
  

 

 
 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Examensarbete/magisteruppsats i logopedi, 30 hp 

Vårterminen 2010 

ISRN LIU-IKE/SLP-A--10/009--SE 

 

 

 

 

”Icetice” – eller hur man stavar till ingenting 
En feltypsanalys av stavningen hos elever i årskurs 2 

 
 
 
 
 
 

Sofie Svensson 
Louise Wisell 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Examensarbete/magisteruppsats i logopedi, 30 hp 

Vårterminen 2010 

ISRN LIU-IKE/SLP-A--10/009--SE 

 

 

 

 

”Icetice” – eller hur man stavar till ingenting 
En feltypsanalys av stavningen hos elever i årskurs 2 

 
 
 
 

Sofie Svensson 
Louise Wisell 

 
 
 
 
 

 
 
 

Handledare:  
Janna Ferreira 

Stefan Gustafson 
 
 

 



  

“Icetice” – or how to spell “ingenting” 
Error type analysis of the spelling among children in grade 2 
 
Abstract 

Spelling is a complex ability and few studies have been carried out on this topic. 

Therefore, the purpose of the present study was to analyse the spelling ability among children 

in grade 2. In this study 86 pupils participated, 63 with reading difficulties and 23 with typical 

reading ability. The children’s misspellings of nonwords and real words were analysed using 

four different classification systems of misspellings. Correlations between the spelling ability 

and other cognitive abilities were made. Results showed that the group with typical reading 

ability performed significantly better than the group with reading difficulties, especially on 

the test of nonwords. Calculations showed correlations between spelling and reading and also 

between spelling and phonology. The results of the present study show that the group with 

reading difficulties has phonological deficits that affect their spelling. The analysis also 

suggests guiding principles for a new Swedish classification system of misspellings and a 

Swedish test of spelling ability. It also includes how the classification system and the test can 

be used in the work of speech therapists and teachers. 

 

Keywords: spelling, types of misspellings, analysis of misspellings, reading and writing 

difficulties, nonwords, test of spelling ability 



  

Sammanfattning 

Stavning är en komplex förmåga och lite undersökt, därför var syftet med föreliggande 

studie att analysera stavningsförmågan hos elever i årskurs 2. Deltagarna var 86 elever, 63 

med läs- och skrivsvårigheter och 23 utan läs- och skrivsvårigheter. Elevernas stavfel av 

nonord och riktiga ord analyserades utifrån fyra klassificeringssystem med avseende på olika 

feltyper. Även korrelationsberäkningar mellan stavning och andra kognitiva förmågor 

utfördes. Resultatet visade att de utan läs- och skrivsvårigheter presterade signifikant bättre än 

de med läs- och skrivsvårigheter framför allt på testet av nonord. Korrelationsberäkningarna 

visade att det fanns ett samband mellan stavning och läsning samt stavning och fonologi. 

Dessa resultat visar att gruppen med läs- och skrivsvårigheter har fonologiska brister som 

påverkar stavningen. Utifrån analyserna ges förslag på ett nytt felklassificeringssystem på 

svenska samt hur ett bra stavningstest bör vara uppbyggt för att fånga så många aspekter som 

möjligt av en elevs stavning. Även hur detta kan vara till nytta i logopeder och lärares 

verksamheter diskuteras. 

 

Nyckelord: stavning, stavfelstyper, analys av stavfel, läs- och skrivsvårigheter, nonord, 

stavningstest 
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Inledning  

Stavningsförmågan är lite undersökt jämfört med läsförmågan (Cassar, Treimann, Moats, 

Cury Pollo & Kessler, 2005), vilket kan tyckas vara en brist då stavningsproblem ofta är mer 

ihållande och svårare än problem med läsning (Pennington et al., 1986). Att ha läs- och 

skrivsvårigheter innebär inte att man är lågbegåvad (Lallier, Donnadieu, Berger & Valdois, 

2010; Taube, Tornéus & Lundberg, 1984a), däremot kan felstavningar påverka hur kompetent 

en person uppfattas, speciellt i dagens informationssamhälle då det krävs att vi kan läsa och 

skriva. Därför är det viktigt med forskning och arbete kring detta. Det har gjorts få svenska 

studier som berör svensk stavningsutveckling och stavfel. Inom ämnet logopedi är det också 

relativt lite berört, vilket kan tyckas underligt då det är ett komplicerat språkligt område som 

logopeden har god kunskap inom (Apel & Masterson, 2001). En noggrann analys av ett barns 

stavfel kan ge en bild av ett barns språkliga svårigheter. 

Eftersom stavning är en komplex kognitiv förmåga och lite undersökt är syftet med 

föreliggande studie att analysera stavningsförmågan hos elever i årskurs 2. 

 

Bakgrund 

Stavningsutveckling 

Bland forskare finns framför allt två synsätt om stavningsutveckling. De mest accepterade 

teorierna (Treiman & Bourassa, 2000a) är de som anser att utvecklingen sker i steg, de så 

kallade stadieteorierna (Frith, 1985; Rowe, 2009). Det andra synsättet ifrågasätter att 

utvecklingen sker i steg och anser istället att barnet använder flera strategier parallellt och 

olika typer av kunskap när de skriver (Varnhagen, McCallum & Burstow, 1997). 

Stadieteorierna anser att de flesta barn börjar med en fas av pseudoskrivning. Barnet låtsas 

att det skriver genom att klottra bokstavsliknande tecken. När barnet sedan ska skriva ett ord 

tas ingen hänsyn till bokstävernas följd eller placering på pappret (Høien & Lundberg, 1999; 

Rowe, 2009). Den fortsatta stavningsutvecklingen beskrivs i tre steg. Först kommer en 

fonetisk (ljud-för-ljud) stavning (Read, 1986). Det innebär att barnet skriver ordet som det 

uttalas och enstaka rättstavade ord etableras (Johnsen, 2007). Sedan upptäcker barnet vissa 

regelbundenheter i stavningen som gäller när ”ett ljud en bokstav” inte är tillräcklig. Sist 

kommer analogistavningen, där morfologisk hänsyn tas (Read, 1986; Treiman & Bourassa, 

2000a) och stavningen sker mer automatiskt (Catts & Kamhi, 2005). 

Kunskap om stavningsutveckling är viktig, så att stavfel som är helt naturliga vid en viss 

tidpunkt i utvecklingen inte tolkas som symtom på stavningssvårigheter (Høien & Lundberg, 
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1999). Till exempel är felvändningar av b och d vanligt i det tidiga skedet av 

skrivutvecklingen och något som rättar till sig så småningom. Att se de båda som samma 

bokstav är ett naturligt led i barnets utveckling då det uppfattar dem med objektskonstans 

eftersom ett föremål sett ur barnets synvinkel är samma sak oavsett från vilket håll man ser på 

det (Björk & Liberg, 1996). Melin (1989) har identifierat feltyper som dominerar bland 

svenska skolbarn. Dessa är till exempel feltyper som berör fonemen /ŋ/, /ç/ och /j/ och 

resulterar i stavningar som till exempel ”jick” och ”jorde”. Andra vanliga feltyper är 

dubbelteckningsfel och obetonad vokal. Det sistnämnda innebär att artikulatoriskt närliggande 

vokaler ofta förväxlas, till exempel att turnering skrivs tyrnering. Vidare finns feltyper som 

berör särskrivning av ord och brott mot regler för stor och liten bokstav (Melin, 1989). 

Vanligtvis minskar antalet stavfel ju äldre barnen blir, men det finns perioder i utvecklingen 

då de istället ökar. Det förekommer till exempel när barnet har upptäckt en ny stavningsregel 

och övergeneraliserar den genom att använda den felaktigt (Nauclér, 1989). Ett exempel på 

detta är övergeneralisering av dubbelteckning (Häggström, 2003; Nunes, Bryant & Bindman, 

1997) då balkong blir ballkong (Häggström, 2003). 

 

Faktorer som påverkar stavningen 

Det finns många faktorer som påverkar stavningen, bland annat språklig medvetenhet 

(Carlström, 2007), insikt om den alfabetiska principen (Read, 2009; Rowe, 2009), auditiv och 

visuell perception (t.ex. Taylor, 2006) samt brister i långtids- och arbetsminnet (t.ex. 

Alamargot & Fayol, 2009). En annan faktor som påverkar stavningen är språkets ortografiska 

mönster (Bourassa & Treiman, 2001). Ytterligare något som gör stavningen komplex är att 

den innehåller en motorisk komponent (Alamargot & Fayol, 2009; Scott & Brown, 2001; 

Taylor, 2006). 

 

Språklig medvetenhet 

Kunskap om bokstävers namn och form samt vilka fonem de representerar spelar en stor 

roll vid läsning och skrivning (Treiman, Pennington, Shriberg & Boada, 2008). Det är också 

viktigt med språklig medvetenhet, vilken består av flera olika delar såsom fonologisk och 

morfologisk medvetenhet. Även semantisk, syntaktisk och ortografisk medvetenhet samt 

pragmatisk förmåga ingår i den språkliga medvetenheten (Carlström, 2007). Fonologisk 

medvetenhet innebär en förståelse för att ord består av talljud, fonem (Rowe, 2009), och att 

kunna bryta ner de talade orden i mindre enheter (Gillon, 2004; Nauclér, 1989; Rowe, 2009; 

Treiman & Bourassa, 2000a). Vissa förhållanden mellan ljud och bokstav är mer uppenbara 
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och lättare att lära än andra (Jamieson & Simpson, 2006), till exempel brukar /a/ och /i/ sägas 

vara lätta att lära. Det är lättast att urskilja det första ljudet i ordet, sedan det sista medan de 

mediala ljuden brukar vålla större svårigheter (Stadler, 1998).  

 

Kognitiva förutsättningar för stavning 

Den alfabetiska principen (Read, 2009), att bokstäver representerar fonem (Rowe, 2009), 

är en viktig kognitiv funktion vid läsning och skrivning (Read, 2009). För att lyckas med läs- 

och skrivinlärningen krävs insikt om den alfabetiska principen samt att språklig medvetenhet 

fungerar i samordning med språkpsykologiska processer (Stadler, 1998). Till exempel är 

auditiv perception viktig i flera delar av skrivprocessen som att identifiera och segmentera 

språkljud. Visuell perception är av betydelse för att särskilja bokstävernas utseende och särart, 

lägesskillnader samt ha en ortografisk bild av ordet i långtidsminnet (Carlström, 2007; 

Lennox & Siegel, 1996; Taylor, 2006). Fonologiska loopen, som är en del av arbetsminnet, 

lagrar talbaserad information i ett tillfälligt lager, uppdaterar informationen i detta lager 

(Baddeley, 2000) och hjälper på så sätt till att hålla i minnet vad vi tänkt skriva (Alamargot & 

Fayol, 2009; Fridolfsson, 2008; Taylor, 2006). Arbetsminnet är avgörande för hur många 

ljudsegment som kan hanteras samtidigt när man knyter ihop dem till ord (Carlström, 2007). 

Vid skrivning involveras även långtidsminnet, eftersom det är därifrån kunskap hämtas om 

hur ord och bokstäver ser ut (Alamargot & Fayol, 2009; Fridolfsson, 2008; Taylor, 2006).  

 

Övriga faktorer som påverkar stavningen 

Om barnet har ett felaktigt uttal kan det påverka stavningen av ordet när barnet i början av 

stavningsutvecklingen skriver som han/hon uttalar ordet (Stadler, 1998). När barnet ska välja 

de rätta grafemen för att representera ett ords fonologiska struktur har barnet många olika val 

att göra. Till exempel har en del konsonantljud flera möjliga sätt att stavas på och det rätta 

valet påverkas av faktorer som fonemets position i ordet. Ortografiska mönster i språket som 

behöver tas hänsyn till är till exempel dubbelteckning och ck som förekommer i mitten och i 

slutet men inte i början av ord (Bourassa & Treiman, 2001). Detta gäller även för svenska 

språket (Sigurd, 1965). En stor utmaning för barnet är att talljuden koartikuleras och fonemen 

anpassar sig efter varandra, det vill säga assimileras (Bourassa & Treiman, 2001; Rowe, 2009; 

Wengelin, 2009). Detta gör att barnets analys av det talade ordet inte alltid når ända fram till 

fonemnivå (Treiman & Bourassa, 2000a). Vissa barn uppfattar till exempel inte vokalerna 

som ett eget ljud, vilket lätt leder till konsonantskrivning (Stadler, 1998). Ett annat resultat av 

den bristfälliga analysen är att barnet stavar fonemgrupper med ett fonem, till exempel 
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förenklar de konsonantkluster (Treiman & Bourassa, 2000a) eller utelämnar bokstäver på 

grund av att de uttalar bokstavsnamnen, spelad istället för spelade (Taube, Tornéus & 

Lundberg, 1984b).  

Ordkunskap behövs för att känna till ordets riktiga form liksom enkla fonem-grafemregler 

(Nauclér, 1989; Rowe, 2009; Treiman & Bourassa, 2000a). I svenskan har vi en mängd 

stavningskonventioner som gör det problematiskt att stava vissa ord, till exempel snabbt 

stavas med b och inte med p som det låter som, hjälp stavas med h trots att det ljudet inte hörs 

samt en mängd låneord som har sin ursprungliga stavning som till exempel garage (Björk & 

Liberg, 1996). Därför behövs även kunskap om språkets stavningskonventioner (Nauclér, 

1989; Rowe, 2009; Treiman & Bourassa, 2000a). 

