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Abstract  
 

Sofia Holmberg (2014). Varför är det så svårt att lära sig stava?: En systematisk 

litteraturstudie om elevers tidiga stavning (Why spelling is such a difficult matter: A 

systematic review on early spelling development). Independent Project, Swedish, 

Specialisation in Early Years Teaching and Grades f-3, Basic Course, 15 Credits. School of 

Humanities, Education and Social Sciences. 

 

Although functional aspects of writing truly are important, they cannot be separated from the 

formal parts including the ability to spell. The aim of this systematic review is to investigate 

the difficulties children encounter in their early spelling development and possible reasons to 

these problems. Six studies focusing on spelling development are analyzed by recognizing 

which spelling patterns or spelling rules that are commonly misused by pupils.  In addition, 

how these misspellings are presented and discussed is studied. The result shows that most of 

the words misspelled expose exceptions from the grapheme- phoneme correspondence. 

Despite this fact, many pupils tend to use phonological strategies when spelling the words. 

These findings reveal that the difference between oral and written language generates the 

major challenge when it comes to spelling. Although the studies analyzed focus on the 

English language structure, this major problem could be generalized to the Swedish alphabetic 

orthography. These conclusions challenge teaching models that over-emphasize phonological 

strategies in writing. Instead, it shows the importance of helping pupils to choose the most 

appropriate spelling strategy depending on the phonologic, morphologic and orthographic 

structure of the word.     

  

Key words: spelling patterns, phonological knowledge, morphological knowledge, 

orthographic knowledge, alphabetic orthographies. 
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Inledning 
 

Kursplanen i svenska inleds med följande citat: “språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära” (Skolverket, 2011, s. 222). Att lära elever att behärska 

skriftspråket skulle kunna ses som en av lärarnas viktigaste uppgifter. Därför är det av yttersta 

vikt att läraren har den grund som krävs för att kunna möta denna utmaning på bästa möjliga 

sätt. Som blivande lärare kommer jag själv en dag stå inför denna utmaning. Vilket 

ansvarsfullt uppdrag att vara med och hjälpa eleverna att ta sina första stapplande steg mot att 

bli duktiga, medvetna skribenter som med säkerhet kan kommunicera och uttrycka sina 

åsikter i skrift!  

Professor Caroline Liberg (2006), verksam läsforskare i utbildningsvetenskap på Uppsala 

universitet, beskriver hur forskning kring elevers tidiga läs-och skrivutveckling historiskt sett 

bedrivits utifrån olika perspektiv och vetenskapliga inriktningar. Det traditionella 

individualpsykologiska perspektivet, som nästan enbart behandlade läsprocessen, studerade 

vad som sker i den enskilda individens psyke. Detta perspektiv har sedan alltmer kommit att 

ersättas av forskning som utgår från bredare syn på läsning och skrivning. Det 

socialinteraktionistiska perspektivet synliggör bland annat talspråkets och skriftspråkets 

sammanflätade och ömsesidiga relation. Sociokognitiva eller sociokulturella perspektiv 

betonar även sociala och kulturella påverkansfaktorer vid läs- och skrivinlärning. Elevens 

skriftspråksinlärning utvecklas i och påverkas av det sociala och kulturella sammanhang hen 

befinner sig i.  

Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktningen specialpedagogik och Åsa Wengelin 

är universitetslektor vid institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet. I boken Att 

ha eller sakna verktyg: om möjligheter och svårigheter att läsa och skriva  skriver de att  

läsning och skrivning ofta sammanförs i begreppet skriftspråkande (Nilholm & Wengelin, 

2013, s 42). En engelsk motsvarighet till detta samlingsbegrepp är literacy. Nilholm och 

Wengelin (2013) beskriver den förändring som skett i synen på skriftspråkande genom att 

redogöra för hur tolkningen av literacy-begreppet utvecklats över tid. I den nyaste 
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definitionen som gavs ut av UNESCO
1
 (2010), betonas skriftspråkandets kontextuella 

dimension. Skriftspråket skiljer sig mellan olika kulturer, individer och skriftspråkspraktiker. 

Trots den komplexitet och bredd som ryms inom begreppet gör Nilholm och Wengelin i 

följande citat ett försök att sammanfatta dess innebörd: ”men helt klart är att 

skriftspråksbehärskande innefattar både läsande och skrivande och [att] människor läser och 

skriver med olika mål i olika sammanhang” (Nilholm & Wengelin, 2013, s. 42). 

Trots det faktum att lässvårigheter och skrivsvårigheter vanligen förekommer tillsammans, 

menar Niholm och Wengelin (2013) att skrivsvårigheter är mer bestående och att eleverna 

oftast upplever dessa problem som ett större hinder än lässvårigheter. Nybörjarskribenten står 

inför en dubbel utmaning. Hen måste lära sig hantera skillnaderna mellan muntlig och 

skriftlig konversation. Samtidigt måste hen handskas med de mekaniska delarna (Nilholm & 

Wengelin, 2013).  Det sistnämnda är något som barnet ofta måste lägga extra mycket energi 

på, vilket sker på bekostnad av de funktionella delarna (Nilholm & Wengelin, 2013, Apel, 

Masterson & Brimo, 2012). Till de mekaniska delarna hör, inte minst, stavning.  

I forskningsstudien Skicklig läs- och skrivundervisning i årskurs f-3 – om lärares möjligheter 

och hinder uttrycker Tarja Alatalo (2011), universitetslektor i pedagogik, med hänvisning till 

tidigare forskning, följande: ”I skicklig läs- och skrivundervisning ingår att med precision 

kunna avgöra var elever befinner sig i denna process, och att systematiskt och strukturerat 

hjälpa dem framåt i den fortsatta läsutvecklingen” (Alatalo, 2011, s. 18-19). Hon refererar till 

den nya zeeländska skolforskaren John Hattie (2009) som menar att läraren är den viktigaste 

faktorn för att elever ska nå bra resultat i sin läs- och skrivinlärning. Hattie betonar samtidigt 

vikten av att denne har god kännedom i hur läs- och skrivutvecklingsprocessen fungerar, 

vilket även förutsätter kunskaper om svenska språkets uppbyggnad och struktur. Detta är även 

viktigt för att kunna kommunicera kring elevers utveckling med kollegor och föräldrar.  

Syfte och problemformulering 
 

Alatalos (2011) studie visar att lärare brister i sin kunskap kring språkets formella aspekter. 

Hon menar att det finns risk för att styrdokumentens betoning på det elevaktiva lärandet där 

beröm och stöttande lyfts fram, leder till att lärare överbetonar denna sida av lärarrollen. Detta 

                                                           
1
 Tillsammans med många andra länder, är Sverige medlem i United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organisation  (UNESCO); en organisation som arbetar för internationellt samarbete i bland annat 

utbildningsfrågor.  
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med konsekvensen att kunskaper om elevers läs- och skrivutvecklingsprocess hamnar i 

skymundan. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska för årskurs 1-3 beskrivs 

skriftspråksbehärskningens funktionella och formella aspekter som två sidor av samma mynt.  

Att ha kunskaper om språkets uppbyggnad och form, ger eleverna större självförtroende och 

säkerhet för att kunna använda sitt språk i kommunikativa syften (Skolverket, 2011). Vad är 

det egentligen för typ av svårigheter som eleverna står inför när det kommer till de formella 

aspekterna av skrivutvecklingen? Hur kan läraren förstå dessa för att kunna hjälpa dem vidare 

i sin utveckling? Syftet med följande systematiska litteraturstudie är att undersöka vad sex 

forskningsstudier säger om vilka utmaningar barn ställs inför när de ska lära sig stava och som 

man som lärare kan behöva lägga lite extra energi på i undervisningen. Förhoppningen är att 

undersökningens resultat ska fungera som ett verktyg för lärare att identifiera och stödja 

elever i deras skrivutveckling. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

Vilka olika svårigheter vid stavning lyfter forskningen fram?
 

Vad kan dessa svårigheter bero på? 

Metod  
 

Studiens forskningsfråga har undersöks genom en systematisk litteraturstudie. I boken 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2013) ges 

följande beskrivning av denna forskningsmetod: ”En litteraturstudie innebär alltså att 

systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne 

eller problemområde” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 31).  

