställning" under 
Verktyg 
 
Ett antal inställningar, vilka sparas vid programavslut, kan göras.  
Man kan låsa menyvalet Ändra. (Se ovan) 
 
Färger 
===== 

Sex alternativa färginställningar finns. Dessa visas. 
Initialt gäller alternativet med gul text mot svart bakgrund. 

 
Typsnitt 
====== 

Man kan välja mellan alla installerade typsnitt. Ett exempel visas. 
Tänk på att en del är olämpliga. 

 
Ljud 
=== 

Pipljud som hörs när man skriver fel bokstav kan tas bort. 
Ljudstöd med talsyntes (SAPI) kan fås om sådan är installerad. 
Det är möjligt att välja mellan de röster som finns på datorn. 
En röst för menyer och förklaringen och en röst för ordet. (Det kan 
vara samma.) 
Rösterna man väljer sparas automatiskt. 
Initialt är talsyntesen ej aktiv. 
Alternativ finns för var i programmet, övningar och/eller menyer, 
man vill ha ljudstöd. 
Speciella funktioner när man har ljudstöd övningen: 
Tangenten Radera <BS> repeterar uppgiften 
Tangenten <PageUp> läser upp innehållet i statusraden upptill på 
skärmen. 
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Special 
====== 

”Vändbar övning” kan väljas. Man väljer då omvänd i menyn. Då 
blir ordet förklaring och vice versa. Detta är i grundläge enbart valt 
för ”Glosor”. 
”Exakt matchning av alla tecken” betyder att man t ex måste skriva à 
i à la carte. I grundläget räcker det med a vilket då ger à. 
”Ord visas med Radera-tangenten” ger möjlighet att titta på ordet en 
gång till i ”Stava” respektive ”tjuvtitta” i ”Test”. Valt i ”Stava” i 
grundläge. Ordet kommer tillbaka i övningen om man använder den 
funktionen. 
”Byt med Enter” innebär att man kan gå till nästa ord direkt. 
Förutsättningen är att man inte skrivit någon bokstav. Ordet kommer 
tillbaka senare men det räknas ej som fel. 
”Ord döljs automatiskt” innebär att ordet försvinner av sig självt 
efter inställd tid. 
Om man vill att uppgifterna skall blandas varje gång man gör 
övningen väljer man alternativet ”Blanda övning”. Om man startar 
övningen från menylisten får man alltid en fråga om man vill blanda. 
Inställningen här avgör förhandsvalet. 
”Spara Loggbok på diskett vid avslut". (Se beskrivning ovan.) 
 

Styrning 
====== 

Alternativa styrmetoder 
Tangentbord - Tangentbordet kan användas överallt. Musen kan 
användas i menyer. 
Tangentbord och mus - Som Tangentbord men en klickbar 
bokstavstavla visas i övningsläget.  
Två till fem tangenter - En bokstavstavla visas i övningsläget så att 
man kan förflytta sig med blanksteg eller piltangenter och bekräfta 
med Enter i hela programmet. 
En tangent - En bokstavstavla visas i övningsläget och man förflyttar 
sig automatiskt med ett intervall samt bekräftar med Enter i hela 
programmet. 
Intervall kan anges mellan 1 och 5 sekunder. I första läge är 
väntetiden dubbel. 
Närmaste väg betyder att man vid förflyttning med <Blanksteg> 
eller vid entangentstyrning alltid går närmaste väg. 
Begränsningen kan vara kanten på bokstavstavlan. 
Om tangentrepetitionen är på kan man skriva in med högre hastighet, 
men med risk för ofrivillig dubbeltryckning. 
Man kan också välja annan pekare på aktiva ytor. 
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Filkatalog 
======== 

Katalog där övningar hämtas när man använder huvudmenyn. I 
standardmenyn är det den initiala katalogen. 
 