 

Logopediska aspekter 

     Fonologiska problem kan påverka stavningen då, som tidigare nämnts, barnets artikulation 

kan påverka stavningen när barnet skriver som han/hon uttalar ordet. Barnets produktion (i tal 

eller skrift) i förhållande till målordet kan förklaras genom fonologiska förenklingsprocesser. 

Processerna kan delas upp i syntagmatiska eller paradigmatiska (Nettelbladt, 2007). 

Syntagmatiska processer är kontextberoende och förändrar den fonotaktiska och prosodiska 

strukturen hos målordet och kan till exempel vara utelämningar av obetonad stavelse, 

förenklingar av konsonantförbindelser samt assimilationer. Paradigmatiska processer är 

kontextoberoende och påverkar klasser av segment (Nettelbladt, 2007, s. 110-111) och kan till 

exempel vara konsonant- och vokalsubstitutioner samt av- och påtoning. 

Konsonantsubstitutionerna kan beskrivas närmare med avseende på artikulationssätt och 

artikulationsställe (Nettelbladt, 2007). 

 

Lexikala och sublexikala systemen 

Stavningsförmågan antas bygga på två system, det lexikala och det sublexikala systemet, 

vilka har likheter med dual route- modellen som används vid läsning. Enligt dual route- 

modellen används två olika vägar av mentala processer, dels den så kallade lexikal-

semantiska vägen, dels vägen för grafem- fonemomvandling (Coltheart & Rastle, 1994). Vid 

stavning av kända ord används den lexikala (lexikal- semantiska) vägen för att relatera 

fonologi, semantik och ortografiska representationer av ord till varandra. Den sublexikala 

(fonem-grafem) vägen använder lagrad information om regler för att omvandla fonem till 

grafem och används vid stavning av obekanta ord och nonord. Den sublexikala vägen leder 

till korrekta stavningar i de fall där sambandet mellan fonem och grafem är ljudenligt 
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(Eysenck & Keane, 2005) som ordet apa men leder till stavfel då förhållandet fonem-grafem 

är ljudstridigt, som i ordet klocka. En god rättstavare behärskar båda dessa vägar (Stadler, 

1994). 

 

Stavning av nonord och riktiga ord 

Nonord är ord som inte finns men som skulle kunna vara möjliga enligt svensk fonotax, 

till exempel mangersblägge eller lebosuf (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). När ett 

barn ställs inför ett riktigt ord kan det använda sin lagrade kunskap om ordets semantik, 

fonologi och ortografi. Om det däremot ställs inför ett nonord, eller för ett okänt ord, finns 

ingen lagrad kunskap att dra nytta av vid stavning (Vance, 1996), varför man måste förlita sig 

på en korrekt fonologisk analys (Carlström, 2007) och fonologiskt arbetsminne. 

 

Stavfel 

Stavfel kan definieras som ett brott mot de ortografiska normerna i ett språk. Exempel på 

detta är tillägg, utelämningar och substitutioner av en eller flera bokstäver inom samma ord, 

men det kan också vara hopskrivningar eller särskrivningar. Stavfel ger oftast upphov till ett 

icke-existerande ord, men kan leda till ett befintligt ord. Om stavfelet blir ett nytt befintligt 

ord kan detta leda till att den tänkta meningens semantik ändras och hela kontexten påverkas 

(Sofkova Hashemi, 2003). En stavfelsanalys kan ge en god bild över hur långt barnet har 

kommit i sin skriftspråksutveckling. I den tidiga utvecklingen är det vanligt med utelämningar 

av konsonanter och vokaler, vilket kan vara ett tecken på att barnet inte lyckats segmentera 

ordet i dess rätta antal fonem. Senare bör man titta på vilka stavningskonventioner barnet 

bryter mot. De mer avancerade stavarnas fel är oftast mer fonetiskt acceptabla (köpa skrivs 

tjöpa) medan de sämre stavarnas fel oftare är fonetiskt oacceptabla (köpa skrivs sköpa) 

(Magnusson et al., 2008, s. 160; Nauclér, 1989). Enligt Høien och Lundberg (1999) vållar de 

ord störst svårigheter som avviker mycket från ordens uttal och när ett fonem förväxlas görs 

det oftast med ett språkljud som är nära artikulatoriskt besläktat med målljudet. 

 

Läs- och skrivsvårigheter 

Det kan vara svårt att avgöra om långsam läs- och skrivutveckling bland yngre barn beror 

på bristande intresse, motivation och stimulans eller om det beror på språkliga svårigheter, 

främst fonologiska brister. Därför anser Häggström (2003) att man inte ska tala om dyslexi 

hos yngre barn utan istället om läs- och skrivsvårigheter (Häggström, 2003). Barn som tar 
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väldigt lång tid på sig för att lära sig att läsa, även om de klarar sig bra i andra skolämnen, 

sägs ha specifika läs- och skrivsvårigheter (Cassar et al., 2005). 

Barn med specifika läs- och skrivsvårigheter har vanligtvis svårigheter som i huvudsak 

påverkas av den fonologiska domänen. Sättet på vilket hjärnan kodar fonologi hos personer 

med specifika läs- och skrivsvårigheter är mindre effektivt än hos typiskt utvecklade läsare. 

Läs- och skrivsvårigheterna kan orsakas av brister i de fonologiska representationerna 

(Snowling, 2006). Detta kan visa sig i svårigheter att uppfatta skillnader mellan olika ljud 

eller att minnas sekvenser av ljud i ord (Ecalle, Magnan, Bouchafa & Gombert, 2009; 

Snowling, 2006; Stadler, 1998). Brister i fonologin orsakar problem med ordavkodning och 

stavning, och därmed även med läsförståelsen (Nauclér & Magnusson, 2000). Läs- och 

skrivsvårigheterna kan variera i grad (Stadler, 1994), men en gemensam faktor är att de 

innebär svårigheter att få grepp om talspråkets uppbyggnad vilket försvårar förståelse för den 

alfabetiska principen (Snowling, 2006). Om inte denna är uppnådd belastas 

minnesfunktionen, vilket resulterar i ett ökat antal skrivfel (Carlström, 2007). Ett barn som är 

osäkert på segmenteringen har ofta svårt att uppfatta ordningsföljden av de enskilda 

språkljuden, vilket visar sig då barnet skriver (Bruck & Treiman, 1990; Carlström, 2007). Fel 

som är vanliga vid skrivsvårigheter är bland annat utelämning och omkastning av konsonanter 

(Bruck & Treiman, 1990) och utelämning av ändelser, prickar och ringar (Stadler, 1994). De 

med skrivsvårigheter kan vara osäkra på bokstävernas form och ljud samt spegelvända 

bokstäver (Sawyer, Wade & Kim, 1999; Stadler, 1994). Det är även vanligt med förväxlingar 

mellan tonande och tonlösa ljud i skrift (Häggström, 2003). Om de med läs- och 

skrivsvårigheter inte får hjälp med sina svårigheter på ett tidigt stadium finns risk för 

ytterligare försening i läs- och skriftspråksutvecklingen vilket i sin tur påverkar den allmänna 

kunskapsinhämtningen (Stadler, 1998). 

 

Tidigare studier om klassificering av stavfel 

Det finns olika studier om analys och klassificering av stavfel och nedan presenteras fyra 

som legat till grund för föreliggande studie. 

Treimans och Bourassas klassificeringssystem (Treiman & Bourassa, 2000b) syftar till att 

få ökad kunskap om barns stavning och de anser att barns stavfel kan ge värdefull information 

om kunskaperna om stavning och stavningsregler. Att bara bedöma stavning av ett ord som 

rätt eller fel ger inte information om barnets kunskaper och därför behövs fler 

analyskategorier. Enligt detta klassificeringssystem kan stavfel kategoriseras utifrån 

korrekthet (rätt eller fel stavning), poängsystem, CV-kedja och ortografisk godtagbarhet. 
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Poängsystemet innebär att de både rätt- och felstavade orden får poäng utifrån hur många 

fonem målordet innehåller och hur många av dessa barnet har representerat i sin stavning. 

CV-kedja innebär en analys av huruvida barnets stavning representerar målordets fonologiska 

struktur eller inte och ortografisk godtagbarhet innebär om stavfelet har acceptabel fonotax 

(Treiman & Bourassa, 2000b). 

Nauclér (1980) utgår från att kunskap om talat språk är en förutsättning för stavning, även 

om relationen mellan dessa inte precis är varandras motsvarigheter, utan baseras på olika 

konventioner. Enligt detta klassificeringssystem kan stavfel klassificeras som utelämning, 

substitution, tillägg och metates. Substitution och tillägg kan ytterligare delas in i att vara 

antingen antecipationer eller dupliceringar beroende på om de föregår eller följer den 

påverkande delen av ordet. Enligt Nauclér kan även en djupare analys göras av 

dubbelteckningsfel. Dubbelteckningsfelen kan först delas in i huvudkategorierna avsaknad av 

nödvändig dubblering samt icke-nödvändig dubblering, vilka sedan delas in i fem 

underkategorier (Nauclér, 1980). 

Elsness’ klassificeringssystem (Elsness, 2002) bygger på stadieteorier, att 

stavningsutvecklingen sker i steg som förhåller sig hierarkiskt till varandra. Systemet är 

uppbyggt för att försöka identifiera fonologiska och ortografiska stavningsstrategier hos 

barnet och innehåller de fyra huvudkategorierna utelämning, substitution, tillägg och metates. 

Till varje av dessa finns två eller tre underkategorier för att kunna visa på kvalitativa 

skillnader i stavfelen (Elsness, 2002). 

Taube, Tornéus och Lundberg (Taube et al., 1984b) har utarbetat ett klassificeringssystem 

för både läsning och skrivning där grundproblemet hos eleverna anses vara 

avkodningssvårigheter. Syftet är att ge lärare en hjälp att systematiskt diagnostisera elevers 

läs- och stavfel. Även i detta system kan ett ord innehålla flera olika fel och markeras med 

flera olika symboler. Det finns 23 symboler, bland annat förväxling ljudlik, förväxling annan 

och utelämning litet, medelstort eller stort (Taube et al., 1984b). 

Felklassificeringssystemen beskrivs ytterligare i metoddelen. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att jämföra stavfel hos två grupper elever, med och utan 

läs- och skrivsvårigheter. 

För att utröna om det finns någon skillnad mellan grupperna ställs följande frågor: 

1. Hur skiljer sig stavning av nonord och riktiga ord? 
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2. Skiljer sig grupperna med och utan läs- och skrivsvårigheter åt med avseende på 

feltyper enligt fyra olika felklassificeringssystem och i så fall hur? 

3. Vilka andra testade kognitiva förmågor korrelerar med stavning av nonord och riktiga 

ord? 

Utifrån resultatet från ovanstående frågor är syftet även att diskutera och ge förslag på ett 

nytt klassificeringssystem och ett nytt stavningstest. 

 

Metod 

Föreliggande studie baseras på material från ett större projekt ”Effekter av datorbaserad 

träning för elever med lässvårigheter i årskurs 2” projektnummer FAS 2007-0656. Syftet med 

det projektet var att undersöka två datoriserade träningsprograms effekter på läsförmågan hos 

barn med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 2. I projektet deltog 130 elever, varav 100 var 

elever med läs- och skrivsvårigheter och 30 ansågs inte ha det, då de inte deltog i någon 

specialundervisning. Mellan de två grupperna fanns en signifikant skillnad i läsförmåga; 

stavning användes inte för att gruppera eleverna. Av de med läs- och skrivsvårigheter deltog 

75 i datoriserad träning och 25 i ordinarie specialundervisning. De 30 utan läs- och 

skrivsvårigheter utgjorde kontrollgrupp. Deltagarna testades vid fem tillfällen med ett antal 

test vilka berörde bland annat läsförmåga och andra kognitiva förmågor såsom 

nonordsrepetition (Gustafson, Fälth, Tjus, & Heimann, in press). 

 

Deltagare 

Deltagarna i föreliggande studie utgjordes av elever från det ovan nämnda projektet där 86 

elevers testblanketter valdes ut. Kriterierna för att väljas till denna studie var att eleverna inte 

skulle ha annan språklig bakgrund än svenska och ha deltagit i testen Monstertestet 

(Gustafson et al., in press) och Diktamen (Gustafson et al., in press) vid testtillfälle två (före 

intervention). Av de 86 deltagarna hade 63 läs- och skrivsvårigheter och 23 ansågs inte ha det. 

 

Material 

I föreliggande studie användes redan insamlat material i form av testblanketter från två 

stavningstest som testar stavning av nonord (Monstertestet) och stavning av riktiga ord 

(Diktamen). Monstertestet är utarbetat av Ferreira och Gustafson (Gustafson et al., in press) 

och testar rättstavning av 12 nonord på diktamen (se bilaga 1). Diktamenstestet är utarbetat av 

Samuelsson, Elwér, Fridolfsson och Wiklund (Gustafson et al., in press) och består av 34 ord 
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som dikteras (se bilaga 2). Testledaren läser först ordet i en mening och sedan bara ordet som 

ska skrivas. Testningen avbryts då eleven skrivit fyra felaktiga ord i följd. 