För att få en översiktlig bild över forskningsfältet angående läs- och skrivutveckling, gjordes 

en manuell sökning bland litteraturen i biblioteket. Några böcker ägde jag redan sedan den 

tidigare genomförda kursen Svenska språket A på Örebro universitet. Jag tog även hjälp av 

databaserna ERIC (Ebsco) och Linguistic and language behavior abstracts. Utöver detta 

gjordes även sökningar i LIBRIS med sökorden stavning och skrivutveckling.  

Efter denna översiktliga sökning upptäckte jag att många studier kring elevers skrivutveckling 

behandlar mönster i elevers stavningsutveckling. Jag undersökte vilka som var de vanliga 

ämnesorden i dessa studier och gjorde sedan nya sökningar efter dessa. Sökningar som 

användes var Spelling AND development och Writing AND error patterns. När relevanta 
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studier funnits, gjordes en manuell sökning utifrån dessa studiers referenser. Enligt Katarina 

Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) bör en systematisk 

litteraturstudie innehålla vetenskapliga artiklar. Dessa bör representera aktuell forskning inom 

det område som ska undersökas. Med detta som grund användes begränsningen Peer-

reviewed vid sökningen och enbart studier utförda kring år 2000 inkluderades i urvalet. 

Studier som söktes manuellt granskades med hjälp av Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengströms checklista för kvalitativa och kvantitativa studier (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). För att få tag på forskning som inriktar sig på elever i de lägre åldrarna, 

avgränsades sökningen ytterligare genom att enbart inkludera studier med ämnesordet 

elementary education. De studier som utgör grunden för denna litteraturstudies undersökning, 

består i relation till studiens syfte och frågeställning av empiriska studier där elevers stavning 

på något sätt undersökts. 

Vid litteratursökningen upptäckte jag att det nästan enbart fanns internationell litteratur. Det 

innebär att felstavningar och andra uppmärksammade svårigheter utgår från det engelska 

skriftspråket som skiljer sig mycket från det svenska. Även Markéta Caravolas (2004) 

problematiserar överrepresentationen av forskning över skrivutveckling som utgår från den 

engelska alfabetiska systemet (Caravolas, 2004). I denna litteraturstudies avslutande avsnitt, 

kommer jag att diskutera huruvida utmaningar i stavningsprocessen i engelskan kan 

generaliseras till att gälla också andra språk. 

Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) skriver att ”analysarbetet innebär således att dela 

upp det undersökta och sätta ihop det på ett nytt sätt” (Eriksson, Forsberg & Wengström, 2013 

s. 163). De studier som uppfyllde mina inklusionskriterier, lästes igenom i sin helhet. De 

lästes sedan igenom ytterligare en gång, mer noggrant, medan anteckningar fördes. Varje 

studie bearbetades sedan separat genom att typer av stavfel och stycken som på något sätt 

kommenterade dessa stavfel markerades. I nästa steg överfördes resultaten från denna 

bearbetning till tankekartor. De sex olika tankekartorna sammanställdes sedan och de typer av 

stavfel och kommentarer som på något sätt liknade varandra markerades med samma färg. 

Disposition 
 

Uppsatsen är disponerad enligt följande: Först ges en bakgrund där begreppen fonologisk, 

morfologisk, ortografisk och semantisk kunskap förklaras följt av en redogörelse över teorier 
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om läs- och skrivutveckling och två olika undervisningsmodeller. Detta avsnitt innehåller 

även en beskrivning av hur det i olika alfabetiska ortografier råder olika grad av 

överensstämmelse mellan talspråk och skriftspråk. I ”Presentation av studier” introduceras 

den forskning som undersökts i litteraturstudien. I undersökningen besvaras därefter 

litteraturstudiens frågeställningar var och en för sig; först beskrivs de stavningsmönster eller 

stavningsregler som eleverna, enligt studierna, tycks ha särskilda svårigheter med att 

behärska. Sedan beskrivs forskarnas teorier om orsakerna bakom dessa svårigheter. I 

diskussionen sätts undersökningens resultat i ett större sammanhang genom att jag förklarar 

hur elevers svårigheter kan förstås i förhållande till relationen mellan tal och skrift. Här 

diskuteras även på vilka sätt de engelska forskningsresultaten är applicerbara på svenska 

förhållanden.  Efter en diskussion kring litteraturstudiens styrkor och svagheter, följer en 

reflektion kring vilka konsekvenser för undervisningen min litteraturstudies resultat kan leda 

till. Detta leder sedan över till en mer personlig reflektion kring vilka nya kunskaper och 

insikter litteraturstudien gett mig och på vilket sätt de har betydelse för min framtida lärarroll. 

Avslutningsvis ger jag förslag på vidare forskning.   

Bakgrund 
 

För att lära sig stava krävs kunskap om det Ken Apel, Julie Masterson och Danielle Brimo 

(2012) kallar the four language blocks (Apel, Masterson & Brimo, 2012, s. 227).  I dessa 

ingår fonologisk, morfologisk, ortografisk och semantisk kunskap. Nedan följer en 

beskrivning av dessa, som för enkelhetens skull hädanefter kommer benämnas som 

”kunskapsblocken”; fritt översatt från Apel, Masterson & Brimos engelska begrepp.  

 

Fonologisk kunskap  

För att förstå vad fonologisk kunskap innebär krävs först en redogörelse för begreppen fonem 

och grafem. Fonem är enligt Nilholm och Wengelin (2013) det samma som språkljud. De 

skriver att ”fonemet är den minsta språkliga enheten i språket” (Nilholm & Wengelin, 2013, s. 

13). Grafem är ett annat ord för bokstav. Fonologisk kunskap innebär att kunna överföra varje 

fonem till dess representation i skrift (Apel, Mastersson & Brimo, 2012). Att visa förståelse 

för kopplingen mellan fonem och grafem och kunna representera detta i skrift, visar på att 

barnet ”’knäckt’ den skriftspråkliga koden” (Nilholm & Wengelin, 2013, s. 70).  
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Morfologisk kunskap 

Morfologisk kunskap eller medvetenhet innebär att förstå hur ord kan delas in i morfem eller 

”språkets minsta betydelsefulla enhet” (Nilholm & Wengelin, 2013, s. 14). Ordet bilar, till 

exempel, utgörs av de två morfemen bil och ar (Nilholm & Wengelin, 2013, s. 14). Det 

engelska ordet jumped består av morfemen jump och ed (Apel, Masterson & Brimo, 2012). 

Apel, Amsterson och Brimo (2012)  beskriver morfologisk kunskap på följande sätt: 

The use of morphological knowledge for spelling involves the explicit ability to 

consider the morphemic structure of words, how word spellings change as the 

result of adding a morpheme(s) to a base word, and the relationship between 

morphologically related words (Apel, Masterson & Brimo, 2012, s. 228).  

 

Ortografisk kunskap 

Alfabetiska ortografier innehåller vissa mönster, exempelvis vilka bokstavskombinationer 

som är giltiga och var dessa kan placeras i ett ord. Dubbelteckning, till exempel, kan användas 

i mitten eller slutet av ett ord men aldrig i dess början (Treiman, 2000). Ett liknande mönster 

förekommer i stavning av engelska ord där bokstaven E inte uttalas, som i ordet pale. Precis 

som vid dubbelteckning påverkas uttalet i ord som dessa av föregående vokal. Jämför 

exempelvis uttalet på ordet pale med pal. Om dessa ord böjs genom att tillsätta suffixet 

(ändelsen) –ing eller –ed, måste bokstaven e, i enlighet med the silent e rule plockas bort från 

ordets grundform. Även Apel, Masterson och Brimo (2012)  menar att ortografisk kunskap 

handlar om att lära sig giltiga bokstavskombinationer och andra mönster för stavning. Så 

småningom lagras ord i minnet som mental graphemic representations (MGR) (Apel, 

Masterson & Brimo, 2012, s. 228).  

 I studien Second Graders as Spellers: What Types of Errors Are They Making? (Arndt & 

Foorman, 2010) görs åtskillnad mellan orthographic image errors och orthographic errors. 

Det förstnämnda innebär att de bokstäver som används är giltiga enligt de inomspråkliga 

alfabetiska reglerna, men att de ändå inte resulterar i korrekt stavning.  Ett exempel som ges 

är den inkorrekta stavningen ”wayt” istället för wait (Arndt & Foorman, 2009, s. 64). 

