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Det finns nio vokaler
och jag vet att de är många.
Men det är ju faktiskt så.
Jag tänker först berätta om de,
om de som är långa.
Vi hjälps åt. 
Holger och Fixx, det är vi två.

Långa vokaler, de låter som i vårt alfabet.
Oftast är det bara en konsonant
efter vokalen som i os, glas eller det.
Det hjälper dig att stava rätt. Det är sant.

Ja, för a, o, u, å, e, i, y, ä, ö.
I en lärorik miljö.
Kom igen, kära Fixx, min allra bästa vän.
Kom igen allihop, ja, nu kör vi igen.

A, O, U, Å.
De är långa, min vän.
E, I, Y, Ä, Ö.
Nej, men nu kör vi igen!

En vokal kan vara lång, en vokal kan vara kort.
Vi sjunger en sång så vi inte glömmer bort.
Som i glas eller glass – snälla, ge mig ett lass!
Som i bus eller buss som jag åkte med nyss.

Den långa, den låter som i vårt alfabet.
Den korta gör det inte. Jäpp, så du vet.
Som i mäta och mätta - är du sugen på plättar?
Som i kloka och klocka - ska vi ses klockan åtta?

En vokal kan vara lång, en vokal kan vara kort.
Vi sjunger en sång så vi inte glömmer bort.
Som i dam eller damm - kan man bada ett lamm?
Som i gran eller grann - han är fin, visst är han?

Den långa, den låter som i vårt alfabet.
Den korta gör det inte. Jäpp, så du vet.
Som i dit eller ditt - var det ditt eller mitt?
Som i flyt eller flytt - jag vill iväg till något nytt.



Det finns nio vokaler
och ni ser dem där borta.
Ja, det är ju faktiskt så.
Jag tänker nu berätta om vokaler,
om vokaler som är korta.
Vi hjälps åt. 
Holger och Fixx, det är vi två.

Korta vokaler, de låter inte som i vårt alfabet.
Oftast är det två eller fler konsonanter 
efter vokalen, dubbel-d eller -t.
Såklart finns det fler, som ss eller bb.
Dubbelteckning kallar vi det.

A, O, U, Å.
E, I, Y, Ä, Ö.
De är korta, min vän.
Nej, men nu kör vi igen!

Ett a som i tak eller a som i tack.
Ett o som i rot eller o som i rott.
Ett u som i brun eller u som i brunn.
Både långa och korta som formas med vår mun.

Ett å som i åka eller å som i åska.
Ett e som i het eller e som i hett.
Ett i som i vis eller i som i viss.
Vi kan allihop. Är du med? Jomenvisst!

Ett y som i byt eller y som i bytt.
Ett ä som i lät eller ä som i lätt.
Ett ö som i för eller ö som i förr.
Om du kan allihopa, kom och knacka på min dörr!

En vokal kan vara lång, en vokal kan vara kort.
Vi sjunger en sång så vi inte glömmer bort.
Den långa, den låter som i vårt alfabet.
Den korta gör det inte. Jäpp så du vet.
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