Nedan presenteras de test som användes vid korrelationsberäkning med stavning av 

nonord och riktiga ord. Dessa var läsning av nonord (Gustafson et al., in press), vilket testar 

fonologisk avkodning (Rack, Snowling & Olson, 1992). Nonordsrepetition (Gathercole, 

Tiffany, Brisco & Thorn, 2005) användes för att mäta fonologiskt arbetsminne (Radeborg, 

Barthelom, Sjöberg & Sahlén, 2006). Fonologisk medvetenhet testades med 

segmentsubtraktion från UMESOL (Taube, Tornéus & Lundberg, 1984c) och verbalt flöde 

med FAS (Gustafson et al., in press). Läsförståelse testades med en svensk översättning av ett 

deltest från Woodcock Reading Mastery Test – Revised (Woodcock, 1987). För bedömning 

av auditivt arbetsminne användes sifferrepetition baklänges från WISC IV (Wechsler, 2003). 

För att mäta icke-verbal intelligens användes en svensk utgåva av Raven’s färgade matriser 

(Psykologiförlaget AB, 1995). Visuell ordavkodning testades med en svensk version av ett 

deltest från Test of Word Reading Efficiency (TOWRE) (Torgesen, Wagner & Rashotte, 

1999). Benämning av bokstäver och siffror bedömdes med RAN, Rapid Automatized Naming 

(se Wolf & Denckla, 2005). 

 

Procedur 

För att möjliggöra en analys överfördes elevernas stavfel på en, av författarna, utarbetad 

testblankett (se bilaga 3). Vidare gjordes en förstudie för att testa nedanstående 

klassificeringssystem med hjälp av en deltagares testblankett. Analysen gjordes separat av 

författarna och jämfördes sedan för att uppnå konsensus om eventuella modifieringar i den 

fortsatta analysen. Utifrån förstudien gjordes ändringar i klassificeringssystemen för att kunna 

anpassas till svenska, se stycket om analys av stavfel nedan. En lathund utarbetades också för 

att underlätta den fortsatta analysen (se bilaga 2). Därefter analyserades alla skrivna ord (2371 

st.) enligt de fyra klassificeringssystemen. Även denna gång gjordes analysen separat. 

Därefter beräknades resultat utifrån varje klassificeringssystem och resultaten för de med läs- 

och skrivsvårigheter jämfördes med resultatet för de utan läs- och skrivsvårigheter. 

 

Analys av stavfel 

För att göra en analys av barnens stavfel användes de fyra nedanstående 

klassificeringssystemen, vilka valdes ut för att de ansågs vara lämpliga i omfattning för 

analysen. Författarna i föreliggande studie översatte tre av de fyra klassificeringssystemen till 
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svenska och anpassade dessa med svenska exempel. Två av klassificeringssystemen 

modifierades för att passa föreliggande studies analys (se nedan). 

 

Klassificeringssystem enligt Treiman och Bourassa 

Det första klassificeringssystemet som användes var från Treiman och Bourassa (2000b). 

Enligt poängsystemet (se tabell 1) får orden poäng utifrån hur många fonem målordet 

innehåller och hur många av fonemen barnet har representerade i sin stavning. Ett längre ord 

kan således få högre poäng än ett kort och ju mer som fångas av målordet desto högre poäng 

fås. Stavningsförsök som inte innehåller några bokstäver, utan till exempel bara siffror, får 0 

poäng och maxpoäng (8-11) får de ord som stavas helt korrekt. För högsta möjliga poäng för 

respektive ord, se bilaga 1. För att kunna användas på de svenska orden fick anpassningar 

göras i poängsystemet. Vidare fanns kategorin korrekthet, alltså rätt eller fel stavning. CV-

kedja bedöms som rätt eller fel beroende på om konsonant- vokal-strukturen är bibehållen 

gentemot målordet. Ortografisk godtagbarhet betecknas med ja eller nej utifrån om det 

skrivna ordet stämmer överens med språkets fonotax. Korrekthet, CV-kedja och ortografisk 

godtagbarhet krävde inga ändringar för att kunna användas på svenska. 

 

Tabell 1 
Poängsystem utifrån Treiman och Bourassa (2000b) översatt och anpassat till svenska.  
_________________________________________________________________________________________ 

Poäng Beskrivning Exempel 
_________________________________________________________________________________________ 

0 Innehåller inga bokstäver. ”78945662” 
 
1 Innehåller några bokstäver, men som inte motsvarar något ”9g” istället för ”pil” 
 ljud i målordet. 
 
2 Innehåller bara bokstäver, men bokstäverna motsvarar inte ”omf” istället för ”pil” 
 ljuden i målordet. 
 
3 Börjar med en bokstav som relaterar till första fonemet i ordet ”bkt” istället för ”pil” 
 (t.ex. ”b” för /p/). 
 
4 Börjar med rätt initial bokstav (vilken kan följas av andra ”p”, ”p10” istället för  
 bokstäver eller symboler). ”pil” 
 
5 Två av X fonem är representerade med konventionella ”pi” istället för ”pil” 
 bokstäver, eller bokstäver som representerar besläktade ljud  
 eller bokstäver som är visuellt lika med bokstäverna i målordet. 
 Tillägg tillåts. 
 
6 Tre eller flera av X fonem är representerade med konventionella ”fökar” istället för  
 bokstäver, eller bokstäver som representerar besläktade ljud ”förklara” 

eller bokstäver som är visuellt lika med bokstäverna i målordet. 
 Tillägg tillåts. 
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7 Alla fonem är representerade gentemot målordet med en ”söket” istället för  
 blandning av konventionella bokstäver, bokstäver som ”köket” 

representerar besläktade ljud eller bokstäver som är visuellt lika 
 med bokstäverna i målordet. Utelämning av ringar och prickar, 
 spegelvändning av målordets bokstäver samt tillägg tillåts. 

 
Maxpoäng Alla fonem är representerade, konsonantfonemen är korrekt ”kat” istället för ”katt” 
minus 1 stavade. Avsaknad av dubbelteckning eller ”ck” kan ”kloka” istället för  
 förekomma. ”klocka” 
 
8-11 Korrekt. Ord med två fonem ger max 8 poäng. Ord med tre  ”pil” 
 fonem ger max 9 poäng. Ord med fyra fonem ger max 10  
 poäng. Ord med minst fem fonem ger max 11 poäng. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Klassificeringssystem enligt Nauclér 

I Nauclérs system (1980) kunde stavfel klassificeras som utelämning, substitution, tillägg 

och metates. Substitution och tillägg delades ytterligare in i att vara antingen antecipationer 

eller dupliceringar. Enligt Nauclér kunde även en djupare analys göras av dubbelteckningsfel. 

Dubbelteckningsfelen delades först in i huvudkategorierna avsaknad av nödvändig dubblering 

samt icke-nödvändig dubblering. Dessa delades sedan in i fem olika underkategorier. För att 

analysen inte skulle bli för omfattande valdes i föreliggande studie att enbart klassificera 

stavfelen som utelämningar, substitutioner, tillägg och metateser. Feltypen dubbelteckningsfel 

valdes helt bort då underkategorierna ansågs vara komplicerade samt att ett fåtal av orden i 

testen berörde dubbelteckning. Fel av denna typ har istället klassificerats som utelämningar. 

 

Klassificeringssystem enligt Elsness 

I Elsness’ klassificeringssystem (2002) fanns de fyra huvudkategorierna utelämning, 

substitution, tillägg och metates. Till dessa fanns två eller tre underkategorier för att kunna 

visa på kvalitativa skillnader i stavfelen. Detta system valdes i föreliggande studie att 

användas i sin helhet, men översattes till svenska och anpassades med svenska exempel, se 

tabell 2. 

 

Tabell 2 
Elsness’ klassificeringssystem (2002) översatt och anpassat till svenska. 
_________________________________________________________________________________________ 

Kategori Förklaring Exempel 
_________________________________________________________________________________________ 

Uai Utelämning av bokstav som har fonemkorrelat. ”blir” � ”br” 
 
Uaii Utelämning av bokstav som har fonemkorrelat i ”rikssvenska” ”farlig” � ”fali” 
 men inte i vissa talspråksvarianter såsom informellt tal och 
 dialekter. 
 



 12 

Ub Utelämning av bokstav som inte har fonemkorrelat t.ex. ”katt” � ”kat” 
 dubbelteckning. 
 
Sa Substitution med bokstav som representerar uttalet (uttalet ”sova” �”såva” 
 blir rätt). 
 
Sb Substitution med bokstav som representerar normstridig ”köket” � ”sjöket”  
 användning av ortografisk tilläggsinformation (uttalet blir fel).  
 
Sc Substitution med bokstav som inte faller in under kategori ”fri” � ”fpa” 
 Sa eller Sb.  
 
Ta Tillägg av bokstav som representerar möjligt uttal. ”han” �”hann” 
 
Tb Tillägg av bokstav som tillsammans med andra bokstäver, ”räka” � ”räcka” 

representerar normstridig användning av ortografisk  
tilläggsinformation. 

 
Tc Tillägg av bokstav som inte faller in under kategori Ta eller Tb. ”fri” � ”frip” 
   
Ma Metates av bokstäver som representerar en ljudenlig motsvarighet.  ”fri” � ”fir” 
 
Mb Metates av bokstäver som representerar en ortografisk ”kjolen” � ”jkolen” 
 motsvarighet. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Klassificeringssystem enligt Taube, Tornéus och Lundberg 

Taube et al. (1984b) har utarbetat ett klassificeringssystem för både läsning och skrivning. 

Även i detta system kan ett ord innehålla flera olika fel och markeras med flera olika 

symboler. I föreliggande studie användes enbart symbolnyckeln för skrivning och ur den 

valdes tre symboler bort. Den första som uteslöts var felanvändning av stor och liten bokstav. 

Denna feltyp ansågs i föreliggande studie bli för tidskrävande då eleverna ofta blandade stor 

och liten bokstav i orden, samt att det saknades en fonologisk vinkel. De andra feltyperna var 

ljudenlig stavning samt icke ljudenlig stavning som valdes bort eftersom elevens uttal av ordet 

behövdes för att detta skulle kunna granskas, vilket författarna i föreliggande studie inte hade 

tillgång till. För närmare beskrivning av symbolnyckeln, se tabell 3. 

 

Tabell 3 
Omarbetning av Taubes, Tornéus’ & Lundbergs klassificeringssystem (1984b). 
_________________________________________________________________________________________ 

Symbol Förklaring  
_________________________________________________________________________________________ 

Fl Förväxling ljudlik. Används vid förväxlingar av följande bokstäver: 
 t-k, d-g, p-t, f-v, l-r, b-p, t-d, k-g, i-y, y-u, e-ä, e-ö, u-o, o-a, i-e, y-ö.  

Fa Förväxling, annan. Används vid andra förväxlingar.  Förväxlingen av d och b har en egen 
symbol (se nedan).  

IR Inkomplett reversal. Används vid ofullständiga omkastningar av bokstäver, som när garn skrivs 
gran eller ost skrivs sto.  

Ul Utelämnande, litet. Används när en bokstav är utelämnad (dubbelteckning tas ej upp här). 



 13 

Um  Utelämnande, medelstort. Används när två bokstäver är utelämnade.  

Us Utelämnande, stort. Används när tre eller flera bokstäver är utelämnade. 

E+ Ersättning av ett ord med annat ord som har ungefär samma betydelse. 

E- Ersättning av ett ord med ett annat ord som ger en annan betydelse än målordet. 

? Eleven har försökt att stava men resultatet är inte något riktigt ord. Används när det inte verkar 
vara någon koppling mellan det eleven skriver och det som han/hon ska skriva.  

U Utelämnande av ett helt ord.  

Sb Sammanbindning av ord. 

D Delning av ord. 

db Förväxling av d och b. 

Dt- Dubbelteckningsfel. Används när dubbelkonsonanten förenklas. 

Dt+ Dubbelteckningsfel. Används när enkelkonsonanten fördubblas. 

Tb Tillägg av bokstäver (jfr Dt+). 

To Tillägg av ord. 

R Reversal, komplett. Används vid fullständig omkastning, som när mur skrivs rum. 

P Bortfall av streck, prickar och ringar. 

Z Spegelvändning av bokstäver (bakvända bokstäver, t.ex. Я). 
_________________________________________________________________________________________ 

 

Analysmetod 

Resultatet räknades ut med hjälp av SPSS version 17.0. Oberoende t-test gjordes för att 

kontrollera om stavningsförmågan skilde sig åt mellan de med läs- och skrivsvårigheter och 

de utan läs- och skrivsvårigheter. T-test användes eftersom grupperna var olika stora (63 vs. 

23) och de hade skrivit olika antal ord (1587 vs. 784). På många av feltyperna i Elsness’ 

(2002) och Taubes et al. klassificeringssystem (1984b) hade det gjorts för få fel av varje typ 

vilket gav golveffekter. Det gick därför inte att räkna t-test på dessa och följaktligen redovisas 

inte dessa i resultatet. Korrelationsberäkningar utfördes med Pearson’s r mellan de två 

stavningstesten och test som berör följande områden: läsning av nonord, nonordsrepetition, 

segmentsubtraktion, verbalt flöde, läsförståelse, arbetsminne, icke-verbal intelligens, visuell 

ordavkodning och benämning av bokstäver och siffror. Slutligen togs kvalitativa 

feltypsexempel fram ur materialet. 

 

Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabiliteten mellan två bedömare räknades ut för samtliga ord på varje 

klassificeringssystem och ansågs vara mycket hög (se tabell 4). Bedömare var föreliggande 

studies författare som var väl insatta i felklassificeringssystemens uppbyggnad och bakgrund. 