Orthographic errors innebär istället att ordet innehåller bokstäver som inte går att koppla till 

alfabetiska regler.    
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Semantisk kunskap 

Semantik betyder enligt Liberg ”läran om språkliga uttrycks betydelse” (Liberg, 2006, s. 196). 

När det kommer till stavning handlar semantisk kunskap alltså om att förstå hur en viss 

stavning påverkar ordets betydelse. För att referera till Apel, Masterson och Brimos (2012) 

exempel förändras betydelsen i en mening om their istället stavas they’re.   

 

Teorier om läs- och skrivutveckling 

Traditionellt betraktas skriftspråksutvecklingen som en stegvis process från fonologisk, till 

morfologisk och slutligen ortografisk medvetenhet. Detta synsätt har på senare tid utmanats 

av teorier som istället utgår från att dessa tre sidor av skriftspråksbehärskningen utvecklas vid 

sidan av varandra (Treiman, 2000; Nilholm &Wengelin, 2013; Apel, Masterson & Brimo, 

2012). Ett exempel på en sådan teori är the tripple word form theory. 

Liberg (2006) menar att läs- och skrivutvecklingen består av tre faser: begränsat effektivt 

läsande och skrivande, grammatiskt och effektivt läsande och skrivande. Den första fasen 

innebär att eleverna kan läsa och skriva ord genom att känna igen dem som helheter. Ett 

exempel på detta är när ett barn tidigt lär sig att forma sitt namn. I den grammatiska fasen lär 

sig barnet att hantera språkets grammatiska principer och sambandet mellan ljud och bokstav. 

Slutligen når de den effektiva fasen i sitt läsande och skrivande vilket innebär att de kan läsa 

och skriva med ”flyt”. Vidare belyser Liberg att även en skribent som nått effektiv läsning 

kan behöva gå tillbaka till den grammatiska fasen emellanåt.  

Hur läsning och skrivning bäst lärs ut har det rått delade meningar om under historiens gång. 

”Bottom up” och ”Top down” är namnen på två skilda läs-och skrivundervisningsmodeller. 

De som förespråkar den förstnämnda, traditionella ”Bottom up-modellen” menar att läsning 

bäst lärs ut stegvis genom att börja med språkets delar för att sedan närma sig språkets som 

helhet där delarna tillsammans skapar ett meningsfullt sammanhang (Nilholm & Wengelin, 

2013; Liberg, 2006; Kahmi & Catts, 2012). Liberg (2006) menar att denna modell utgår från 

föreställningen att den fonologiska medvetenheten och att ”knäcka koden” är en förutsättning 

för att lära sig läsa och skriva och att undervisningen därmed alltid bör börja i denna ände. De 

som ansluter sig till ”Top down-modellen” hävdar istället att en omvänd process, där 

utgångspunkten är helheten, ger en förförståelse som gör att ordavkodningen inte får lika stor 
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betydelse (Nilholm & Wengelin, 2013). En vanlig uppfattning idag är att läs- och 

skrivprocessen innefattar en pendelrörelse mellan helhet och del (Kahmi & Catts, 2012, 

Nilholm & Wengelin, 2013). Detta kallas en interaktiv modell (Nilholm & Wengelin, 2013). 

 

Alfabetiska ortografier och relationen mellan tal och skrift  

De flesta skriftsystem utgår från principen att varje fonem motsvaras av ett grafem och kallas 

alfabetiska ortografier (Nilholm & Wengelin, 2013; Caravolas, 2004). Markéta Caravolas 

(2004) gör i avhandlingen Spelling Development in Alphabetic Writing Systems: A Cross-

Linguistic Perspective skillnad mellan transparent (consistent) orthographies och deep 

(inconsistent ortographies) i vilken den förstnämnda har hög grad av överensstämmelse 

mellan tal och skrift medan den sistnämnda har en lägre. Nilholm och Wengelin (2013) talar 

om samma fenomen genom att beskriva att olika ortografier har olika grad av transparens. 

Enligt henne är engelskan en av de mest icke-transparenta alfabetiska ortografierna. Svenskan 

har en högre grad av transparens, men inte heller svenskans skriftspråk är en fullständig 

representation av talet. Detta beskriver Nilholm och Wengelin (2013) genom att redogöra för 

ett antal undantag från ”fonem-grafem-principen” (att varje grafem motsvaras av ett fonem) 

som går att finna i svenskan. Att inte vara medveten om dessa är en av grundorsakerna till att 

nybörjarskribenter stavar fel (Nilholm & Wengelin, 2013; Caravolas, 2004). Nilholm & 

Wengelin (2013) beskriver dessa undantag i fyra punkter. För det första kan ett grafem ibland 

representera flera fonem. Detta innebär att samma bokstav kan uttalas på olika sätt i olika ord. 

Exempelvis kan vokaler vara antingen långa eller korta beroende på om de följs av två 

konsonanter eller inte. För det andra kan flera grafem representera ett fonem. Ett exempel på 

detta i svenska språket är ”sje-ljudet”. För det tredje innehåller vissa ord bokstäver som inte 

uttalas.  Slutligen, kan ibland uttalet av vissa bokstaver eller ord förändras på grund av 

intilliggande fonem (Nilholm & Wengelin, 2013).   

 

Presentation av studier 
 

Samtliga studier som valts undersöker elevers stavning ur lite olika perspektiv. Trots att inte 

alla främst är ute efter att synliggöra de vanligaste svårigheterna vid skrivinlärning, är dessa 

ändå relevanta i förhållande till min studies syfte. Detta med anledning av att alla studier ändå 
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synliggör olika områden där eleverna har svårigheter på ett eller annat sätt. Studierna har 

dessutom gemensamt att de diskuterar och presenterar elevers stavfel på ett sätt som mer eller 

mindre går i linje med multilinguistic approach to assessment/intervention. Målet med denna 

ansats är att synliggöra elevers stavningsförmåga genom att deras stavning analyseras och 

sammankopplas till tre av de fyra kunskapsblocken (fonologisk, morfologisk och ortografisk 

kunskap) (Apel, Masterson & Brimo, 2012). Apel, Masterson och Brimo (2012) förklarar, 

med hänvisning till en mängd forskare, hur det går till när elevers felstavningar utvärderas 

med utgångspunkt i denna ansats. Först väljs ett antal ord ut som eleverna stavat, sedan 

urskiljs mönstren i de ord eleverna stavat fel och slutligen beskrivs karaktären av dessa stavfel 

(Apel, Masterson & Brimo, 2012). 

På grund av den variation av perspektiv och angreppssätt som urvalet till denna 

litteraturstudie tillsammans skapar är förhoppningen att få en bred bild av den utmaning 

nybörjarskribenter står inför. Nedan följer en presentation av de undersökta studiernas syfte, 

metod och resultat. Varje presentation inleds med en kort förklaring till på vilket sätt studien 

anses relevant i förhållande till denna litteraturstudies syfte.  

 
 
1. Arndt & Foorman (2010) Second Graders as Spellers: What Types of Errors Are 

They Making?  

I de amerikanska professorerna Elissa J. Arndt och Barbara R. Foormans (2010) studie 

används ovan beskrivna steg i analysprocessen. Stavfel identifieras, beskrivs och 

kategoriseras som antingen fonologiska, morfologiska eller ortografiska. Forskarna nämner 

även förhoppningen att studiens resultat ska kunna hjälpa till vid utformningen av 

undervisningen, då de visar på mönster i elevers stavning som lärarna kan behöva fokusera 

extra mycket på.  

Elissa J. Arnt och Barbara R. Foorman (2010) genomförde denna studie för att synliggöra de 

mönster som går att urskilja i elevers felstavning i årskurs två. Studien syftar även till att 

utvärdera om och på vilket sätt felstavningarna skiljer sig mellan starka och svaga skribenter. 

Studiens deltagare bestod av 60 elever i årskurs två. De fick i uppgift att utföra skriftliga 

stavningsprov som bestod av sammanlagt 25 ord. Provet rättades och kodades efter vilka 

stavningsmönster som orden representerade och dessa klassificerades sedan som morfologisk, 

fonologisk eller ortografisk stavning. Studien visade på tio mönster av felstavningar som 
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eleverna hade som mest svårigheter i att bemästra. Fyra av de fem vanligaste klassificerades 

som varande av morfologisk karaktär. 