 
 
 
©2001 - 2011 HERKA 
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Övningar som medföljer 
 

 
Rättstavning 
 
Några vanliga ord 
stavn1.rtt 
stavn2.rtt 
stavn3.rtt 
stavn4.rtt 
stavn5.rtt 
stavn6.rtt 
stavn7.rtt 
stavn8.rtt 
stavn9.rtt 
stavn10.rtt 
 
Enkla ord 
stavn11.rtt 
stavnl2.rtt 
stavnl3.rtt 
stavnl4.rtt 
stavnl5.rtt 
stavnl6.rtt 
stavnl7.rtt 
stavnl8.rtt 
stavnl9.rtt 
stavnl10.rtt 
stavnl11.rtt 
stavnl12.rtt 
stavnl13.rtt 
stavnl14.rtt 
stavnl15.rtt 
stavnl16.rtt 
stavnl17.rtt 
stavnl18.rtt 
stavnl19.rtt 
stavnl20.rtt 
stavnl21.rtt 
stavnl22.rtt 
stavnl23.rtt 
stavnl24.rtt 
 

Ordkunskap 
 
Förkortningar 
foerkort.ord 
 
Ordförklaringar 
s05.ord 
s06.ord 
s09.ord 
s11.ord 
s13.ord 
s15.ord 
s17.ord 
s19.ord 
s21.ord 
s23.ord 
s26.ord 
s29.ord 
s31.ord 
s33.ord 
s35.ord 
s37.ord 
s39.ord 
s41.ord 
s43.ord 
s45.ord 
s46.ord 
s47.ord 
s48.ord 
 
 



foerkort.ord 
bland annat (bl a) 
från och med (fr o m) 
nummer (nr) 
och dylikt (o dyl) 
doktor (dr) 
klockan (kl) 
med flera (m fl) 
och så vidare (o s v) 
så kallad (s k) 
exempel (ex) 
med mera (m m) 
för övrigt (f ö) 
till exempel (t ex) 
till och med (t o m) 
eventuellt (ev) 
direktör (dir) 
familj (fam) 
sidan (s) 
expedition (exp) 
avdelning (avd) 
fortsättning (forts) 
invånare (inv) 
avsändare (avs) 
 
s05.ord 
bagage (packning) 
detalj (del) 
filur (skojare) 
hygien (renlighet) 
distrikt (område) 
final (sluttävling) 
lokal (rum) 
artist (konstnär) 
exakt (noggrann) 
rubrik (överskrift) 
riskabel (farlig) 
kompakt (massiv) 
kvalitet (egenskap) 
kvalitet (värde) 
 

s06.ord 
elektriker (elmontör) 
chaufför (bilförare) 
dirigent (orkesterledare) 
veterinär (djurläkare) 
agent (spion) 
redaktör (ledare för tidning) 
bibliotekarie (biblioteksanställd) 
akrobat (cirkusartist) 
ingenjör (tekniker) 
 
s09.ord 
bibliotek (boksamling) 
bibliotek (bokrum) 
keramik (lergods) 
keramik (stengods) 
konditori (servering) 
konditiri (bageri) 
vaccinering (insprutning) 
entré[entre] (ingång) 
realisation (utförsäljning) 
veterinär (djurläkare) 
charkuteri (köttaffär) 
urmakeri (klockaffär) 
urmakeri (klockverkstad) 
 
s11.ord 
aktiv (arbetsam) 
aktiv (flitig) 
allergisk (överkänslig för något) 
generös (frikostig) 
generös (givmild) 
humoristisk (skämtsam) 
generad (besvärad) 
generad (blyg) 
direkt (omedelbart) 
direkt (med detsamma) 
kulört (färggrann) 
kulört (mångfärgad) 
fenomenal (fantastisk) 
fenomenal (oerhörd) 
magisk (övernaturlig) 
magisk (mystisk) 
rejäl (hederlig) 
rejäl (ärlig) 
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s13.ord 
kollidera (krocka) 
kollidera (stöta ihop) 
realisation (utförsäljning) 
deklarera (ge inkomstuppgifter) 
servera (betjäna) 
servera (uppassa) 
konfirmeras (gå fram i kyrkan) 
explodera (sprängas) 
vikarie (ersättare) 
signalera (ge tecken) 
signalera (tuta) 
reagera (handla) 
reagera (ge utslag) 
placera (sätta) 
placera (ställa) 
placera (lägga) 
protestera (bestrida) 
protestera (invända) 
 