Analyserna gicks igenom tillsammans och interbedömarreliabilitet räknades ut på alla ord i 
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hur stor andel av orden (både rätt- och felstavade) författarna hade klassificerat lika. För att 

kunna sammanställa feltyperna var författarna tvungna att uppnå konsensus om vilken feltyp 

som skulle gälla. 

 

Tabell 4 
Interbedömarreliabilitet angiven i procent för de fyra olika klassificeringssystemen. 
___________________________________________________________________________  
 Nonord Riktiga ord 
Klassificerings- Alla ord Fel Alla ord Fel 
system     
___________________________________________________________________________  
Treiman & Bourassa 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nauclér 99,6 99,3 99,8 99,4 
Elsness 99,3 98,8 99,8 99,4 
Taube et al. 99,5 99,1 99,9 99,6 
___________________________________________________________________________  
 

Etiska överväganden 

I föreliggande studie har inte författarna gjort någon egen datainsamling. Projektet 

”Effekter av datorbaserad träning för elever med lässvårigheter i årskurs 2” har godkänts av 

regionala etikprövningsnämnden, Linköping, diarienummer 131-08. Författarna i föreliggande 

studie har fått godkännande av samtliga medlemmar i projektets forskargrupp att nyttja det 

insamlade materialet. Projektets forskargrupp har följt de fyra etiska huvudkraven som finns 

att ta hänsyn till vid humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskargruppen har uppfyllt informationskravet genom att dela ut informationsbrev till 

vårdnadshavare och särskilt brev till eleverna. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

samtycke inhämtades från eleverna och deras vårdnadshavare. Genom att forskargruppen 

gjorde kodlistor över personuppgifter och redovisade all insamlad data på gruppnivå 

uppfylldes konfidentialitetskravet. Även nyttjandekravet togs ställning till genom att 

forskargruppen försäkrade sig om att inte lämna råd och information som kan misstolkas av 

skolpersonal. Författarna i föreliggande studie har följt projektets kodlistor och på så sätt 

hållit konfidentialitetskravet. Resultatet har redovisats så att inga enskilda elever kan 

identifieras. Det material som sammanställs inom ramen för föreliggande uppsats kommer att 

arkiveras och bevaras av forskargruppen i projektet. 

 

 



 15 

Resultat 

Nedan presenteras resultaten utifrån de två första frågeställningarna ”Hur skiljer sig 

stavning av nonord och riktiga ord mellan grupperna med och utan läs- och skrivsvårigheter?” 

och ”Skiljer sig grupperna med och utan läs- och skrivsvårigheter åt med avseende på feltyper 

enligt fyra olika felklassificeringssystem och i så fall hur?” 

 

Stavning av nonord och riktiga ord 

Eleverna utan läs- och skrivsvårigheter hade signifikant fler (p < 0,01) rättstavade ord på 

testet av nonord och på testet av riktiga ord än de med läs- och skrivsvårigheter. På testet av 

nonord skrev alla elever samtliga ord utom en elev med läs- och skrivsvårigheter som missade 

att skriva ett ord, vilket gav ett medelvärde på cirka 12 skrivna ord per person för båda 

grupperna. På testet av riktiga ord fanns en signifikant skillnad (p < 0,01) i antalet skrivna ord 

där de utan läs- och skrivsvårigheter skrev många fler ord än de med läs- och skrivsvårigheter, 

22,1 respektive 13,2 ord per person. Eleverna utan läs- och skrivsvårigheter gjorde på båda 

testen ungefär dubbelt så många rätt som fel, medan de med läs- och skrivsvårigheter gjorde 

nästan dubbelt så många fel som rätt på testet av nonord (se tabell 5). 

 
Tabell 5 
Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) över antalet skrivna ord, rätt och fel. Tobs visar 
signifikans ** p < 0,01. 
___________________________________________________________________________  
 Utan LoS1 (n=23) Med LoS (n=63) 
 M SD M SD tobs 
__________________________________________________________________________  
   Stavning av nonord     
Antal skrivna ord 12,00 0,00 11,98 0,13 0,60 
Antal rätt 7,22 2,20 4,43 2,64 4,53** 
Antal fel 4,78 2,20 7,55 2,61 4,53** 
   Stavning av riktiga ord     
Antal skrivna ord 22,22 7,48 13,21 5,32 5,23** 
Antal rätt 14,96 6,71 7,59 4,16 4,94** 
Antal fel 7,26 2,49 5,62 1,90 3,25** 
___________________________________________________________________________  
1LoS = läs- och skrivsvårigheter 
 
Stavfelsanalys enligt Treiman och Bourassa 

Eleverna utan läs- och skrivsvårigheter presterade signifikant bättre (p < 0,01) än de med 

läs- och skrivsvårigheter på båda testen enligt Treiman och Bourassas felklassificeringssystem 

(2000b) på 9 av 10 analystyper. Den analystyp som inte var signifikant på grund av 

golveffekter var ortografisk godtagbarhet nej (OG nej) på testet av riktiga ord (se tabell 6).  
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De utan läs- och skrivsvårigheter fick signifikant högre (p < 0,01) poäng än de med läs- 

och skrivsvårigheter på testet av nonord och på testet av riktiga ord på poängsystemet och på 

CV-kedja rätt där det också fanns en signifikant skillnad (p < 0,01). De utan läs- och 

skrivsvårigheter hade signifikant fler rätt (p < 0,01) än de med läs- och skrivsvårigheter på 

testet av nonord och på testet av riktiga ord på OG ja (se tabell 6). 

 
Tabell 6 
Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) över Treiman & Bourassas analystyper. Tobs 
visar signifikans ** p < 0,01. 
___________________________________________________________________________  
 Utan LoS1 (n=23) Med LoS (n=63) 
 M SD M SD tobs 
__________________________________________________________________________  
   Stavning av nonord     
Poäng 111,74 9,03 100,24 13,81 5,66** 
CV-rätt 9,30 1,36 6,56 2,66 6,26** 
CV-fel 2,70 1,36 5,43 2,63 6,26** 
OG2-ja 11,78 0,60 11,06 1,52 3,14** 
OG-nej 0,22 0,60 0,92 1,52 3,08** 
   Stavning av riktiga ord     
Poäng 200,22 75,50 110,68 51,89 5,25** 
CV-rätt 16,78 7,17 9,24 4,59 4,71** 
CV-fel 5,30 1,89 3,97 1,50 3,40** 
OG-ja 21,43 7,49 12,49 5,29 5,27** 
OG-nej 0,61 0,89 0,71 0,96 0,46 
___________________________________________________________________________  
1LoS = läs- och skrivsvårigheter 
2 OG= ortografisk godtagbarhet 
 

Kvalitativa analystypsexempel 

En analys enligt Treimans och Bourassas klassificeringssystem (2000b) visade att de med 

läs- och skrivsvårigheter på testet av nonord hade signifikant fler fel än de utan läs- och 

skrivsvårigheter på CV-kedja. Ett exempel när CV-kedjan blev fel kan vara när räpti blev 

räptipt. Ett exempel där en elev med läs- och skrivsvårigheter lyckades bibehålla CV-kedjan 

men däremot inte den svenska fonotaxen, det vill säga ortografisk godtagbarhet, var klocka 

som blev klokca. 

 

Stavfelsanalys enligt Nauclérs feltyper 

Enligt Nauclérs felklassificeringssystem (1980) fanns det en signifikant skillnad (p < 0,05) 

mellan grupperna på 5 av 8 feltyper. På testet av nonord gjorde de med läs- och 

skrivsvårigheter signifikant fler fel (p < 0,05) än de utan läs- och skrivsvårigheter av alla 

typerna, det vill säga utelämning, substitution, tillägg och metates. På testet av riktiga ord 
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gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter fler fel än de med läs- och skrivsvårigheter av 

feltyperna metates och tillägg, men skillnaderna var inte signifikanta. På testet av riktiga ord 

gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel (p < 0,05) av typen substitution. De 

med läs- och skrivsvårigheter gjorde fler fel än de utan läs- och skrivsvårigheter av feltypen 

utelämning men denna skillnad var inte signifikant (se tabell 7). 

 
Tabell 7 
Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) över Nauclérs feltyper. Tobs visar signifikans *p 
< 0,05 och ** p < 0,01. 
___________________________________________________________________________  
 Utan LoS1 (n=23) Med LoS (n=63) 
 M SD M SD tobs 
__________________________________________________________________________  
   Stavning av nonord     
Utelämning 1,78 1,09 5,05 4,38 5,48** 
Substitution 2,91 2,56 5,49 3,17 3,50** 
Tillägg 1,09 1,16 2,81 3,99 3,09** 
Metates 0,22 0,85 0,73 1,29 2,14* 
   Stavning av riktiga ord     
Utelämning 3,35 2,92 4,17 2,71 1,23 
Substitution 5,00 2,37 3,60 2,56 2,28* 
Tillägg 1,57 1,70 1,00 1,99 1,21 
Metates 0,30 0,64 0,17 0,46 0,90 
___________________________________________________________________________  
1LoS = läs- och skrivsvårigheter 
 

Kvalitativa feltypsexempel 

Enligt Nauclérs klassificeringssystem (1980) skedde många substitutioner på båda testen. 

Många var av sorten vokalsubstitution, till exempel odlar blev ådlar och gadrö blev gadry. På 

testet av nonord hade de med läs- och skrivsvårigheter gjort många utelämningar, till exempel 

räpti blev räpi. På testet av riktiga ord har varandra blivit vardra. Ett exempel där det gjordes 

utelämning, substitution och tillägg var ordet ingenting som av en elev med läs- och 

skrivsvårigheter skrevs som icetice. Det gjordes relativt få metateser av båda grupperna, men 

ett exempel var på testet av nonord där datri blev drati. På testet av riktiga ord gjordes av 

båda grupperna metateser som var snarlika. Hos dem med läs- och skrivsvårigheter skrevs och 

som coh och hos dem utan läs- och skrivsvårigheter skrevs choklad som cohklad. Tillägg 

förekom inte heller i så stor utsträckning men på testet av nonord gjordes av elever med läs- 

och skrivsvårigheter till exempel fel där sibla blev silidremar och fröll blev sesktikla frål. 
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Stavfelsanalys enligt Elsness’ feltyper 

Enligt Elsness’ felklassificeringssystem (2002) fanns det en signifikant skillnad (p < 0,05) 

mellan grupperna på 6 av 16 feltyper. På övriga sex feltyper fanns ingen signifikant skillnad 

på grund av golveffekter och dessa redovisas därför inte. På testet av nonord gjorde de med 

läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel (p < 0,05) än de utan läs- och skrivsvårigheter av 

typerna utelämning ai, substitution c, tillägg c och metates a. De med läs- och 

skrivsvårigheter gjorde även fler fel än de utan av typerna utelämning b och metates b men 

skillnaden var inte signifikant. På testet av riktiga ord gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter 

signifikant fler fel (p < 0,05) än de med läs- och skrivsvårigheter av typerna substitution a och 

tillägg a. De utan läs- och skrivsvårigheter gjorde även fler fel än de med av typen 

substitution c medan de med läs- och skrivsvårigheter gjorde fler fel av typen utelämning ai. 

Dessa skillnader var dock inte signifikanta (se tabell 8). 

 
Tabell 8 
Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) över Elsness’ feltyper. Tobs visar signifikans *p < 
0,05 och ** p < 0,01. 
__________________________________________________________________________  
 Utan LoS1 (n=23) Med LoS (n=63) 
 M SD M SD tobs 
__________________________________________________________________________  
   Stavning av nonord 
Utelämning ai 0,26 0,86  3,22 4,57 4,91** 
Utelämning b 1,52 0,73  1,83 0,42 1,88 
Substitution c 2,87 2,60  5,48 3,15 3,55** 
Tillägg a  0,04 0,21  0,03 0,18 0,26 
Tillägg c  0,91 1,13  2,75 3,95 3,36** 
Metates a  0,00 0,00  0,11 0,36 2,42* 
Metates b  0,22 0,85  0,62 1,22 1,71 
   Stavning av riktiga ord 
Utelämning ai 2,17 2,61  3,02 2,66 1,31 
Utelämning aii 0,17 0,39  0,37 0,55 1,80 
Utelämning b 1,00 0,95  0,78 0,63 1,25 
Substitution a 0,78 1,20  0,21 0,45 2,24* 
Substitution c 4,13 2,16  3,40 2,54 1,23 
Tillägg a  0,48 0,85  0,10 0,35 2,11* 
Tillägg c  1,04 1,52  0,95 2,00 0,20 
Metates a  0,13 0,46  0,05 0,28 1,01 
Metates b  0,17 0,49  0,13 0,34 0,50 
___________________________________________________________________________  
1LoS = läs- och skrivsvårigheter 
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Kvalitativa feltypsexempel 

En analys enligt Elsness’ klassificeringssystem (2002) visade intressanta exempel på vissa 

av underkategorierna. Exempel på utelämningar som misstänks bero på uttal eller dialekt är 

förklara som blev föklara, brandkåren blev brankårn samt bibliotek blev biblotek. Ett 

exempel på en substitution som kan spegla uttal var presenter som skrevs prisenter. Ett tillägg 

som representerar uttalet var köpte som blev köppte. 