 

2. Bahr, Sillian, Berninger & Dow (2012) Linguistic pattern analysis of misspellings of 

typically developing writers in grades 1-9  

Att Bahr, Sillian, Berninger och Dows studie har som huvudsakligt syfte att undersöka 

giltigheten av the tripple word form theory, gör att även de studerar elevernas stavning utifrån 

de tre kunskapsblocken. Studien undersöker elevers felstavning ända upp till nionde klass 

med syftet att kunna jämföra stavningsmönstren mellan årskurserna. I relation till denna 

litteraturstudie är det främst de yngre elevernas felstavningar som är av intresse.    

Studiens deltagare bestod av elever mellan årskurs 1 och 9. Deltagarna fick i uppgift att 

genomföra två skrivprov vardera. För att en jämförelse mellan åldrarna skulle vara möjlig, var 

dessa prov identiska för alla elever oavsett årskurs. Skrivandet styrdes av i förhand utskrivna 

meningar där vissa ord uteblivit så att eleverna själva kunde välja ett passande ord.  

Resultaten från proven placerades in i en tabell och kategoriserades sedan utifrån de tre 

kunskapsblocken, där felstavningarna närmare studerades för att söka efter eventuella 

skillnader i karaktär dem emellan i varje språklig enhet inom respektive årskurs. Resultatet 

visade att ortografiska stavfel var allra vanligast förekommande för alla elever, de 

morfologiska ökade med åldern och även fonologiska stavfel förekom i alla åldrar. Stavfelens 

karaktär skiljde sig dock åt mellan årskurserna. 

 

3. Steffler, Varnhagen, Friesen, Treiman (1998) There´s More to Children's Spelling 

Than the Errors They Make: Strategic and Automatic Processes for One-Syllable 

Words  

De tankeprocesser som ligger bakom elevers stavning undersöks av Dorothy J. Steffler, 

Connie K. Varnhagen, Christine K. Friesen och Rebecca Freimans (1998) i There´s More to 

Children's Spelling Than the Errors They Make: Strategic and Automatic Processes for One-

Syllable Words. Även i denna studie identifieras vanliga typer av stavfel. Författarna skriver 

att det är viktigt att inte enbart se på elevers stavning som rätt eller fel. Istället är det viktigt att 

eleverna själva får beskriva hur de tänkte när de stavade som de gjorde. Även om studien inte 
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tydligt nämner de fonologiska, morfologiska och ortografiska principerna, skulle de olika 

kategorierna av elevernas stavningsstrategier som synliggörs kunna sammankopplas med 

dessa. Den fonetiska strategin hör tydligt ihop med fonologisk kunskap. Att stava efter inlärda 

regler eller använda stavningsmönster från liknade ord skulle kunna sammankopplas med 

ortografisk eller morfologisk kunskap. När eleverna beskriver att de bara ”vet hur ordet 

stavas” skulle kunna innebära att eleverna har dessa ord lagrade som det Apel, Masterson och 

Brimo (2012) kallar mental graphemic representations (Apel, Masterson & Brimo, 2012, s. 

228). Elever mellan årskurs två och fem fick i uppgift att stava tre olika vanliga typer av ord 

som skiljde sig åt på det sätt att de bestod av olika konsonant- och vokalkombinationer. Orden 

inkluderades i meningar och lästes upp för eleverna som skrev ner dessa på datorn. De 

ombads även att för varje enskilt ord beskriva hur de tänkte när de stavade som de gjorde. I 

analysprocessen formades fyra olika kategorier baserade på de enligt elevernas utsagor 

vanligaste strategierna, vilka nämnts ovan. Resultatet visade att de yngre eleverna använde 

mest fonetiska strategier (ljudningsstrategier) medan de äldre eleverna oftare uttryckte att de 

visste hur ordet skulle stavas, vilket gjorde att fonetiska strategier förekom mer sällan. Av de 

fyra olika typer av stavfel som identifierades var vowel errors de allra vanligaste.  

 

4. Treiman & Bourassa (2000) Childrens written and oral spelling 

Även i denna studie, av Rebecca Treiman och Derrick Bourassa (2000), analyseras stavfelen 

på ett djupare plan, genom att placera dem i kategorier som skulle kunna kopplas till de olika 

språkliga enheterna, vilket presenteras i följande citat:  

Specifically, we developed scoring systems that were designed to capture (a) the 

overall sophistication of the spellings, (b) their phonological accuracy, and (c) their 

conformity to the orthographic structure of English. Each of these scales assesses a 

different aspect of spelling. When combined, they allow for a comprehensive 

examination of the sources of information that children use when they spell in 

writing and when they spell aloud (Treiman & Bourassa, 2000, s. 185). 

Två experiment utfördes i denna studie med syftet att synliggöra och jämföra elevers skriftliga 

och muntliga stavningsförmåga. I det första experimentet fick förskolebarn och elever i 

årskurs ett till två i uppgift att skriftligen stava ord som lästes upp av forskaren genom att 

orden inkluderades i meningar. De fick sedan vid ett senare provtillfälle i uppgift att stava ett 

antal ord muntligt genom att uttala vilka bokstäver som ingick i de ord som lästes upp. I det 
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andra experimentet deltog förskolebarn och elever i årskurs ett. Provet utfördes på ungefär 

samma sätt, men innehöll istället påhittade ord. I samband med de båda experimenten, 

testades även elevernas bokstavskunskap, för att säkerställa att prestationen vid deras 

muntliga stavning inte påverkades av detta. Resultaten poängsattes utifrån tre olika kategorier: 

composite spelling, phonological skeleton och orthographic acceptability. I den förstnämnda 

kategorin, poängsattes stavningarna utifrån antalet grafem som användes för att representera 

ordets fonem. Även om korrekta stavningar gav flest poäng, kunde alltså även ord med ett 

fåtal grafem ge poäng. Fler poäng gavs om stavningen även visade på behärskning av 

ortografiska stavningsregler. I den andra kategorin poängsattes stavningarna utifrån hur väl 

dess konsonant-och vokalsammansättning representerade samma mönster som i original-

ordet. I den sistnämnda kategorin gavs fler poäng till ord där giltiga ortografiska 

stavningsregler användes. Ord som visade på att orografiska stavningsregler tillämpats på ett 

riktigt sätt men som inte var korrekt i just det givna ordet, kunde även dessa ge poäng. 

Beträffande kategorierna composite spelling och phonological skeleton, visade resultatet att 

elever i årskurs ett och två presterade bättre när de stavade skriftligt än muntligt. Inom varje 

kategori ökade deras förmåga att stava med åldern.  

 

5. Turnbull, Deacon & Kay-Raining (2010) Mastering inflectional suffixes:  

a longitudinal study of beginning writers’ spellings  

I Mastering inflectional suffixes: a longitudinal study of beginning writers’ spellings 

(Turnbull, Deacon & Kay-Raining, 2010) är det elevernas stavning av suffix (ändelser) som 

undersöks. I studien framgår det att denna stavningsregel hör samman med den morfologiska 

förmågan. Detta med målet att jämföra i vilken ordning stavning av substantiv i plural (med 

suffixet –s),  verb i imperfekt (med suffixet –ed) eller presens (med suffixet –ing), samt verb 

där subjektet kräver att suffixet –s tillsätts (exempelvis i meningsfragmentet ”He wants”). 

Även om elevernas utveckling av sin stavning av dessa mönster sker i samma ordning i 

skriftlig som i muntlig stavning, undersöks.  

De tio deltagarna bestod av förskolebarn och elever i årskurs ett. Genom att ta del av deras 

loggböcker där de av läraren blivit ombedda att skriva sina tankar och livshändelser, 

analyserades och kodades deras stavning av ord utifrån ovan nämnda mönster. Resultatet 

visade att utvecklingen av mönstren skedde i samma ordning i skriftlig som i muntlig 

stavning.  
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6. Walker & Hauerwas (2006) The development of phonological, morphological, and 

orthographic knowledge in young spellers: The case of inflected verbs 

Som titeln avslöjar, tar denna studie sin utgångspunkt i de tre kunskapsblocken vid 

beskrivningen av elevernas stavfel.  Detta genom att fokusera på deras stavning av verb som 

böjs med – ing eller –ed. Detta görs dock på ett lite annat sätt. Elevernas stavning ordnas 

visserligen i olika kategorier, men dessa kopplas sedan ihop med deras fonologiska, 

morfologiska och ortografiska kunskap som testats separat i ett annat test. 