s15.ord 
reporter (journalist) 
reporter (tidningsman) 
pilot (flygkapten) 
meteorolog (väderleksrapportör) 
kirurg (operationsläkare) 
regissör (konstnärlig ledare) 
guide (vägvisare) 
expedit (affärsbiträde) 
biskop (främste prästen i ett stift) 
astronaut (rymdfarare) 
montör (reparatör) 
 

s17.ord 
korrekt (riktig) 
korrekt (felfri) 
humor (skämtlynne) 
idé[ide] (tanke) 
idé[ide] (aning) 
information (upplysning) 
intelligent (begåvad) 
intelligent (snabbtänkt) 
mekanisk (automatisk) 
absolut (tvärsäker) 
absolut (bestämd) 
mystisk (gåtfull) 
mystisk (magisk) 
fantastisk (otrolig) 
fantastisk (oerhörd) 
intensiv (stark) 
intensiv (eftertrycklig) 
 
s19.ord 
studera (läsa) 
studera (granska) 
souvenir (minne) 
souvenir (minnesgåva) 
energi (kraft) 
energi (styrka) 
originell (underlig) 
speciell (särskild) 
signatur (namnteckning) 
normal (riktig) 
diskutera (resonera om) 
motion (gymnastik) 
rapport (redogörelse) 
 
s21.ord 
konkurrera (rivalisera) 
konkurrera (tävla) 
repetera (upprepa) 
repetera (öva) 
experimentera (prova) 
experimentera (försöka) 
observera (betrakta) 
observera (märka) 
numrera (sätta nummer på) 
kopiera (avskriva) 
kopiera (efterbilda) 
galoppera (rida) 
passera (korsa) 
passera (fara förbi) 
 



 2

s23.ord 
ekonomisk (sparsam) 
dvala (halvslummer) 
experiment (försök) 
experiment (prov) 
experiment (test) 
ocean (världshav) 
ocean (atlant) 
terräng (mark) 
terräng (landskap) 
geni (begåvning) 
geni (snille) 
idé[ide] (tanke) 
idé[ide] (aning) 
infektion (smitta) 
infektion (inflammation) 
reparera (laga) 
reparera (renovera) 
dressera (inöva) 
dressera (träna) 
kalkera (härma) 
kalkera (kopiera) 
kapsejsa (stjälpa) 
kapsejsa (kantra) 
 
s26.ord 
apotek (affär med läkemedel) 
kemtvätt (kemisk tvätt) 
poliklinik (sjukhusavdelning) 
service (uppassning) 
resebyrå (företag som säljer resor) 
lasarett (sjukhus) 
sightseeing (turistrundtur) 
tangent (klaff på skrivmaskin) 
tangent (piano) 
mikroskop (förstoringsinstrument) 
idyll (okonstlat liv) 
idyll (oas) 
projektor (apparat för  bildvisning) 
mosaik (arbete av olika bitar) 
vulkan (krater) 
vulkan (utbrott) 
spiral (slinga) 
spiral (serpentin) 
manet (ett djur i havet) 
magnet (ting som drar till sig järn) 
patient (sjukling) 
patient (klient) 
 

s29.ord 
scen (skådeplats) 
solist (solosångare) 
solist (spelare) 
smink (skönhetsmedel) 
opera (teaterstycke med sång) 
uniform (tjänstedräkt) 
mikrofon (ljudförstärkare) 
ruin (lämningar av byggnad) 
vaccinera (inspruta) 
sabotera (att olagligt skada något) 
illustrera (förse med bilder) 
sortera (dela upp) 
 