 

Stavfelsanalys enligt Taubes, Tornéus’ och Lundbergs feltyper 

Enligt Taubes et al. felklassificeringssystem (1984b) fanns det en signifikant skillnad (p < 

0,05) mellan grupperna på 10 av 24 feltyper. På övriga 16 feltyper fanns ingen signifikans på 

grund av golveffekter och dessa redovisas därför inte. På testet av nonord gjorde de med läs- 

och skrivsvårigheter signifikant fler fel (p < 0,05) än de utan läs- och skrivsvårigheter av 

typerna förväxling ljudlik (Fl), utelämning litet (Ul), utelämning ord (E-), förväxling db (db), 

avsaknad av dubbelteckning (Dt-) och tillägg bokstav (Tb). De med läs- och skrivsvårigheter 

gjorde även fler fel än de utan läs- och skrivsvårigheter av typen förväxling annan (Fa), men 

skillnaden var inte signifikant. På testet av riktiga ord gjorde de med läs- och skrivsvårigheter 

signifikant fler fel (p < 0,05) än de utan läs- och skrivsvårigheter av feltyperna utelämning 

medel (Um) och förväxling db (db). De utan läs- och skrivsvårigheter gjorde signifikant fler 

fel (p < 0,05) än de med läs- och skrivsvårigheter av feltyperna förväxling annan (Fa) och 

ersättning ord (E-). På feltypen dubbelteckning (Dt+) gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter 

fler fel än de med läs- och skrivsvårigheter, men skillnaden var inte signifikant. På övriga 

feltyper var skillnaderna ytterst små (se tabell 9). 
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Tabell 9 
Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) över Taubes, Tornéus’ och Lundbergs feltyper. 
Tobs visar signifikans *p < 0,05 och ** p < 0,01. 
__________________________________________________________________________  
 Utan LoS1 (n=23) Med LoS (n=63) 
 M SD M SD tobs 
__________________________________________________________________________  
   Stavning av nonord 
Förväxling Fl 1,78 1,48 3,03 1,97 2,77** 
Förväxling Fa 1,04 1,33 1,81 1,83 1,84 
Utelämning Ul 0,30 0,93 1,87 1,91 5,08** 
Ersättning ord E- 0,04 0,21 0,38 0,75 3,25** 
Förväxling d/b db 0,09 0,29 0,57 1.09 3,24** 
Dubbelteckning Dt - 1,48 0,73 1,81 0,44 2,05* 
Dubbelteckning Dt+  0,17 0,65 0,17 0,91 0,003 
Tillägg bokstav Tb 0,74 0,92 1,67 1,62 2,60* 
 
   Stavning av riktiga ord 
Förväxling Fl 0,78 0,90 0,75 0,98 0,16 
Förväxling Fa 4,17 2,37 2,49 2,40 2,89** 
Inkomplett reversal IR 0,04 0,21 0,10 0,39 0,60 
Utelämning Ul 1,48 1,41 1,21 0,99 1,00 
Utelämning Um 0,17 0,39 0,41 0,64 2,09* 
Utelämning Us 0,13 0,34 0,30 0,59 1,66 
Ersättning ord E+ 0,09 0,29 0,24 0,50 1,74 
Ersättning ord E- 1,22 0,95 0,75 0,82 2,26* 
Sammanbindning ord Sb 0,04 0,21 0,03 0,18 0,26 
Delning ord D 0,09 0,29 0,03 0,18 0,86 
Förväxling d/b db 0,04 0,21 0,40 0,83 3,11** 
Dubbelteckning Dt - 0,87 0,82 0,75 0,60 0,77 
Dubbelteckning Dt+  0,52 0,95 0,14 0,50 1,83 
Tillägg bokstav Tb 0,74 0,86 0,54 0,71 1,08 
Tillägg ord To 0,09 0,29 0,08 0,37 0,09 
Spegelvändning Z 0,04 0,21 0,17 0,56 1,59 
___________________________________________________________________________  
1LoS = läs- och skrivsvårigheter 
 

Kvalitativa feltypsexempel 

En analys enligt Taubes et al. felklassificeringssystem (1984b) visade bland annat 

exempel på övergeneralisering av dubbelteckningsregeln där en och samma elev utan läs- och 

skrivsvårigheter på testet av nonord skrev barus som baruss, ebrys som ebryss och sibla som 

sibbla. På feltypen förväxling db hade de utan läs- och skrivsvårigheter gjort totalt tre db 

(förväxling av d och b), vilket gav ett medelvärde på 0,13, medan de med läs- och 

skrivsvårigheter hade gjort 60 stycken, med ett medelvärde på 0,95. Ett exempel på förväxling 

av db var odlar som blev oblar. Feltyperna bortfall av prickar och dylikt (P) samt 

spegelvändning (Z) förekom i båda grupperna, till exempel förklara blev folkora. 
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Övriga kvalitativa exempel 

Under analysens gång dök det även upp intressanta exempel och fynd som inte kan 

härledas till de olika felklassificeringssystemen. Nedan presenteras några av dessa exempel. 

Inom grupperna var spridningen av antalet skrivna ord stor på testet av riktiga ord. Hos 

dem med läs- och skrivsvårigheter var det lägsta resultatet 5 skrivna ord och det högsta 34. 

Det var även stor skillnad i gruppen utan läs- och skrivsvårigheter där det lägsta resultatet var 

10 skrivna ord och det högsta 34. 

Ett stavfel kan leda både till ett icke-existerande ord och till ett befintligt ord. Detta 

visades bland elevernas stavfel i denna studie då till exempel dela blev bela och komma blev 

koma. Andra stavfel som sågs var de som berörde fonemen /ŋ/ (vinkade blev vingkade), /ç/ 

(köket blev söket) och /j/ (gick blev jick). 

Exempel på olika varianter av en del konsonantljudsstavningar sågs i resultatet. Till 

exempel blev köket följande varianter på tj-ljudet söket, cöket, cköket, knöket, shöket, sköket, 

sjöket, ktäket och chökät. Ordet morse gav också många olika stavningar: måtje, maxken, 

motje, mose, moke, moce, marse, morsse, morce, morske, måse, måske, morsje, moche, 

mårsje, moske, måke, moje och mosse. 

 

Sammanfattande resultat 

Eleverna utan läs- och skrivsvårigheter hade signifikant fler rätt än de med läs- och 

skrivsvårigheter på båda testen. Båda grupperna var bättre på att stava riktiga ord än nonord 

(se tabell 5). En stavfelsanalys utifrån Treimans och Bourassas klassificeringssystem (2000b) 

visade att de med läs- och skrivsvårigheter gjorde signifikant fler fel än de utan läs- och 

skrivsvårigheter på 9 av 10 analystyper på båda testen (se tabell 6). 

En stavfelsanalys utifrån Nauclérs klassificeringssystem (1980) visade att på testet av 

nonord gjorde de med läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel än de utan läs- och 

skrivsvårigheter av alla feltyper. På testet av riktiga ord gjorde de utan läs- och 

skrivsvårigheter fler fel än de med läs- och skrivsvårigheter av alla feltyper utom utelämning. 

Av feltypen substitution gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter signifikant fler än de med 

läs- och skrivsvårigheter (se tabell 7). 

En stavfelsanalys utifrån Elsness’ klassificeringssystem (2002) visade att på testet av 

nonord gjorde de med läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel än de utan läs- och 

skrivsvårigheter av typerna utelämning ai, substitution c, tillägg c och metates a. På testet av 

riktiga ord gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel än de med läs- och 

skrisvårigheter av typerna substitution a och tillägg a (se tabell 8). 
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Enligt Taubes et al. klassificeringssystem (1984b) gjorde de med läs- och skrivsvårigheter 

signifikant fler fel än de utan läs- och skrivsvårigheter på testet av nonord av alla feltyper 

utom två. På testet av riktiga ord gjorde de med läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel än 

de utan läs- och skrivsvårigheter av typerna utelämning medel (Um) och förväxling db. På 

samma test gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel än de med läs- och 

skrivsvårigheter av typerna förväxling annan (Fa) och ersättning ord (E-) (se tabell 9). 

 

Korrelationsberäkningar 

Nedan presenteras resultaten som berör den tredje frågeställningen ”Vilka andra testade 

kognitiva förmågor korrelerar med stavning?”. Tabell 10 visar korrelationer mellan stavning 

av nonord och riktiga ord samt övriga kognitiva förmågor. 

Korrelationsberäkningar utfördes med Pearson´s r. Enligt Cohen (1988) kan korrelationen 

anses ha ett starkt samband om r ≥ 0, 50 och anses vara lågt vid r ≤ 0,10. 

 

Tabell 10 
Korrelationer mellan stavningsförmåga av nonord och riktiga ord samt övriga kognitiva 
förmågor.  Tobs visar signifikans *p < 0,05 och ** p < 0,01. 
___________________________________________________________________________  
 Utan LoS1 Med LoS 
   
 Nonord Riktiga ord Nonord Riktiga ord 
___________________________________________________________________________    
Visuell ordavkodning 0,24 0,56** 0,30* 0,54** 
Läsning av nonord 0,24 0,50* 0,44** 0,54** 
Läsförståelse 0,56** 0,70** 0,43** 0,57** 
Benämning bokstav 0,25 0,35 0,25 0,34** 
Benämning siffror 0,19 0,05 0,22 0,18 
Benämning totalt 0,27 0,26 0,26* 0,30* 
Nonordsrepetition 0,38 0,21 0,37** 0,25 
Segmentsubtraktion 0,43* 0,38 0,43** 0,62** 
Verbalt flöde 0,27 0,09 0,27* 0,49** 
Arbetsminne 0,02 0,38 0,18 0,28* 
Icke-verbal intelligens 0,05 0,22 0,12 0,17 
___________________________________________________________________________  
1LoS = läs- och skrivsvårigheter 
 

Korrelationer mellan stavning av nonord och andra kognitiva förmågor hos elever utan läs- 

och skrivsvårigheter  

Hos eleverna utan läs- och skrivsvårigheter fanns signifikanta samband (p < 0,05) mellan 

antalet rätt på stavning av nonord och följande förmågor: läsförståelse och 

segmentsubtraktion. Inga signifikanta samband fanns med visuell ordavkodning, läsning av 
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nonord, benämning av bokstäver, benämning av siffror, benämning av bokstäver och siffror 

totalt, nonordsrepetition, verbalt flöde, arbetsminne eller icke-verbal intelligens (se tabell 10). 

 

Korrelationer mellan stavning av riktiga ord och andra kognitiva förmågor hos elever utan läs- 

och skrivsvårigheter 

Hos de utan läs- och skrivsvårigheter fanns signifikanta samband (p < 0,05) mellan antalet 

rätt på stavning av riktiga ord och förmågorna visuell ordavkodning, läsning av nonord och 

läsförståelse. Inga signifikanta samband fanns med benämning av bokstäver, benämning av 

siffror, benämning av bokstäver och siffror totalt, nonordsrepetition, segmentsubtraktion, 

verbalt flöde, arbetsminne eller icke-verbal intelligens (se tabell 10). 

 

Korrelationer mellan stavning av nonord och andra kognitiva förmågor hos elever med läs- 

och skrivsvårigheter 

Hos eleverna med läs- och skrivsvårigheter fanns signifikanta samband (p < 0,05) mellan 

antalet rätt på stavning av nonord och förmågorna: visuell ordavkodning, läsning av nonord, 

läsförståelse, benämning av bokstäver och siffror totalt, nonordsrepetition, 

segmentsubtraktion och verbalt flöde. Däremot fanns inga signifikanta samband med 

benämning av bokstäver, benämning av siffror eller icke-verbal intelligens. 

 

Korrelationer mellan stavning av riktiga ord och andra kognitiva förmågor hos elever med läs- 

och skrivsvårigheter 

Hos eleverna med läs- och skrivsvårigheter fanns signifikanta samband (alla p < 0,05) 

mellan antalet rätt på stavning av riktiga ord och följande förmågor: visuell ordavkodning, 

läsning av nonord, läsförståelse, benämning av bokstäver, benämning av bokstäver och 

siffror totalt, segmentsubtraktion, verbalt flöde och arbetsminne. Däremot fanns inga 

signifikanta samband med benämning av siffror, nonordsrepetition eller icke-verbal 

intelligens. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultaten diskuteras utifrån frågeställningarna i studien. Först behandlas stavning av 

nonord och riktiga ord mellan grupperna med och utan läs- och skrivsvårigheter. Sedan 

diskuteras resultatet från de fyra felklassificeringssystemen för de båda grupperna och 
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korrelationer med andra kognitiva förmågor. Vidare görs en utvärdering av 

felklassificeringssystemen och förslag ges på uppbyggnad av nytt klassificeringssystem och 

stavningstest. Detta följs av metoddiskussion och till sist berörs slutsatser och framtida 

forskning. 

 

Stavning av nonord och riktiga ord 

I resultatet framkom att eleverna utan läs- och skrivsvårigheter hade signifikant fler (p < 

0,05) rättstavade ord än de med läs- och skrivsvårigheter på testet av nonord och på testet av 

riktiga ord. Skillnaden mellan grupperna kan sägas vara ett förväntat resultat. I resultatet 

framkom även att de med läs- och skrivsvårigheter hade svårare att stava nonord än riktiga 

ord. En tänkbar förklaring är att de med läs- och skrivsvårigheter har sämre fonologisk 

medvetenhet och därmed svårare att ljuda sig fram till hur de okända orden stavas (Snowling, 

2006; Stadler, 1998). En annan förklaring kan vara att de har stött på de riktiga orden innan 

och haft möjlighet att träna på dem och därför har en minnesbild av hur de stavas lagrad i 

långtidsminnet. 