Syftet med studien är att undersöka hur elevers fonologiska, morfologiska och ortografiska 

medvetenhet kan sammankopplas med deras förmåga att stava verb i presens eller imperfekt 

(med suffixet –ed eller -ing) (Walker & Hauerwas, 2006). Studien synliggör alltså, i likhet 

med ovanstående studie, vanliga problem genom att utgå från en enskild grammatisk aspekt.   

Studiens deltagare bestod totalt av 103 elever mellan årskurserna ett till tre. För att kunna 

jämföra huruvida uppgiftens utformande inverkade på elevernas resultat, fick eleverna både 

skriva verben enskilt och inkludera dem i meningar. I analysprocessen kodades elevernas 

resultat genom skapandet av följande tre kategorier: inkluderade av verbets suffix (-ing eller    

-ed), om detta suffix (ändelse) stavades morfologiskt korrekt och slutligen huruvida 

ortografiska stavningsregler används för att eventuellt ändra verbets grundform. I samband 

med detta testades även elevernas fonologiska, morfologiska och ortografiska kunskaper i 

enskilda test.  

Studien visade att eleverna hade svårare att stava ord med suffixet –ed  (exempelvis i ordet 

jumped) än ord med suffixet –ing (exempelvis i ordet jumping). Beträffande de olika 

kategorierna som nämnts ovan, visade resultatet att dessa lärdes in stegvis. Först lärde 

eleverna sig inkludera suffixet, sedan att göra detta morfologiskt korrekt och slutligen lärde 

sig de äldre barnen att använda ortgrafiska stavningsregler på ett riktigt sätt. För de yngre 

eleverna fanns ett samband mellan deras ortografiska förmåga och deras rättstavning inom 

alla dessa kategorier. För elever i årskurs tre var det istället den morfologiska kunskapen som 

var den viktigaste för att nå bra resultat inom varje kategori. Inom den sista kategorin, som 

innebar att använda ett korrekt ortografiskt mönster, hade eleverna svårt med stavning av ord 

där grafemet e inte uttalas och att använda dubbelteckning. Det sistnämnda problemet höll i 

sig ända upp till tredje klass.   
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Undersökning 
 

1. Vilka olika svårigheter vid stavning lyfter forskningen fram? 

Denna fråga kommer att besvaras genom att först redogöra för de stavningsmönster som 

enligt studierna visade sig vara allra svårast för eleverna att bemästra.  Efter detta följer en 

mindre genomgående presentation kring övriga svårigheter studierna identifierat.  

 

The doubling rule  

Fyra av de fem vanligaste felstavningsmönstren i Second graders as spellers – what types of 

errors are they making klassificerades som varande av morfologisk karaktär och the doubling 

rule var den stavningsregel som allra mest ställde till problem för eleverna.  Dessa beskrivs i 

studierna som förekommande vid böjning av verb. I Walker och Hauerwas studie (2006) 

tolkas dubbelteckning som en av de ortografiska stavningsregler som ibland måste användas 

när suffixet –ing eller –ed tillsätts på ett verb (Exempelvis i ordet beginning) (Walker & 

Hauerwas 2006). Ett exempel som ges i Arnt och Foormans (2010) studie är stavningen 

”planing” istället för planning.  Detta förklaras som inkorrekt representation av ordstammen 

(Walker & Hauerwas, 2006). 

Av de stavningsmönster som presenterades i The development of phonological, 

morphological, and orthographic knowledge in young spellers: The case of inflected verbs 

(Walker & Hauerwas, 2006) framkom det att felaktig användning av the doubling rule var ett 

bestående problem, då denna typ av stavfel förekom även i de högre åldrarna.  

 

The silent e  

Tre av studierna visade att eleverna hade särskilda svårigheter att stava ord som innehåller 

silent e. I Walker & Hauerwas (2006) studie visade sig dessa svårigheter i samband med att 

eleverna skulle tillsätta suffixet –ing  eller –ed på verb som innehåller silent e (se beskrivning 

av the silent e rule i tidigare avsnitt). De tenderade då att behålla ordets grundform. För att 

exemplifiera detta, var ett av ordens som användes i provet making, vars ordstam är make. Ett 
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stavfel av de slag som beskrivs ovan skulle alltså kunna resultera i den inkorrekta stavningen 

”makeing”. 

I There´s More to Children's Spelling Than the Errors They Make: Strategic and Automatic 

Processes for One-Syllable Words (Steffler, D-j., Varnhagen, C-K., Friesen, C-K., Treiman, 

R., 1998) placerades stavfel relaterade till silent e i kategorin vowel errors. Eleverna i studien 

tenderade antingen att utesluta silent e (exempelvis i ordet cape som inkorrekt stavades ”cap”) 

eller att använda silent e i ord där detta inte krävdes (exempelvis i ordet stab som inkorrekt 

stavades ”stabe”). Ett ytterligare exempel är ordet rate där den inkorrekta stavningen ”rayt” 

förekom. Detta förklaras i studien som legal substitutions (Steffler, Varnhagen, Friesen & 

Treiman, 1998, s. 498). I fall som dessa, används bokstavskombinationer eller ortografiska 

regler som är giltiga enligt de inomspråkliga reglerna, men som i just detta ord inte är korrekt. 

Denna typ av stavfel går i linje med det Arndt och Foorman (2010) kallar orthographic image 

errors, ett fenomen som beskrivits tidigare i denna litteraturstudie.  

Även studien Mastering inflectional suffixes: a longitudinal study of beginning writers’ 

spellings (Turnbull, K., Deacon S-H., & Kay-Raining B., 2010) nämns dessa typer av stavfel, 

men eftersom forskarna i denna studie väljer att bara fokusera på stavning av suffixet och inte 

ordets grundform, klassificeras de som ”korrekt” stavning i den mån suffixet är rättstavat. I 

Linguistic pattern analysis of misspellings of typically developing writers in grades 1-9 (Bahr, 

Sillian, Berninger & Dow, 2012) visade sig ord innehållande silent e leda till de vanligaste 

stavfelen inom den ortografiska kategorin (som för övrigt var den kategori där eleverna visade 

mest svårigheter). I denna studie skiljde sig dock dessa stavfel åt mellan yngre och äldre 

elever. Medan de yngre eleverna ofta uteslöt silent e genom att exempelvis stava pale som 

”pal”, kunde äldre elever utesluta silent e i mitten av ordet som till exempel i ordet lonely som 

kunde resultera i stavningen” lonly”. I Arndt och Foormans (2010) studie, kommer the silent e 

rule på åttonde plats över de vanligast förekommande felstavningsmönstren. I studien går 

detta stavningsmönster istället under namnet vowel-consonant- e.  

 

Suffixet –ed 

Ytterligare en utmaning som genom studierna visat sig förekomma vid böjning av verb är att 

stava suffixet –ed korrekt. Två av studierna lyfte fram detta som det vanligast felstavade 

stavningsmönstret. Ytterligare en studie visade att -ed var det suffix eleverna lärde sig stava 
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sist. Ett av de exempel som ges i Walker och Hauerwas (2006) studie är ordet hopped som 

med en fonetisk strategi kunde ge stavningen ”hoppid”.   

 

Övriga svårigheter 

The floss rule och the ck-pattern liknar the doubling rule eftersom det även i dessa fall rör sig 

om konsonantdubblering. The floss rule bestämmer när konsonanterna f, l eller s ska 

dubbleras i slutet av ett ord. Detta beror på om föregående vokal är kort eller lång. The ck-

pattern används istället för att dubblera grafemet k, som inte är ortografiskt godtagbart.   

I Irregular plural nouns (oregelbundna substantiv i plural) har ordets grundform förändras då 

det skrivits om till plural. The changing rule innebär att det avslutande grafemet y måste 

ersättas av ie när orden skrivs om till plural, till exempel i ordet fly, vars pluralform är flies. 