s31.ord 
variera (förändra) 
variera (växla) 
referera (återge) 
referera (hänvisa till) 
imitera (efterlikna) 
imitera (härma) 
orientera (klargöra) 
stimulera (egga) 
stimulera (sporra) 
konstruera (utforma) 
broschyr (litet häfte) 
etikett (lapp med påskrift) 
marginal (oskriven kant) 
stencil (kopierat papper) 
paragraf (en underavdelning av protokoll) 
recept (föreskrift angående mat eller 
medicin) 
insändare (bidrag till tidning) 
protokoll (skriftlig redogörelse) 
parentes (mellanspel) 
parentes (båge) 
tabell (diagram) 
tabell (register) 
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s33.ord 
stencilera (kopiera papper) 
servera (betjäna) 
servera (uppassa) 
intervjua (utfråga) 
gruppera (arrangera) 
rond (rundtur) 
rond (omgång) 
nervös (orolig) 
nervös (osäker) 
uppror (kravall) 
uppror (revolt) 
vetenskap (forskning) 
vetenskap (lära) 
succé[succe] (framgång) 
succé[succe] (medvind) 
stadium (period) 
stadium (etapp) 
komisk (lustig) 
komisk (rolig) 
riskera (äventyra) 
riskera (frukta) 
 
s35.ord 
organisera (ordna) 
organisera (utföra) 
respektera (vörda) 
respektera (åtlyda) 
irritera (reta) 
irritera (oroa) 
resonera (samtala) 
resonera (tänka) 
kritisera (klandra) 
kritisera (bedöma) 
passera (gå förbi) 
passera (hända) 
fantisera (dikta) 
fantisera (svamla) 
rapportera (anmäla) 
rapportera (redogöra för) 
dramatisera (utforma för teatern) 
punktera (sticka hål på) 
transportera (frakta) 
transportera (forsla) 
strejka (lägga ner arbetet) 
frankera (sätta på frimärke) 
grimasera (förvrida ansiktsdragen) 
summera (räkna ihop) 
 

s37.ord 
order (befallning) 
order (beställning) 
protest (invändning) 
dialog (samtal mellan två) 
referat (redogörelse) 
ventilation (luftväxling) 
kabel (elektrisk ledning) 
raseri (ursinne) 
elegant (stilig) 
elegant (fin) 
regera (styra) 
individ (enskild varelse) 
situation (läge) 
situation (tillstånd) 
precis (alldeles) 
precis (noga) 
rebus (bildgåta) 
krumelur (figur) 
idiotisk (dum) 
idiotisk (fånig) 
reparation (lagning) 
 
s39.ord 
diskussion (resonemang) 
illustratör (bildmakare) 
pensionär (åldring) 
kritik (klander) 
kritik (granskning) 
operera (göra ett kirurgiskt ingrepp) 
repetera (upprepa) 
repetera (öva) 
energi (kraft) 
kontrollera (övervaka) 
kopia (avbildning) 
kopia (avskrift) 
riskabel (vansklig) 
riskabel (farlig) 
irritera (reta) 
irritera (oroa) 
irritera (förarga) 
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s41.ord 
reserv (beredskap) 
reserv (ersättare) 
suverän (överlägsen) 
fodral (omslag) 
fodral (etui) 
sensation (uppseende) 
parti (del) 
parti (spel) 
parti (sammanslutning) 
produkt (vara) 
produkt (alster) 
experiment (försök) 
experiment (prov) 
illustration (belysande exempel) 
revansch (hämnd) 
revansch (upprättelse) 
intelligens (förstånd) 
intelligens (begåvning) 
zon (område) 
gest (åtbörd) 
clown (pajas) 
kreatur (husdjur) 
cistern (behållare) 
portion (andel) 
 

s43.ord 
specialist (fackman) 
specialist (expert) 
aktivitet (sysselsättning) 
aktivitet (verksamhet) 
kollision (sammanstötning) 
panik (allmän skräck) 
order (befallning) 
order (beställning) 
kontakt (förbindelse) 
kontakt (beröring) 
gehör (musiköra) 
gehör (uppmärksamhet) 
register (förteckning) 
referat (redogörelse) 
kapuschong (regnhuva) 
respekt (aktning) 
respekt (hänsyn) 
inspektion (kontroll) 
praktik (övning) 
praktik (verksamhet) 
tradition (sed) 
tradition (vana) 
exempel (prov) 
exempel (föredöme) 
kopia (avskrift) 
kopia (avbildning) 
kontrast (motsats) 
kontrast (olikhet) 
kommunikation (förbindelse) 
kommunikation (samfärdsel) 
signal (tecken) 
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s45.ord 
kritik (granskning) 
kritik (klander) 
problem (uppgift) 
problem (svårighet) 
irritation (retning) 
resonemang (samtal) 
satellit (måne) 
satellit (rymdklot) 
status (tillstånd) 
status (anseende) 
staty (bildstod) 
staty (skulptur) 
kultur (skötsel) 
kultur (bildning) 
privat (enskild) 
privat (hemlig) 
protest (invändning) 
protest (bestridande) 
finess (elegans) 
finess (uträkning) 
gratulera (lyckönska) 
idealisk (fullkomlig) 
idealisk (mönstergill) 
titel (rubrik) 
titel (yrkesbeteckning) 
terror (skräckvälde) 
symbol (tecken) 
modell (mönster) 
markera (beteckna) 
markera (ange) 
material (råämne) 
material (stoff) 
resultat (verkan) 
resultat (påföljd) 
spion (agent) 
 