Resultatet för eleverna med läs- och skrivsvårigheter visar som ovan nämnts, att de har 

fonologiska svårigheter. Författarna i föreliggande studie anser att detta visar sig tydligare vid 

stavning av nonord, då eleverna inte kan dra nytta av sitt visuella minne eller semantiska 

ledtrådar (Vance, 1996) för att prestera korrekta stavningar. Det krävs då goda fonologiska 

representationer för att kunna omvandla fonem till grafem vilken, enligt Snowling (2006), är 

en förmåga som är nedsatt hos personer med läs- och skrivsvårigheter. Det kan tyckas att 

eleverna borde ha skrivit många rätt på nonorden, framför allt de utan läs- och 

skrivsvårigheter, eftersom de orden stavas ljudenligt och eleverna kan använda sig av en 

fonologisk stavningsstrategi. Att de utan läs- och skrivsvårigheter inte presterat bättre på 

nonorden kan tyda på att kopplingen fonem-grafem ännu inte är helt befäst i årskurs 2. Vid 

stavning av riktiga ord kan detta också tänkas bero på elevens bristande fonemanalys, då 

många talljud koartikuleras och fonemen assimileras vid tal. Detta har beskrivits av bland 

andra Wengelin (2009), och kan ses i det insamlade material där flera barn hade skrivit 

föklara istället för förklara. Något annat som setts i resultatet är att stavfelen oftast görs 

medialt i orden, till exempel varandra blev varadra och räpti blev rhti. Detta är i linje med 

Stadler (1998) som menar att de mediala ljuden vållar störst svårigheter vid stavning, vilket 

kan tänkas bero på att de ljudmönstren framstår svagare jämfört med initiala och finala ljud. 

Andra saker som vållar svårigheter när eleven ska stava är till exempel konsonantljud som 

kan stavas på flera olika sätt (Bourassa & Treiman, 2001). Då räcker det inte alltid att ljuda 
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sig fram eftersom svenska ord sällan stavas ljudenligt och det finns många olika 

stavningskonventioner att ta hänsyn till (Björk & Liberg, 1996). Till exempel har tj-ljudet 

många olika sätt att stavas på, vilket ökar risken för felstavningar. Detta har setts i resultatet 

där ordet köket har stavats som till exempel sjöket. Andra fonem som gör det svårt att stava 

rätt är enligt Melin (1989) /ŋ/, /ç/ och /j/, vilket även har setts exempel på i resultatet. Att 

dessa fonem vållar svårigheter tros bero på en kombination av uttal och svenskans 

stavningsregler. Det är inte konstigt att en elev i årskurs 2 stavar gick med /j/ eftersom det 

uttalas [jIk]. I detta fall ledde inte stavfelet till ett befintligt ord som i så fall hade kunnat 

påverka kontexten (Sofkova Hashemi, 2003). I de fall där stavfelen blir ett befintligt ord kan 

märkliga situationer uppstå när man skriver, som till exempel i resultatet där en elev stavade 

sjuk som kuk. Därför anser författarna i föreliggande studie att det är viktigt med kunskap om 

rättstavning så att inte svårigheterna kvarstår i högre åldrar där stavfelen kan få större 

konsekvenser och kan leda till allvarliga missförstånd. 

Inom grupperna med och utan läs- och skrivsvårigheter var standardavvikelsen stor på 

testet av riktiga ord och enligt Stadler (1994) finns det olika grader av svårigheter, vilket 

spridningen kan tänkas bero på. Den kan även bero på att eleverna kommit olika långt i 

utvecklingen. I gruppen med läs- och skrivsvårigheter var, på testet av riktiga ord, det lägsta 

resultatet 5 skrivna ord och det högsta 34. Det var också stor skillnad i gruppen utan läs- och 

skrivsvårigheter där det lägsta resultatet var 10 skrivna ord och det högsta 34. Även i denna 

grupp kan spridningen bero på utvecklingen, då variationen sannolikt är stor i årskurs 2. 

 

Resultat utifrån felklassificeringssystemen 

Eleverna utan läs- och skrivsvårigheter presterade bättre än de med läs- och 

skrivsvårigheter på båda testen och signifikant bättre på flera av feltyperna enligt de olika 

klassificeringssystemen. Det är ett resultat som inte är oväntat men med hjälp av en noggrann 

analys utifrån klassificeringssystemen kan man få en mer specifik bild över svårigheterna och 

även vad som kan vara svårt för de utan läs- och skrivsvårigheter och alltså inte bör ses som 

ett tecken på avvikande stavningsutveckling. Samtidigt ska inte allt tolkas som 

”utvecklingsfel” utan man måste även vara uppmärksam på tecken som kan tyda på större 

svårigheter, vilket enligt Sawyer et al. (1999) till exempel kan vara frekventa och ihållande 

utelämningar samt spegelvändningar av bokstäver. 

En analys enligt Treimans & Bourassas felklassificeringssystem (2000b) visade att 

beträffande stavning av nonord gjorde de med läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel än 

de utan läs- och skrivsvårigheter på CV-kedja. Detta kan härledas till fonologisk osäkerhet 
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samt, som bland annat Nauclér (1989) och Rowe (2009) hävdar, problem med att bryta ner det 

talade ordet i mindre delar. Detta till trots verkar de med läs- och skrivsvårigheter ha en viss 

känsla för svensk fonotax, då parametern ortografisk godtagbarhet nej inte alls uppvisar ett 

lika högt medelvärde som parametern CV-kedja fel. Alltså, även om de inte lyckats fånga hela 

konsonant- vokalstrukturen gör de inte så många otillåtna grafemkombinationer. På testet av 

riktiga ord gjorde däremot de utan läs- och skrivsvårigheter signifikant fler fel än de med läs- 

och skrivsvårigheter på CV-kedja. Detta beror antagligen på att de utan läs- och 

skrivsvårigheter skrev fler ord på det testet och på så sätt haft möjlighet att göra fler fel, det 

vill säga bryta mot målordets konsonant- vokalstruktur. Eleverna utan läs- och 

skrivsvårigheter var signifikant bättre än de med läs- och skrivsvårigheter på att stava nonord, 

vilket var ett förväntat resultat som även detta kan tänkas bero på bristfällig fonologisk 

förmåga hos dem med läs- och skrivsvårigheter. 

En analys enligt Nauclérs felklassificeringssystem (1980) visade att på testet av riktiga ord 

gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter fler fel, och signifikant fler fel av typen substitution, 

än de med läs- och skrivsvårigheter på alla feltyper utom utelämning. Detta antas bero på att 

de utan läs- och skrivsvårigheter har skrivit nästan dubbelt så många ord per person. Att de 

med läs- och skrivsvårigheter gjorde fler utelämningar, trots att de bara hade skrivit nästan 

hälften så många ord, tyder på att utelämningar är problematiskt hos dem med läs- och 

skrivsvårigheter, vilket även Stadler (1994) har visat. På testet av nonord gjorde de med läs- 

och skrivsvårigheter signifikant fler fel än de utan läs- och skrivsvårigheter av alla feltyper. På 

feltypen utelämning var den signifikanta skillnaden stor, alltså hade de med läs- och 

skrivsvårigheter gjort många fler fel än de utan läs- och skrivsvårigheter av den typen. 

Utelämningar kan bero på till exempel svårigheter att fånga alla fonem i konsonantkluster 

(Treiman & Bourassa, 2000b), vilket har setts många exempel på bland eleverna i 

föreliggande studie, framför allt hos dem med läs- och skrivsvårigheter. Det kan även tänkas 

bero på att eleverna tappar bokstäver då de skriver bokstavsnamnet istället, något som Taube 

et al. (1984b) har undersökt och som även setts i denna studie där till exempel vinterkläder 

blev vintrklädr och dela blev dla. Det har också setts exempel på stavningar där hela stavelser 

har utelämnats, till exempel varandra blev varant. Ett annat vanligt förekommande fel hos 

båda grupperna, men framför allt hos dem med läs- och skrivsvårigheter, var substitutioner 

vilket kan tänkas bero på svagheter i de fonologiska representationerna (Snowling, 2006). Det 

leder till att det inte är givet vilka grafem som ska representera fonemen och dessa förväxlas 

då lätt och kan härledas till paradigmatiska förenklingsprocesser (Nettelbladt, 2007). 
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En analys enligt Elsness’ felklassificeringssystem (2002) visade att de med läs- och 

skrivsvårigheter inte gjorde några fel av typen substitution b på något av testen, vilket innebär 

en substitution som leder till ett felaktigt uttal. Denna feltyp gjordes däremot av de utan läs- 

och skrivsvårigheter (sjuk skrevs kjuk och tjuk), vilket tolkas som att den senare gruppen 

experimenterar med stavningsregler och försöker använda olika stavningskombinationer som 

de stött på men som ännu inte är tillräckligt befästa för att användas korrekt. Ingen av 

grupperna gjorde feltypen utelämning aii på testet av nonord vilket beror på att det inte är 

möjligt, eftersom dessa stavas ljudenligt och inte borde påverkas av dialekt eller informellt tal. 

För att kunna stava rätt underlättar det om uttalet är korrekt (Stadler, 1998) då man ibland 

ljudar sig fram till stavningen. Exempel där det kan tänkas att eleven skrivit som han/hon 

uttalar ordet är prisenter (presenter), brankårn (brandkåren) och feklara (förklara). Även 

vuxna uttalar många ord på liknande sätt men stavar dem ändå korrekt. Att eleverna ännu inte 

gör det är ett tecken på att de inte kommit så långt i utvecklingen att de lärt sig morfologi fullt 

ut och att många stavningsregler ännu inte är befästa. En annan tänkbar orsak är att elevernas 

lexikala och sublexikala vägar (Eysenck & Keane, 2005) inte är helt utvecklade i årskurs 2. 

Vuxna har troligtvis större erfarenhet av skrift och därmed aktiveras och används de båda 

vägarna i en annan utsträckning än hos yngre. 

En analys enligt Taubes et al. felklassificeringssystem (1984b) visade att på testet av 

riktiga ord gjorde de utan läs- och skrivsvårigheter fler fel (icke signifikant) av typen 

fördubbling av enkelkonsonant än de med läs- och skrivsvårigheter (se tabell 9). Detta kan 

härledas till ett steg i utvecklingen då de övergeneraliserar dubbelteckningsregeln genom att 

använda den felaktigt (Häggström, 2003; Nunes et al., 1997). Förväxling av d och b fanns i 

signifikant större utsträckning hos dem med läs- och skrivsvårigheter än de utan läs- och 

skrivsvårigheter på båda testen och kan tyda på att det är något som är problematiskt för 

denna grupp (se tabell 9). Å andra sidan är denna feltyp vanligt förekommande i början av 

skrivutvecklingen även hos personer utan läs- och skrivsvårigheter (Björk & Liberg, 1996). 

Eftersom bara tre sådana fall förekommer i denna grupp kan det dock anses att detta borde ha 

försvunnit i årskurs 2 och kan, men behöver inte, ses som tecken på läs- och skrivsvårigheter. 

Bortfall av prickar och dylikt samt spegelvändning av bokstäver, som är vanligt 

förekommande hos dem med läs- och skrivsvårigheter (Stadler, 1994), förekom på testet av 

riktiga ord även hos dem utan läs- och skrivsvårigheter i liten utsträckning. Detta kan tänkas 

bero på att de inte är vana att skriva ännu och det gör att de ibland glömmer till exempel 

prickar och ringar på bokstäver. Osäkerheten i kombination med att objektskonstansen (Björk 

& Liberg, 1996) ännu inte är helt utvecklad kan leda till spegelvändning av bokstäver. I 
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Taubes et al. klassificeringssystem (1984b) fanns feltyperna förväxling ljudlik och förväxling 

annan. I resultatet sågs att av- och påtoning många gånger förväxlades, framför allt av de med 

läs- och skrivsvårigheter, vilket enligt Häggström (2003) är vanligt vid skrivsvårigheter. 

Osäkerheten med av- och påtoning kan förklaras i termer av paradigmatisk förenklingsprocess 

(Nettelbladt, 2007) och svårigheter att omvandla det korrekta artikulationsstället i skrift. 

Exempel på detta var köpte som blev köbte och pluge som blev bluge. 

 

Korrelationer med stavning 

Korrelationsberäkningar visade ett samband mellan låga poäng på stavning av nonord och 

låga poäng på läsning samt nonordsrepetition, vilket kan tänkas bero på brister i fonologiska 

loopen (Baddeley, 2000). Segmentsubtraktion visade liknade resultat och även detta kan 

härledas till brister i arbetsminnet (Carlström, 2007) samt problematik med fonologisk 

medvetenhet (Nauclér & Magnusson, 2000; Snowling, 2006). Den auditiva perceptionen kan 

också ha betydelse då den är viktig för att identifiera och segmentera språkljud. 

Det fanns inget signifikant samband hos någon av grupperna mellan icke-verbal 

begåvning och stavningsförmågan, varken för nonord eller riktiga ord. Detta visar att en 

person som har läs- och skrivsvårigheter inte är lågbegåvad precis som bland andra Lallier et 

al. (2010) har påpekat. 

Beräkningar visade ett signifikant samband hos dem med läs- och skrivsvårigheter mellan 

verbalt flöde och stavning av både nonord och riktiga ord. Detta visar att en viss fonologisk 

medvetenhet krävs vid båda dessa uppgifter även om man vid uppgiften för verbalt flöde även 

kan använda andra strategier, till exempel semantisk strategi. Det fanns ett starkt samband 

mellan stavning och test som berör fonologisk medvetenhet framför allt hos dem med läs- och 

skrivsvårigheter och därför kan mycket av vårt resultat härledas till fonologiska svårigheter. 