En av studierna nämner inflectional generalisation, som ett vanligt förekommande fenomen. 

Exempelvis kunde eleverna skriva ”snowmans” istället för snowmen.   

Turnbull, Deacon och Kays (2010) visade att utöver suffixet –ed, var third person och 

Possesives grammatiska stavningsregler som eleverna lärde sig lite senare i utvecklingen.  I 

engelskan krävs det att suffixet –s adderas på efterkommande verb när subjeketet är third 

person (tredje person) (exempelvis ”he plays”). När man talar om någon eller något i 

ägandeform, måste suffixet –s tillsättas följt av en apostrof, vilket exemplifieras i följande 

mening:  ”the girl´s toy”.  I ordet wasn’t, har apostrofen en annan funktion. Detta benämns i 

en studie som connactions. Felstavning kunde i detta fall resultera i stavningen ”was’nt”.  

I en av studierna görs åtskillnad mellan consonant errors, vowel errors och phoneme 

revearsals. Dessa stavfel består i att vissa grafem (vokaler eller konsonanter) felaktigt 

utelämnas, adderas eller byter plats. I ytterligare en studie lyfts uteslutning och tillägg av 

konsonanter fram som ett stavfel inom den fonologiska kategorin. Exempelvis kunde and ge 

stavningen ”ad”. Korta vokalljud kunde i elevernas stavning ibland stavas med fel grafem, till 

exempel då ordet hit stavades ”het”). Ytterligare ett exempel är ordet keep, som felaktigt 

stavades ”kip”.  Digraphs placeras i studien inom den ortografiska kategorin och innebär att 

två grafem motsvaras av ett fonem, tillexempel i ordet chair. Det samma gäller vid diphtongs 

(diftonger) och vid ord som innehåller vowel team (två olika vokaler representerar ett fonem, 

till exempel ea). Ambigious letters är exempelvis grafemet c i ordet cereal, där detta kan 

förväxlas med grafemet s, vilket i själva verket motsvaras av samma fonem.  R-controlled 
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innebär att bokstaven r i vissa ord förändrar det urspungliga uttalet på intilliggande vokal, 

som till exempel i ordet skirt. Slutligen nämner enbart en studie identifierade felstavning som 

förändrar ordens betydelse (exempelvis då their stavades ”there”). 

 

2. Vad kan dessa svårigheter bero på?   

Arndt och Foorman (2010) menar att orsaken till att de tio felstavningsmönstren studien lyfter 

fram existerar skulle kunna vara att undervisningen i dessa mönster inte är tillräcklig. De 

menar även att det finns anledning att utifrån studiens resultat fundera över om innehållet i 

läroplanen på rätt sätt möter elevernas behov. Förutom dessa pedagogiska aspekter, menar de 

även att problemet beror på engelska språkets icke-transparens. Vilken vokal som ska komma 

innan grafemet r i ordet skirt, till exempel, kan inte listas ut genom att ljuda, utan hur dessa 

ord stavas måste eleverna helt enkelt lära sig utantill. För att kunna stava irregular plural 

nouns (oregelbundna substantiv i plural) krävs det att eleven lärt sig på vilket sätt ett ord i 

singular förändras när det övergår till pluralform. Någonting som skulle kunna uppfattas som 

förvirrande är att vissa oregelbundna verb i plural slutar på grafemet e (till exempel ordet 

moose). Det gör även ord som till exempel please, men i detta fall i motsatt syfte. Grafemet e 

fungerar då istället som en markör för att visa att ordet inte är skrivet i plural (Arndt & 

Foorman, 2010).   

De två studier som fokuserar på verbböjning, delar hypotesen att svårigheter att stava suffixet 

-ed beror på att det kräver morfologisk kunskap och att eleverna tenderade att stava orden 

fonetiskt. Till skillnad från suffixet –ing, kan –ed representera olika uttal i olika ord. Som 

redan nämnts, kunde ordet hopped med en fonetisk strategi resultera i stavningen ”hoppid”.  

Även om eleverna genom att skriva inkludera suffixet i sin stavning visserligen visade viss 

morfologisk kunskap, var alltså denna kunskap inte tillräcklig för att suffixet skulle bli 

rättstavat, viket förklaras i följande citat:  

While children at this age are generally aware that an ending must be added to a 

verb in order to form the past tense, they are not always consistent in applying the 

knowledge as a preserved morphological unit (Walker & Hauerwas, 2006, s. 836). 

Detta menar Joanne Walker och Laura B. Hauerwas (2006) styrker Juul och Elbros (2004) 

konstaterande att elever har svårare att stava ord som kräver morfologisk kunskap än 

fonologisk.  
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Även Steffler, Varnhagen, Friesen och Treiman (1998) nämner den fonetiska strategin som en 

orsak till att eleverna stavar fel. Till skillnad från de yngre barnen, tillämpade de äldre oftare 

the silent e rule på ett riktigt sätt samtidigt som de hade förmågan att använda flera olika 

strategier vid stavning. En förklaring som ges till att konsonanter ibland utelämnas 

(exempelvis genom att stava ordet rink som ”rik”) är att barnen inte uppfattar 

konsonantklustrens olika beståndsdelar, utan istället tror att de representerar ett enda fonem. 

Detta förekommer även i Linguistic pattern analysis of misspellings of typically developing 

writers in grades 1-9 (Huntley, Bahr R., Sillian, E-R., Berninger, VW., & Dow, M., 2012) vid 

stavningen ”cr” (istället för car), som placeras i kategorin letter name. (Huntley, Bahr, Sillian, 

Berninger & Dow, 2012).   I likhet med Walker och Hauerwas (2006), menar Steffler, 

Varnhagen, Friesen och Treiman (1998) att en del stavfel trots allt tyder på viss kunskap om 

stavningsregler: 

A child who spelled rate as rait appeared to know not only that something must be 

added to the letter a to make it represent the long a sound, but also what kind of 

addition will legitimately bring about this result (Steffler, Varnhagen, Freisen & 

Treiman, 1998, s. 498). 

Två av studierna talar om stavfel som en konsekvens av att eleverna ännu inte hunnit få 

tillräcklig erfarenhet av att använda dessa ord. Det faktum att eleverna med åren blev något 

bättre på att använda dubbelteckning styrker, enligt Walker och Hauerwas (2006) teorin att 

det tar lång tid att bygga upp ett ”ortografiskt lexikon”. Samma utveckling är synlig i 

Children’s written and oral spelling.  I en ytterligare studie är de ortografiska stavfelen färre 

bland de äldre barnen, vilket skulle kunna styrka denna ovan nämnda hypotes. Kathryn 

Turnbull, Hélène S. Deacon och Elizabeth Kay-Raining (2010) menade att barnen lär sig 

använda dessa suffix i samma ordning som de lär sig använda dem i talspråket. Barnen 

behöver alltså ha använt dessa ordformer korrekt muntligt tillräckligt länge för att lättare 

kunna stava dem rätt (Turnbull, Deacon & Kay-Raining, 2010).  

                                                                                                                             

Diskussion   
 

I undersökningen har flera stavningsmönster eller stavningsregler presenterats som enligt 

studierna ställer till problem för elever i deras stavningsutveckling. De vanligaste 

svårigheterna uppstår vid böjning av verb och klassificeras som felstavning av morfologisk 
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eller ortografisk karaktär. De möjliga orsaker som ges till problemen är, förutom brister i 

undervisningen och läroplanen, skriftspråkets icke-transparens, fonetiska strategier vid 

stavning och att det är svårare att använda den morfologiska kunskapen än den fonologiska. 

Även teorin att korrekt stavning av komplexa ord utvecklas över tid genom att ord sparas i ett 

”ortografiskt lexikon” viket skulle kunna likställas med Apel, Masterson och Brimos (2012) 

mental graphemic representation nämns. Dessa orsaker skulle tillsammans kunna visa på det 

övergripande problemet att eleverna inte till fullo lärt sig hantera skillnaderna mellan talspråk 

och skriftspråk. Många ord går helt enkelt inte att stava ”som de låter” på grund av 

skriftspråkets icke-transparens, utan kräver istället morfologisk och ortografisk kunskap. I 

många av de exempel på felstavningar som lyfts fram, synliggörs elevernas fonologiska 

kunskap. De stavar visserligen fel, men visar ändå en förståelse för kopplingen mellan fonem 

och grafem. Två exempel är inflectional generalisations (övergeneralisering) eller stavning av 

ordet hit som ”het”. Att skriva ”Snowmens”, vilket innebär övergeneralisering, är visserligen 

inte korrekt, men stämmer antagligen överens med hur eleven uttalar ordet. Denna teori styrks 

av den studie som menar att eleverna lär sig stava de ord som de tillräckligt länge kunnat 

använda i talspråket. Att grafemet e används för att stava ordet hit kanske inte är så konstigt 

med tanke på att grafemet e motsvaras av fonemet /i/.   