s46.ord 
runa (fornnordiskt skrivtecken) 
massmedium (press, radio och TV) 
monopol (ensamrätt) 
ärekränkande (förolämpande) 
censur (granskning) 
propagera (utbredande av åsikter) 
reklam (annonsering) 
licens (tillstånd) 
 

s47.ord 
aktör (spelar teater) 
arrangör (ordnar fest) 
dirigent (orkesterledare) 
diplomat (statssändebud) 
disponent (fabrikschef) 
guide (visar sevärdheter) 
inspicient (tjänsteman på teatern) 
kirurg (operationsläkare) 
konservator (stoppar upp djur) 
konstruktör (gör ritningar) 
konsulent (rådgivare) 
koreograf (lär in danser) 
 
s48.ord 
kommissarie (polisman) 
komminister (präst) 
körsnär (syr pälsar) 
optiker (tillverkar glasögon) 
pedagog (lärare) 
producent (framställer filmer) 
psykiater (läkare) 
recensent (bedömer böcker) 
regissör (leder skådespelare) 
reporter (tidningsman) 
revisor (rådgivare) 
speaker (hallåman) 
steward (fartygsservitör) 
 
stavn1.rtt 
adress (var man bor) 
affär 
annars 
annons 
balett 
berätta 
bibliotek 
bomull 
bråttom 
chans 
cykel 
december 
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stavn2.rtt 
diskussion 
egentligen 
emellertid 
faktiskt 
fastän 
februari 
flesta 
fordras 
främmande 
förstås 
galopp 
generös 
 
stavn3.rtt 
hotell 
huvudvärk 
hållplats 
iaktta 
ingenjör 
inom 
intelligent 
intresserad 
irritera 
intervju 
jämföra 
kassett 
 
stavn4.rtt 
kolossal 
kommitté 
ledsen 
medicin 
modern 
nervös 
noggrant 
nämligen 
oktober 
ovanför 
patient 
plötsligt 
 

stavn5.rtt 
present 
restaurang 
rodnad 
sagt 
samarbete 
själslig 
snabbt 
särskilt 
telefonkatalog 
terräng 
tidning 
tidtabell 
 
stavn6.rtt 
tillåten 
trottoar 
tvungna 
uppsagd 
villkor 
yttre 
ålderdom 
öppen 
överens 
överraskning 
 
stavn7.rtt 
absolut 
allmänhet 
allra 
anledning 
direkt 
doktor 
endast 
februari 
främmande 
förrän 
gamla 
hellre 
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stavn8.rtt 
helst 
hemifrån 
himlen 
hittills 
hälften 
inre 
intressant 
jämt (ständigt) 
kände 
känns 
känsla 
lugnt 
 
stavn9.rtt 
meddela 
mottaga 
oktober 
precis 
sagt 
själ (ande) 
skiljas 
synnerligen 
trots 
tyvärr 
utveckling 
vistas 
 
stavn10.rtt 
kanske 
knappt 
snabbt 
strax 
välkomna 
ytterligare 
åtminstone 
överens 
pyjamas 
experiment 
ungdomar 
aldrig 
 

stavn11.rtt 
släkt (av släktingar) 
somras 
putsa 
bulta 
bygd (av landsbygd) 
grovt 
hälsning 
smält (av smälta) 
bibliotek 
tryggt (av trygg) 
skjuta 
tryckt (av trycka) 
 