Det kan tänkas att elever med läs- och skrivsvårigheter har sämre medvetenhet om det talade 

språkets struktur (Snowling, 2006), vilket påverkar kopplingen fonem- grafem och 

följaktligen påverkar stavningen. 

För eleverna med läs- och skrivsvårigheter förelåg ett signifikant samband mellan 

stavning av nonord och läsförståelse samt läsning av nonord. Det tyder på ett samband mellan 

dålig stavning och dålig läsning, även om svårigheterna har olika grad. Därför bör stavning 

och läsning analyseras tillsammans. En elev som läser dåligt bör även få sin stavning 

uppmärksammad och vid eventuella stavningssvårigheter få intervention tidigt för att undvika 

ihållande svårigheter. 
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Det fanns även ett starkt samband mellan stavning av riktiga ord och arbetsminne hos dem 

med läs- och skrivsvårigheter. Anledningen till att sambandet endast förelåg beträäfande 

stavning av riktiga ord kan möjligen förklaras av att många av de orden var flerstaviga jämfört 

med nonorden som alla utom ett innehöll högst två stavelser. Om man har brister i 

arbetsminnet kan stavelser tappas när ljudsegmenten ska sättas ihop till ord (Carlström, 2007), 

det vill säga ju fler stavelser, desto svårare att hålla i minnet vad som ska skrivas. 

 

Utvärdering av klassificeringssystemen 

Det hade varit enklare att använda de olika klassificeringssystemen om samtliga hade varit 

på svenska, framför allt för att det då hade funnits exempel anpassade efter svensk fonotax. 

Efter en utarbetad översättning och lathund fungerade analyserna ändå bra. 

Klassificeringssystemen ansågs ha vissa brister och många gånger var det svårt att klassificera 

stavfelen utifrån de kategorier som fanns då dessa inte fångade elevens svårigheter, till 

exempel felstavningen av ordet ingenting som skrevs som icetice. Stavningen klassificerades 

som substitution av /ng/ till /c/, utelämning av /n/ samt tillägg av /e/ för att det ansågs vara det 

bästa alternativet men säger egentligen inte så mycket om vad som ligger bakom elevens 

stavning. 

 Treimans och Bourassas system gav en övergripande bild över en elevs stavningsförmåga 

men inte någon närmare bild över vad som är problematiskt. Poängsystemet över de skrivna 

orden gav inte mycket information om vilka de faktiska svårigheterna är utan snarare fångade 

om barnet stavar bra eller dåligt. Dessutom upplevdes poängsystemet orättvist då eleven 

kunde få höga poäng för gott försök som inte nödvändigtvis var lika med bra stavning. En 

analys utifrån Treimans och Bourassas poängsystem gav till exempel stavningen qår för 

kvurm 6 poäng. Stavningen baru för barus fick också 6 poäng. Treiman och Bourassa har 

själva påpekat dessa brister (Treiman & Bourassa, 2000b), vilket även blev tydligt under 

föreliggande studies analys. 

I Nauclérs klassificeringssystem fanns fler kategorier än de som valdes att inkluderas på 

grund av att analysen skulle bli för omfattande. Även om Nauclérs ytterligare kategorier hade 

inkluderats hade vissa underkategorier saknats till dem som behölls, till exempel vilken typ av 

utelämningar som gjordes och i vilken position, för att ytterligare koppla stavning till talat 

språk (Nauclér, 1980). De kategorier som ändå användes gav dock en bra övergripande bild 

över barnets stavningssvårigheter. 

Elsness’ klassificeringssystem innehöll samma huvudkategorier som Nauclér, men hade 

även med underkategorier till alla. Dessa gav i viss mån en bättre bild över svårigheterna, och 
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vad de kan tänkas bero på, medan det i andra fall inte gav någon ytterligare användbar 

information. Att enbart analysera utifrån Elsness’ (2002) kategorier gav inte information om 

vilket utvecklingssteg eleven befinner sig i, möjligen går det att identifiera fonologiska och 

ortografiska stavningsstrategier hos barnet. För att göra detta på ett tydligt sätt skulle 

kategorierna dock behöva preciseras utifrån dessa termer. 

Taubes et al. klassificeringssystem (1984b) var det system som ansågs täcka in mest saker 

och hade framför allt fördelen att vara på svenska. Detta system berörde mycket av det som 

kan vara svårt under stavningsutvecklingen och/eller vid läs- och skrivsvårigheter och anses 

därför vara ett bra hjälpmedel vid diagnostisering av elevers stavfel. Det saknades dock att 

tillägg av bokstav inte preciserades närmare så att det framgick hur många bokstäver som 

hade lagts till. Vidare upplevdes feltyperna förväxling ljudlik och förväxling annan av oss 

logopeder som godtyckliga vad som var ljudlikt och inte. Taube et al. hade till exempel med t-

k som ljudlikt men inte s-f. Eventuellt har de tänkt på vissa ord när gjorde 

klassificeringssystemet men detta exemplifierades inte närmare. 

 

Implikationer 

Utifrån analysen och resultatet kan slutsatser dras angående hur ett bra 

klassificeringssystem och stavningstest bör vara uppbyggda. Först och främst bör ett 

klassificeringssystem och ett stavningstest vara uppbyggt efter dess användningsområde. Om 

det ska användas i forskningssammanhang där elevgrupper ska analyseras och jämföras är det 

viktigt att försöka undvika golveffekter då dessa kan leda till missvisande resultat. Är 

klassificeringssystemet däremot gjort för kliniskt arbete/diagnostisering av skrivsvårigheter är 

det bra att få mycket detaljerad information på individnivå. Systemet/testet får gärna innehålla 

många olika feltyper/kategorier, om det finns behov av mer kvalitativa analyser. 

De felklassificeringssystem som användes i föreliggande studie ansågs ha mer och mindre 

användbara delar och under analysens gång uppfattades det som att några kategorier fattades. 

Inget av klassificeringssystemen ansågs vara tillräckligt bra för att användas ensamt. Därav 

följde en diskussion kring hur klassificeringssystemen i föreliggande studie var uppbyggda 

och hur ett nytt klassificeringssystem kunde se ut anpassat efter svenska. Det saknades även 

en logopedisk infallsvinkel, då många logopeder arbetar med utredning av läs- och 

skrivsvårigheter (Apel & Masterson, 2001). Något annat som uppmärksammades var att det 

kan vara väldigt tidskrävande att göra en noggrann felanalys vilket kan vara svårt att hinna 

med både för lärare och för logopeder i den kliniska verksamheten. Därför är det lämpligt att 
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göra djupare analyser främst på de elever som anses ligga i riskzonen för mer omfattande 

svårigheter. 

Kategorierna substitution, utelämning, metates och tillägg finns med i många 

klassificeringssystem (t.ex. Elsness, 2002; Nauclér, 1980) och dessa bör behållas då de ger en 

bra övergripande bild av stavfelen. Om det verkar som att en elev gör vissa substitutioner 

konsekvent kan det vara lämpligt att göra ett uttalstest för att utesluta/konstatera fonologiska 

svårigheter då ett felaktigt uttal kan leda till stavfel (Stadler, 1998) och då paradigmatiska och 

syntagmatiska processer (Nettelbladt, 2007) kan påverka stavningen. CV-kedja och 

ortografisk godtagbarhet är bra att analysera då de kan ge en uppfattning om elevens 

kunskaper om språkets uppbyggnad (Treiman & Bourassa, 2000b). 

Ett bra klassificeringssystem bör fånga alla tänkbara svårigheter och passa logopeder såväl 

som lärare. Allmänna parametrar som både läraren och logopeden kan analysera är 

substitution, utelämning, metates, tillägg, vilken position i ordet stavfelet har, ljudenlig 

stavning, vokalfel, CV-kedja samt ortografisk godtagbarhet. 

 

Logopedisk analys 

Av analysen framgick att vissa feltyper/parametrar saknades för en djupare logopedisk 

analys då många av barnens stavfel kunde härledas till syntagmatiska och paradigmatiska 

processer. Kategorierna utelämning, substitution, tillägg och metates bör, som tidigare 

nämnts, behållas och analyseras närmare. Framför allt substitutioner bör analyseras närmare 

med avseende på till exempel artikulationssätt och artikulationsställe samt av- och påtoning 

för att undersöka om eleven systematiskt gör fel på ett visst ljud och/eller position 

(Nettelbladt, 2007). Assimilationer var inte inkluderade i något av de klassificeringssystem 

som användes och saknades eftersom de är vanligt förekommande i den fonologiska 

utvecklingen (Nettelbladt, 2007) samt att det vid flera tillfällen dök upp fel av 

assimilationstyp i elevernas stavfel (odlar blev odrar och kvurm blev kvurv). Vid en analys av 

elevens stavfel bör hänsyn även tas till utvecklingen samt fel som är vanliga under vissa 

perioder, till exempel övergeneralisering av dubbelteckning (Häggström, 2003; Nunes et al., 

1997). Den som gör en klassificering av elevers stavfel bör ha god kunskap om typisk språk- 

och skrivutveckling, vilket även Høien och Lundberg (1999) har påpekat. Det är viktigt att 

inte stavfel som är vanliga i ett visst skede av utvecklingen tolkas som tecken på 

skrivsvårigheter (Høien & Lundberg, 1999). Personer som har god kunskap om språk-, läs- 

och skrivutveckling bör därför göra dessa analyser. 
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Implikationer för stavningstest 

Utifrån de stavningstest eleverna gjorde i föreliggande studie och enligt Corell och 

Sundberg (2000) anses det att det finns mycket att ta hänsyn till vid konstruktion av ett 

stavningstest. Ett första ramverk kan till exempel vara att testet är uppbyggt med stigande 

svårighetsgrad och i block som berör olika förmågor (Bishop, Holmberg & Lundälv, 1998) 

såsom ljudenlig stavning, dubbelteckning, nonord, fri skrivning med mera. De ord som 

används i blocken bör kunna testa flera olika stavningsförmågor samtidigt. Ett exempel kan 

vara ordet potta som testar vokalljud (o/å) och dubbelteckning samtidigt. Genom att ha sådana 

typer av ord minskas tiden för testförfarandet. Samma stavningsregel bör även testas i flera 

ord för att undvika att resultatet påverkas av slarvfel eller slumpen, vilket även har beskrivits 

av Bishop et al. (1998) som menar att varje regel bör testas i flera uppgifter för att avgöra om 

barnet behärskar en viss regel. Testet bör företrädesvis inte vara uppbyggt så att det avbryts 

efter ett visst antal fel. Risken är då att elevens kunskap om olika stavningsregler kan missas 

och därför är en blockkonstruktion med en stigande svårighetsgrad att föredra eftersom ett 

sådant test då även kan passa flera årskurser (Bishop et al., 1998). Vidare kan varje block testa 

en enskild förmåga på djupet utan att eleven behöver genomgå hela testet. En 

screeningversion till testet kan ge information om vilka block som behöver testas närmare om 

inte klinikern vill utföra testet i sin helhet. Enligt Hellquist (1995) kan en kortversion 

användas för att skapa en ungefärlig bild av barnets kunskap och bör användas om barnet 

bedöms ha svårt att koncentrera sig längre stunder. En del som testar uttalet bör även finnas 

med, liksom test av auditiv diskrimination för att avfärda eventuella svårigheter som kan 

finnas trots bra uttal. 

Något som framkom i resultatet i denna studie var att eleverna utan läs- och 

skrivsvårigheter verkar ha svårare att stava nonord än riktiga ord, vilket kan tyda på brister i 

det sublexikala systemet (Eysenck & Keane, 2005) hos dessa elever. Resultatet visar att det är 

viktigt att ett stavningstest testar båda då det kan ge en bra bild av elevens fonologiska 

medvetenhet. 

 

Metoddiskussion 

Eleverna utan läs- och skrivsvårigheter gjorde på testet av riktiga ord fler fel än de med 

läs- och skrivsvårigheter av de flesta feltyperna på grund av att de skrivit nästan dubbelt så 

många ord per person. Eftersom testet var uppbyggt att bryta efter fyra fel, och eleverna 

skrivit olika många ord, kunde ett sätt att komma undan denna ”orättvisa” bild av resultatet 

varit att räkna andelen feltyper per ord istället. Att räkna kvot hade dock blivit för komplicerat 
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på grund av det stora antalet feltyper. Dessutom hade redovisningen av resultatet blivit 

problematisk eftersom vissa värden då hade redovisats i medelvärde och andra i andel. Därför 

valdes den metod som legat till grund för föreliggande studie. 

För att kunna jämföra resultatet ytterligare inom grupperna på respektive test kunde även 

signifikans ha testats mellan de olika testen. Till exempel visade resultatet att båda grupperna 

hade högre medelvärde för rättstavade ord på stavning av riktiga ord än stavning av nonord, 

men det framgick inte om skillnaden var signifikant vilket kunde ha varit intressant. 

För att jämföra gruppernas stavningsförmåga räknades medelvärden ut. Vissa av 

klassificeringssystemen hade många och specifika feltyper vilket gör att det finns en risk att 

enskilda personer kan ha haft en avgörande betydelse för medelvärdet genom att göra flera fel 

av en viss typ. Av vissa feltyper gjordes för få fel som gav golveffekter vilket gjorde att det 

inte gick att uttala sig om några gruppskillnader och därför utfördes inga t-test. Risken kan 

vara att golveffekter har lett till signifikanta resultat som är missvisande. Signifikanta 

skillnader kan ha uppstått av att en och samma elev gjorde några fel av en viss typ. Resultatet 

i tabell 8 och 9 bör därför tolkas med försiktighet. För att undvika små värden och 

golveffekter skulle det i så fall behövas väldigt många personer, många fler ord i testen eller 

färre feltyper och mer generella feltyper vid klassificering. 