Denna litteraturstudie har undersökt frågan om elevers vanliga svårigheter vid stavning 

genom att utgå från engelska studier. I början av studien ställdes frågan på vilket sätt dessa 

resultat skulle kunna överföras till svenska sammanhang. I Caravolas (2004) forskningsstudie 

Spelling Development in Alphabetic Writing Systems: A Cross-Linguistic Perspective 

undersöks huruvida det finns likheter i utmaningen att stava på engelska jämfört med andra 

språk som har mer eller mindre transparenta alfabetiska ortografier. Tidigare i denna 

litteraturstudie har en kort beskrivning kring de undantag från fonem-grafem-principen som 

enligt Nilholm och Wengelin (2013) finns i svenska språkets skriftsystem förklarats. Även 

Caravolas (2004) redogör för på vilket sätt skriftspråket skiljer sig från talet genom att lyfta 

fram ett antal punkter. Caravolas (2004) menar att morfologiska principer ibland måste 

användas på bekostnad av de fonologiska. Ett exempel som ges är orden heal och health där 

vokalkombinationen ea uttalas på två olika sätt i båda exemplen. Detta undantag skulle kunna 

jämföras med det Nilholm och Wengelin (2013) kallar ”ett grafem – flera fonem” eller ”ett 

fonem- flera grafem”. Ett exempel som Nilholm och Wengelin ger är skillnaden i uttalet av 

grafemet o i rosor och lovar.  
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Caravolas (2004) nämner även begreppet feed back consistancy. Detta handlar om hur många 

olika stavningar ett och samma ljud kan ge upphov till. Exempelvis skulle ljudet /it/ kunna 

stavas både som ”eat” och ”eet”. Även det skulle kunna ses i relation till det Nilholm och 

Wengelin (2013) kallar ”ett fonem- flera grafem”. Ett liknande exempel från det svenska 

skriftspråket är ”sje-ljudet” som kan stavas på flera olika sätt (Nilholm & Wengelin, 2013), 

som t.ex. i orden stjärna, kärna och champion. Slutligen, lyfter Caravolas (2004) fram 

historisk stavning och lånord som orsaker till att vissa ord inte stavas som de uttalas. En del 

ord har behållit sin ursprungliga form i skrift, trots att denna inte överensstämmer med hur 

ordet uttalas idag. Detta förekommer även i svenskan, exempelvis i ordet mig som vi ju 

normalt uttalar som ”mej”. Även svenskan har lånord, vilket innebär att stavningsmönstret i 

vissa ord till viss del är anpassat efter en annan alfabetisk ortografis skriftsystem. Detta gäller 

exempelvis orden grapefrukt och orange.  

Alla stavningsmönster som presenterats i denna litteraturstudie har inte en tydlig motsvarighet 

i det svenska språket. Med grund i det faktum att det varken i svenskan eller engelskan råder 

full samstämmighet mellan fonem och grafem, skulle dessa stavfel också kunna förstås i 

relation till de fyra undantagen från ”fonem–grafem-principen” som Nilholm och Wengelin 

(2013) redogör för. Två av studierna visar att eleverna har särskilt svårt att använda 

dubbelteckning. Svårigheter av dessa slag presenteras av Nilholm och Wengelin (2013) i 

samband med det undantag från ”fonem-grafem-principen” hon kallar ”Ett fonem–flera 

grafem, ett grafem–flera fonem”. Det är huruvida vokalen följs av en dubbelteckning eller inte 

som avgör om den ska vara lång eller kort.  Dubbelteckningsregeln möjliggör alltså att ett och 

samma ”vokal-grafem” kan motsvaras av två olika fonem, i detta fall kort eller lång vokal 

(Nilholm & Wengelin, 2013). Även svårigheter att stava ord innehållande suffixet –ed  eller 

silent e skulle kunna förstås utifrån undantaget ”ett grafem – flera fonem”. En förklaring till 

att eleverna ofta stavade suffixet –ed felaktigt är att detta suffix kan uttalas på olika sätt i olika 

ord. Ord innehållande silent e påverkar hur ordets vokal ska uttalas, vilket kan exemplifieras 

med uttalet av /a/ i orden pale och pal. Silent e skulle även, vilket hörs på namnet, kunna 

uppfattas representera ”fonem som inte uttalas”. Ett exempel på ett svenskt ord, som Nilholm 

och Wengelin (2013) nämner och som belyser samma princip, är ordet psalm där p inte 

uttalas. Utöver dessa stavningsmönster skulle även många av de övriga svårigheterna kunna 

förstås utifrån dessa undantag. Sammanfattningsvis är alltså något som är gemensamt för de 

allra flesta alfabetiska ortografierna, att de inte fullständigt stämmer överens med det talade 

språket, vilket kan göra det svårt att stava rätt.  
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Att stava lång och kort vokal, samt använda dubbelteckning är två exempel på svårigheter 

som nämns av både svensk och internationell forskning. Nilholm och Wengelin (2013) menar 

att stavning av ord med lång och kort vokal utgör den största utmaningen när det gäller att 

kunna behärska det svenska skriftspråket. Att barn har särskilt svårt att stava ord med 

dubbelteckning framkommer även i en engelsk studie av Cassar och Treiman (1997) som 

Rebecca Treiman (2000) refererar till i artikeln The Development of Spelling Skill. I denna 

studie testades elevers förståelse för var dubbelteckningen i ett ord kan placeras, vilka 

bokstäver som kan dubbleras och hur dubbelteckning hör samman med kort och lång vokal. I 

resultatet framkom det att elever inte lärde sig kopplingen mellan dubbelteckning och kort 

vokal förrän i sjätte klass.  

 

Kritisk metoddiskussion 

Något som skulle kunna uppfattas stärka denna litteraturstudies validitet är att den utgår från 

avhandlingar som alla är vetenskapligt accepterade empiriska forskningsstudier. Dessa har 

genomgående jämförts och analyserats utifrån erkända teorier kring läs- och skrivutveckling. 

Att urvalet bestod av enbart sex studier skulle kunna inverka på dess grad av 

generaliserbarhet. Å andra sidan kanske generaliserbarhet är svår att uppnå med tanke på 

litteraturstudiens längd och den begränsade tidsram studien skrivits inom. Syftet med studien 

var att undersöka vad sex olika studier lyfter fram för vanliga svårigheter elever ställs inför 

när de ska lära sig stava och vilka orsaker som ligger bakom dessa svårigheter. Forskarna 

undersöker elevers svårigheter i skrivutvecklingen utifrån lite olika perspektiv och angripssätt. 

Olika grammatiska aspekter betonas och studiernas övergripande syfte med undersökningarna 

skiljer sig åt. Flera olika stavningsmönster och teorier kring dessa synliggörs. Detta möjliggör, 

trots det relativt begränsade antalet studier som valts, att genom denna systematiska 

litteraturstudie skapa en bredare bild av elevers utmaningar vid den tidiga skrivutvecklingen.  

Möjligen skulle jämförelser med icke-publicerade eller inte vetenskapligt granskade 

forskningsresultat kunnat ytterligare fördjupa och stärka litteraturstudiens resultat. Detta hade 

även kunnat leda till att svenska studier som berör ämnet inkluderats. Den diskussion som 

förts i föregående avsnitt kring likheter och skillnader mellan svårigheter som kan uppstå vid 

stavning utifrån det engelska skriftspråket jämfört med det svenska, ledde å andra sidan till 

slutsatsen att de underliggande principerna för stavning trots allt är desamma. Visserligen 

skulle förmodligen svenska studier identifierat en del andra stavningsmönster, men många 
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likheter finns mellan principen bakom engelska och svenska stavningsmönster, vilket jag 

berört i tidigare avsnitt. Teorier kring orsaken bakom svårigheterna som de sex studierna 

presenterat skulle på olika sätt förstås utifrån skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk, 

vilket framkommit i föregående avsnitt.   

