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ORD MED ACCENT 2 
Accent 2/tonaccent är en ton som går ner   
i betonad stavelse (oftast första stavelsen). 
  
Vilka ord har accent 2? 

✓ De flesta svenska ord med mer än en stavelse 
✓ Plural av enstaviga ord                     Privatlektioner med Irene - uttal: www.svensksprakstudio.com 

 

Vad är en stavelse? Ordet ”mamma” har två stavelser:  mam – ma. Betoningen ligget på första 

stavelsen och ordet har accent 2.                                                                              

 

Blå färg: accent 2   mamma   

  

SUBSTANTIV 

Flerstaviga ord har normalt accent 2 i alla böjningsformer 

Soffa soffan soffor sofforna 

Hälsning  hälsningen hälsningar hälsningarna 

Äpple äpplet äpplen äpplena 

Päron päronet päron päronen  

Tidning tidningen tidningar tidningarna 

Händelse händelsen händelser händelserna  

Öga ögat ögon   ögonen 

Öra örat öron öronen 

Sköterska sköterskan sköterskor sköterskorna 

En läkare läkaren läkare läkarna  

Lärare läraren lärare lärarna 

Fråga  frågan frågor frågorna 

Gata  gatan  gator gatorna 
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Singular accent 1 och plural accent 2 

Bil bilen bilar bilarna 

Buss bussen bussar bussarna 

Cykel cykeln cyklar cyklarna 

Arm armen armar armarna 

Stol stolen stolar stolarna 

Hund hunden hundar hundarna 

Katt katten katter katterna 

Ros rosen rosor rosorna 

Svensk svensken svenskar svenskarna 

Fågel fågeln fåglar fåglarna 

En häst hästen hästar hästarna 

Ålder åldern åldrar åldrarna 

 

ADJEKTIV 

Flerstaviga adjektivformer 

Billig billigt billiga  billigare billigast 

Vanlig vanligt vanliga  vanligare vanligast  

Rolig roligt roliga  roligare roligast 

Tydlig tydligt tydliga   tydligare tydligast 

Känslig känsligt känsliga  känsligare känsligast 

Tråkig tråkigt tråkiga  tråkigare tråkigast 
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Adjektiv med accent 1 i grundformen 

Dyr dyrt dyra  dyrare dyrast 

Rik rikt rika  rikare rikast 

Vacker vackert vackra  vackrare vackrast 

Ful fult fula  fulare fulast 

Kort kort korta  kortare kortast 

Dubbel dubbelt dubbla 

Smal smalt smala  smalare smalast 

Bred brett breda  bredare bredast  

 

VERB 

Verbgrupp 1 (undantag finns, men dessa ord har inte betoningen på första stavelsen,  

vilket du ju vet att accent 2-ord nästan alltid har! 😊 

 

Verbgrupp 1: accent-2 i samtliga böjningsformer 

Leta letade letat 

Jobba jobbade jobbat 

Träna tränade tränat 

Måla  målade  målat 

 
Undantag i verbgrupp 1: ord som slutar på -era   
och vissa ord med prefix, har accent 1 
 

Studera  engagera   

Rumstera  ordinera 

Förklara  bemästra 

Besvära                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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