Att interbedömarreliabiliteten var hög kan bero på att författarna i denna studie var väl 

insatta i felklassificeringssystemens uppbyggnad och bakgrund. Vid felanalysen fanns även en 

av författarna utarbetad lathund för att underlätta klassificeringen (se bilaga 1). Om någon 

mindre insatt hade gjort felanalysen hade resultatet troligen sett annorlunda ut. Att Treimans 

och Bourassas felklassificeringssystem (2000b) fick 100 % beror på att alternativen rätt/fel 

respektive ja/nej bara kunde ha ett givet svar och för poängsättningen fanns en poängnyckel. 

De andra felklassificeringssystemen var något mera svårbedömda då vissa stavfel kunde 

tolkas på olika sätt. Till exempel hade ordet vill skrivits vivl, vilket kan tolkas dels som en 

substitution av /l/ till /v/ eller som utelämning av ett /l/ och tillägg av /v/. Efter diskussion 

beslutades att vivl skulle tolkas som det första förslaget. Ett annat exempel var när higge 

skrevs jgla, vilket kan tolkas som utelämning av /i/ och /g/ och substitution av /h/ till /j/ samt 

/e/ till /a/, eller som substitution av /i/ till /j/ och /e/ till /a/ samt utelämning av /h/ och /g/. 

Efter diskussion beslutades att jgla skulle tolkas som det första förslaget. 

 

Slutsatser 

Eleverna med läs- och skrivsvårigheter presterade enligt samtliga klassificeringssystem 

sämre än de utan läs- och skrivsvårigheter på stavning av nonord. Detsamma gäller för 
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stavning av riktiga ord men detta kan inte sägas med säkerhet eftersom eleverna skrivit olika 

många ord på det testet. Korrelationsberäkningar visade att det fanns ett starkt samband 

mellan stavning och läsning samt stavning och test som berör fonologisk medvetenhet hos 

dem med läs- och skrivsvårigheter. I kombination med de låga resultaten på stavning av 

nonord innebär detta att de med läs- och skrivsvårigheter har fonologiska brister som påverkar 

stavningen. 

Föreliggande studie visar även att det är svårt att analysera stavfel och att det ställer stora 

krav på ett klassificeringssystem om det ska fånga ett barns verkliga svårigheter. Det tar lång 

tid att analysera barns stavningsförmåga även om testet innehåller relativt få ord och därför 

ställs stora krav på att det material som används är väl genomtänkt och tar hänsyn till den 

kliniska verksamheten. 

 

Framtida forskning 

Få svenska studier har gjorts om stavning och stavningsutveckling och även kopplat till 

logopediska aspekter, därför vore det önskvärt med flera studier då logopeder alltmer gör läs- 

och skrivutredningar i sin kliniska verksamhet. Andra förslag på framtida forskning är att 

analysera äldre elevers stavfel för att se om de stavningssvårigheter som setts i denna studie är 

bestående, gärna en longitudinell studie för att studera utveckling. Det vore även intressant att 

inkludera elever med annat modersmål än svenska för att se om det förekommer annorlunda 

typer av stavfel. Utifrån implikationerna som gjorts i förhandenvarande studie vore det 

intressant att utforma ett stavningstest och ett nytt svenskt klassificeringssystem för stavfel.
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Bilaga 1. Uttal av nonorden (Monstertestet) 
 
1. Gadrö   [g´a:drö] 
2. Labla  [l´a:bla] 
3. Higge  [h´ige] 
4. Räpti   [r´ä:pti] 
5. Barus   [b´a:r:us] 
6. Pluge  [pl´u:ge] 
7. Fröll  [fr´öl] 
8. Sibla   [s´i:bla] 
9. Kvurm  [kv´urm] 
10. Akime  [ak´i:me] 
11. Ebrys  [ebr´y:s] 
12. Datri  [d´a:tri] 
 



  

Bilaga 2. Lathund för klassificeringssystemen 
 
Treiman & Bourassa (2000) 
 
Korrekthet 
Har barnet stavat rätt, sätt kryss i rutan för rätt. Annars skriv barnets stavning av ordet. 
 
Poängsystem 
 
Tabell 1. 
Poängsystem utifrån Treiman och Bourassa (2000) översatt och anpassat till svenska.  
Poäng Beskrivning Exempel 
0 Innehåller inga bokstäver ”78945662” 
1 Innehåller några bokstäver, men som inte motsvarar något ljud i målordet ”9g” 
2 Innehåller bara bokstäver, men bokstäverna motsvarar inte ljuden i 

målordet 
”omf” 

3 Börjar med en bokstav som relaterar till första fonemet i ordet (t.ex. ”b” 
för /p/)  

”bkt istället 
för pil” 

4 Börjar med rätt initial bokstav (vilken kan följas av andra bokstäver eller 
symboler) 

”p”, ”p10” 

5 Två av X fonem är representerade med konventionella bokstäver, eller 
bokstäver som representerar besläktade ljud eller bokstäver som är 
visuellt lika med bokstäverna i målordet. Tillägg tillåts.  

”pi istället 
för pil” 

6 Tre eller flera av X fonem är representerade med konventionella 
bokstäver, eller bokstäver som representerar besläktade ljud eller 
bokstäver som är visuellt lika med bokstäverna i målordet. Tillägg tillåts. 

”fökar 
istället för 
förklara” 

7 Alla fonem är representerade gentemot målordet med en blandning av 
konventionella bokstäver, bokstäver som representerar besläktade ljud 
eller bokstäver som är visuellt lika med bokstäverna i målordet. 
Utelämning av ringar och prickar, spegelvändning av målordets 
bokstäver samt tillägg tillåts. 

”söket 
istället för 
köket” 

Maxpoäng 
minus 1 

Alla fonem är representerade, konsonantfonemen är korrekt stavade.  
Avsaknad av dubbelteckning eller ”ck” kan förekomma  

”kat istället 
för katt”, 
”kloka 
istället för 
klocka” 

8-11  Korrekt. Ord med två fonem ger max 8 poäng. Ord med tre fonem ger 
max 9 poäng. Ord med fyra fonem ger max 10 poäng. Ord med minst 
fem fonem ger max 11 poäng. 

”pil” 

 
Maxpoäng för målorden i Diktamentestet 
in (8), ben (9), koka (10), dela (10), och (8), han (9), odlar (11), vill (9), förklara (11), 
varandra (11), köket (11), ingenting (11), köpte (11), vinterkläder (11), brandkåren (11), 
katten (11), morse (10), måste (11), vinkade (11), sjuk (9), gick (9), klocka (11), komma (10), 
ljuset (11), fantasifull (11), choklad (11), presenter (11), sköterska (11), räcka (10), bibliotek 
(11), tjuter (11), överraska (11), säg (9), tjock (9) 
 
Maxpoäng för målorden i Monstertestet 
Gadrö (11), Labla (11), Higge (10), Räpti (11), Barus (11), Pluge (11), Fröll (10), Sibla (11), 
Kvurm (11), Akime (11), Ebrys (11), Datri (11) 
 



  

CV-kedja 
Tänk antal fonem, inte antal bokstäver i ordet. 
Spegelvändning av bokstäver ger rätt på CV-kedja. 
 
Ortografisk godtagbarhet 
Spegelvändning av bokstäver ger ja på ortografisk godtagbarhet. 
Ortografisk godtagbarhet ger ja om kombinationen av fonem kan förekomma på svenska. 
Exempel på tänkbara kombinationer som inte är tillåtna (gäller ej sammansatta ord): 

- Initialt: ck, snp, kvr, ua 
- Medialt: kc, kk 
- Finalt: vg, dr, krt 

Vid osäkerhet, slå upp i SAOL (http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx) 
och/eller Sigurd, B (1965) ”Phonotactic structures in Swedish”. 
 
Nauclér (1980) 
Kombinationer med till exempel ”ng”, ”ck” och ”rs” som exempelvis tappar”n”, ”c” och ”r” 
klassificeras som substitution och inte utelämning (Tänk att detta representerar hela ljudet).  
”Bakvända bokstäver” tolkas ej som substitutioner utan ges rätt. Däremot förväxling av b/d 
ses som en substitution eftersom man inte kan veta vilken bokstav som avses (jfr ”bakvänt” 
s). 
 

Elsness (2002) 

Tabell 2 
Elsness klassificeringssystem (2002) översatt och anpassat till svenska. 
Kategori Förklaring Exempel 
Uai Utelämning av bokstav som har fonemkorrelat. blir � br 
Uaii Utelämning av bokstav som har fonemkorrelat i 

”rikssvenska” men inte i vissa talspråksvarianter såsom 
informellt tal och dialekter. 

Farlig � 
fali 

Ub Utelämning av bokstav som inte har fonemkorrelat, t.ex. 
dubbelteckning. 

Katt � 
kat 

Sa Substitution med bokstav som representerar uttalet (uttalet 
blir rätt). 

Sova � 
såva 

Sb Substitution med bokstav som representerar normstridig 
användning av ortografisk tilläggsinformation (uttalet blir 
fel). 

Köket � 
sjöket 

Sc Substitution med bokstav som inte faller in under kategori 
Sa eller Sb. 

Fri � fpa 

Ta Tillägg av bokstav som representerar möjligt uttal. Han � 
hann 

Tb Tillägg av bokstav, som tillsammans med andra bokstäver, 
representerar normstridig användning av ortografisk 
tilläggsinformation. 

Räka � 
räcka 

Tc Tillägg av bokstav som inte faller in under kategori Ta eller 
Tb. 

Fri � frip 

Ma Metates av bokstäver som representerar en ljudenlig Fri � fir 



  

motsvarighet. 
Mb Metates av bokstäver som representerar en ortografisk 

motsvarighet. 
Kjolen � 
jkolen 

 
Taube, Tornéus & Lundberg (1984) 
Överraska skrivs som överaska = utelämning av bokstav, ej dubbelteckning då detta ord anses 
vara ett sammansatt ord 
Fl används för enkelhets skull endast på de förväxlingar som står som exempel, övriga 
klassificeras som Fa. 
 
Tabell 3 
Omarbetning av Taube, Tornéus & Lundbergs klassificeringssystem (1984). 
Symbol Förklaring 
Fl Förväxling, ljudlik. Används vid förväxlingar av följande bokstäver:  t-k, d-g, p-t, 

f-v, l-r, b-p, t-d, k-g, i-y, y-u, e-ä, e-ö, u-o, o-a, i-e, y-ö. 
Fa Förväxling, annan. Används vid andra förväxlingar.  Förväxlingen av d och b har 

en egen symbol (se nedan).  
IR  Inkomplett reversal. Används vid ofullständiga omkastningar av bokstäver, som 

när garn skrivs gran eller ost skrivs sto. 
Ul Utelämnande, litet. Används när en bokstav är utelämnad (dubbelteckning tas ej 

upp här).  
Um Utelämnande, medelstort. Används när två bokstäver är utelämnade.  
Us Utelämnande, stort. Används när tre eller flera bokstäver är utelämnade. 
E+ Ersättning av ett ord med annat ord som har ungefär samma betydelse. 
E- Ersättning av ett ord med ett annat ord som ger en annan betydelse än målordet. 
? Eleven har försökt att stava men resultatet är inte något riktigt ord. Används när det 

inte verkar vara någon koppling mellan det eleven skriver och det som han/hon  
ska skriva. 

U Utelämnande av ett helt ord. 
Sb Sammanbindning av ord. 
D Delning av ord. 
db Förväxling av d och b. 
Dt- Dubbelteckningsfel. Används när dubbelkonsonanten förenklas. 
Dt+ Dubbelteckningsfel. Används när enkelkonsonanten fördubblas. 
Tb Tillägg av bokstäver (jfr Dt+). 
To Tillägg av ord. 
R Reversal, komplett. Används vid fullständig omkastning, som när mur skrivs rum.  
P Bortfall av streck, prickar och ringar. 
Z Spegelvändning av bokstäver (bakvända bokstäver, t.ex. Я). 
 



  

Bilaga 3. Testblankett 
 
Test:   Tillfälle: Kod: Kön: Typ: 
 
Tabell utifrån Treiman & Bourassas (2000b) klassificeringssystem.  

Målordets stavning CV-kedja Ortografisk 
godtagbarhet 

 
Målord 

Rätt Fel/barnets 
stavning 

Poäng 
enligt 
tabell 1 Rätt Fel Ja Nej 

        
        
        

 
Tabell utifrån Nauclérs (1980) klassificeringssystem. 
Målord Målord utelämningar substitution tillägg metates 
 Rätt Fel/barnets 

stavning 
    

       
       
       

 
Tabell utifrån Elsness (2000) klassificeringsystem. 

Målord Målord 
  

Rätt 
Fel/ 
barnets 
stavning 

Utelämning 
(ai, aii eller 
b) 

Subsstitution 
(a-c) 

Tillägg 
(a-c) 

Metates (a-
b) 

       
       
       

 
Tabell utifrån Taube, Tornéus och Lundberg (1984b) klassificeringssystem. 

Målordets stavning  
Målord Rätt Fel/barnets 

stavning 

Fel- 
typ 

 
Exempel 

     
     
     

 
 