 

Konsekvenser för undervisningen 

Jag måste erkänna att studiernas tekniska, formella sätt att utforska skrivutvecklingen till en 

början skrämde mig något. Kanske beror det på att jag drog slutsatsen att de enbart såg läs- 

och skrivundervisningen som ett färdighetsämne. Det är väl ändå språkets meningsbärande 

funktion som borde betonas, tänkte jag. Enligt kursplanen i svenska (Skolverket, 2011) är 

språket ett verktyg, något som ska användas i kommunikativa syften. Det är denna syn på 

skriftspråket jag vill förmedla till mina elever. Att ha kunskap om stavning kan göra att de kan 

gå vidare i skrivutveckling och bli effektiva skribenter. Men man kan fråga sig om det finns 

en risk att för mycket fokus på stavning kan verka hämmande på deras kreativitet och därmed 

ge motsatt effekt.  Kanske kan det stoppa dem från att fritt låta orden flöda i rädsla för att 

stava fel?   

Det är svårt att avgöra huruvida studierna talar för ett ”bottom up-” eller ett ”top down-

perspektiv” på undervisning. Visserligen fokuseras det på språkets delar, men samtidigt 

påvisar studiernas resultat tillsammans att både fonologiska, morfologiska och ortografiska 

kunskaper är betydelsefulla redan tidigt i skrivutvecklingen. Vissa ord är tillexempel inte 

möjliga att skriva enbart med en fonetisk strategi. Undervisning som utgår från ”bottom up-

perspektivet” ser den fonologiska förmågan och att ”knäcka koden” som grunden för läsning 

och anser därför att undervisningen alltid bör börja i denna ände. Att studierna tillsammans 

pekar på att användandet av fonologiska strategier ofta kan leda till felstavning skulle kunna 

styrka argumentet att tillämpningen av den fonologiska kunskapen inte bör överbetonas i 

undervisningen. Detta påstående stärks av Libergs (2006) kritiska resonemang kring 

traditionell läs- och skrivundervisning. Hon menar att någonting som är typiskt för elever i 

läs- och skrivsvårigheter är att de inte kan växla mellan olika strategier. Att enbart lära ut 

fonetiska strategier som även kan kallas ”ljudningsstrategier” är av den anledningen inte rätt 

väg att gå (Liberg, 2006). Apel, Masterson och Brimo (2012) säger i samband med en 

diskussion kring anledningen till att det ofta råder en begränsad ortografisk kunskap – vilket 

bland annat inkluderar förmågan att hantera dubbelteckning – följande: ”traditional spelling 
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instruction does not focus on requiring children to actively think of orthographic principles” 

(Apel, Masterson & Brimo, 2012, s. 228).  

Alla de studier jag undersökt i denna litteraturstudie analyserar elevers stavfel på ett djupare 

plan och skulle kunna bedömas ha mer eller mindre starka anknytningar till ansatsen 

Multilinguistic approach to assessment/intervention. Apel, Masterson och Brimo (2012) 

presenterar denna ansats samtidigt som de kritiserar de traditionella stavningstesten för att de 

inte ge tillräckligt med information om elevernas kunskaper utan enbart fungerar för att se 

vilka elever som ligger i riskzonen förs skrivsvårigheter. Därmed ger de inte heller tillräcklig 

vägledning när det gäller frågan hur de ska kunna komma vidare. Istället, menar Apel, 

Masterson och Brimo (2012), ger Multilinguistic approach information som ger rättvisa åt 

stavningens komplexitet. Denna information kan användas för att hjälpa eleverna där de 

befinner sig.  

Typically, a multi-linguistic approach to spelling instruction and intervention is 

exactly that; learning goals and objectives are tied directly to the needs of the 

student(s)” (Apel, Masterson & Brimo, 2012, s. 233). 

 I Second graders as speller – what types of errors are they making? skriver Arndt och 

Foorman (2010) följande: 

Helping educators to understand the knowledge students bring to spelling and how 

to determine when students are lacking in one area or another is essential to 

shifting the mindset beyond judging spelling as simply correct or incorrect toward 

viewing spelling as a diagnostic and instructional tool (Arndt & Foorman, 2010, s. 

65). 

Även i Treiman och Bourassas (2000) avhandling går det att urskilja en bredare syn på elevers 

stavning som ger konsekvenser för undervisningens utformning. Det framkommer i följande 

utdrag (som citerats tidigare i denna litteraturstudie):  

Specifically, we developed scoring systems that were designed to capture (a) the 

overall sophistication of the spellings, (b) their phonological accuracy, and (c) their 

conformity to the orthographic structure of English. Each of these scales assesses a 

different aspect of spelling. When combined, they allow for a comprehensive 

examination of the sources of information that children use when they spell in 

writing and when they spell aloud (Treiman & Bourassa, 2000, s. 185). 
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Författarna till Linguistic pattern analysis of misspellings of typically developing writers in 

grades 1-9 belyser vikten av att lära eleverna hur de ska kunna använda såväl sin fonologiska 

och morfologiska som ortografiska kunskap på ett bra sätt. Tillsammans är alla dessa 

kunskapsblock viktiga vid stavning av, för eleven, nya eller okända ord (Huntley, Bahr, 

Sillian, Berninger & Dow, 2012). 

Allt eftersom jag studerade dessa studier närmare, förändrades min uppfattning något. Trots 

att studierna visserligen hade en teknisk och formell ingång, gav de värdefulla insikter som 

jag kommer kunna ha praktisk användning av som blivande lärare. Denna litteraturstudie har 

gett mig mer kunskap om språkets uppbyggnad och form och en djupare förståelse för elevers 

svårigheter vid stavning, en kunskap som Alatalo (2011) menar är av stor betydelse för att 

kunna utveckla god läs- och skrivundervisning. Den har även lett till insikten om vikten av att 

eleverna förstår på vilket sätt skriftspråket skiljer sig från talspråket. Det är viktigt för att de 

ska kunna skilja mellan ord som går att ljuda fram och ord vars stavning måste läras in som en 

ordbild. Jag har insett vilka konsekvenser mina tidigare vaga kunskaper om språkets 

uppbyggnad och form hade kunnat ge i min undervisning. Oavsett om eleverna blivit 

effektiva skribenter eller om de fortfarande befinner sig i den grammatiska fasen, kommer de 

då och då att behöva skriva ord som skapar en extra utmaning för dem, ord som inte ännu 

finns lagrade i minnet som mental graphemic representations. De kan då behöva ta ett steg 

tillbaka och återigen fokusera på de grammatiska aspekterna. Om jag som lärare då enbart ser 

elevernas stavning som rätt eller fel, skulle det kunna leda till att jag inte kan anpassa 

undervisningen efter deras behov. Detta eftersom jag inte har förmågan att se möjliga orsaker 

till varför de stavar som de gör för att kunna hjälpa dem vidare på bästa sätt. Detta utesluter 

naturligtvis inte att jag även bör se elevernas skrifter i sin helhet. Kanske är det den 

fonologiska kunskapen som brister hos en elev som gång på gång stavar utesluter vissa 

bokstäver i sin stavning. Kanske behöver en elev som ofta stavar ord med flera morfem 

ljudenligt hjälp med att dela upp orden i deras minsta betydelsefulla delar.  

 

Förslag till vidare forskning 

Att litteratursökningen nästan enbart resulterade i internationell forskning visar på att det 

behövs mer empirisk vetenskaplig forskning kring mönster i elevers stavning som utgår från 

det svenska skriftspråket. Även om många av svårigheterna till sin karaktär är likadana, och 

de engelska forskningsresultaten därför kan appliceras även på svenska förhållanden, kan man 
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förmoda att det även finns saker som skiljer sig åt. Varje språk har ju sina egenheter som 

säkert kan skapa mer språkspecifika problem. Ett sätt att gå vidare med, eller fördjupa denna 

studies resultat skulle kunna vara att genom en empirisk studie undersöka sambandet mellan 

undervisning som betonar ljudningsstrategier och elevers stavningsförmåga.  
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