stavnl1.rtt 
fötter 
rötter 
nötter 
kam 
kan 
kom 
mun 
men 
man 
sal 
ask 
sak 
 
stavnl2.rtt 
mura 
myra 
nysa 
mål 
nål 
lån 
gren 
sten 
ben 
gula 
kula 
fula 
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stavnl3.rtt 
alla 
annan 
arton 
aldrig 
alldeles 
allesamman 
allt 
alltid 
andra 
annat 
att 
allra 
 
stavnl4.rtt 
alls 
allting 
adjö 
allvar 
annars 
april 
använda 
absolut 
augusti 
blev 
barn 
bra 
 
stavnl5.rtt 
blått 
blott 
bättre 
bästa 
börja 
berätta 
bredvid 
bort 
boll 
cirkel 
citron 
cykel 
 

stavnl6.rtt 
cykla 
den 
dem 
denna 
ditt 
det 
dessa 
däremot 
därifrån 
december 
ett 
eller 
 
stavnl7.rtt 
emot 
efter 
exempel 
eftermiddag 
egentligen 
elva 
elfte 
emellan 
fick 
fått 
fram 
fastna 
 
stavnl8.rtt 
flesta 
finns 
fanns 
fastän 
färg 
framåt 
först 
följa 
femtio 
gott 
gått 
gammal 
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stavnl9.rtt 
gamla 
ganska 
gång 
ger 
genast 
genom 
gjorde 
gjort 
hade 
haft 
han 
honom 
 
stavnl10.rtt 
helg 
helst 
henne 
herre 
hon 
hellre 
hemma 
hem 
henne 
hos 
hans 
hoppas 
 
stavnl11.rtt 
himmel 
hälften 
hälsningar 
hämta 
hälsa 
honung 
innan 
ingen 
ibland 
igen 
insekt 
inom 
 

stavnl12.rtt 
igenom 
intresse 
intressant 
ingenting 
inte 
inuti 
inåt 
intill 
jämt 
jämn 
jul 
just 
 
stavnl13.rtt 
jaså 
jord 
knappt 
klockan 
kusin 
kanske 
kom 
kommer 
kunde 
känsla 
köpa 
kände 
 
stavnl14.rtt 
kyrka 
känns 
kök 
kär 
kärlek 
lov 
längta 
lugn 
långt 
lilla 
ligga 
lämna 
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stavnl15.rtt 
länge 
längre 
läxa 
lektion 
mycket 
middag 
mamma 
men 
mest 
med 
mitt 
många 
 
stavnl16.rtt 
måndag 
minsann 
moln 
minns 
måste 
män 
människa 
morgon 
nej 
nog 
något 
 
stavnl17.rtt 
någon 
nästan 
nämligen 
nitton 
nittio 
naturligtvis 
och 
också 
oss 
ogärna 
ordna 
ordentlig 
 

stavnl18.rtt 
pengar 
precis 
promenad 
påsk 
paket 
plötsligt 
post 
påstått 
present 
rätt 
rum 
resten 
 
stavnl19.rtt 
roligt 
runt 
radio 
räcka 
sakta 
sant 
särskilt 
Sverige 
station 
sist 
strax 
svensk 
 
stavnl20.rtt 
slott 
sällskap 
skott 
sex 
sexton 
sextio 
skulle 
tant 
tisdag 
trots 
till 
tänka 
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stavnl21.rtt 
tidning 
torsdag 
tyvärr 
trädgård 
tycker 
teckning 
tolv 
tretton 
under 
utsikt 
utmärkt 
ungefär 
 
stavnl22.rtt 
ungdom 
utflykt 
ugn 
ung 
upp 
värre 
växa 
väster 
verkligen 
väldigt 
vecka 
väcka 
 
stavnl23.rtt 
villkor 
visste 
vagn 
varandra 
varje 
ylle 
yttre 
ytterst 
yxa 
åtta 
åskan 
åttio 
 

stavnl24.rtt 
åtminstone 
äntligen 
äldre 
ägg 
äpple 
ända 
ändå 
ännu 
öppna 
öster 
ögon 
ömt 
önskan 
 


