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Development and Evaluation of a Phonological based Spelling Test 

Abstract 

The literature on spelling and spelling development suggests there is a strong relationship 

between spelling and phonology (Bruck & Treiman, 1990; Caravolas, Hulme & Snowling, 2001; 

Craig, 2006; Gindri, Keske-Soares & Mota, 2007). Spelling, however, is considerably less 

researched than reading (Caravolas, Humle & Snowling, 2001). Spelling difficulties are known to 

be more persistent in people with reading and writing disabilities, even when their reading has 

become acceptable (Høien & Lundberg, 1999) but more research is needed in this area. 

Assessment and detailed knowledge of the difficulties is of great importance in order to provide 

the appropriate help for children with reading and writing disabilities (Frisk, 2010; Magnusson, 

Nauclér, & Reuterskiöld, 2008). The purpose of the present study was to develop and try out a 

phonologically based spelling test for children, with focus on medial phonemes. The study 

contained 150 pupils in grade 1 and 2 as well as pupils in remedial teaching due to reading and 

spelling difficulties in the same grades. In addition to spelling, all pupils were tested for reading 

ability, phonological awareness, nonverbal intelligence and auditory discrimination. Misspellings 

were analysed with three quantitative and one qualitative classification methods. Results showed 

that the spelling test based on analyse of medial phonemes captured misspellings to the same 

extent as the other quantitative classification method.  Pupils in grade 2 received significant 

higher results in the spelling test than pupils in grade 1. The group of typically developed pupils 

had significantly better results than the pupils with reading and writing disabilities. Results also 

showed that real words were significantly easier to spell than non-words. Moreover, significant 

correlations between spelling and reading ability, and spelling and phonological awareness, were 

found. The strong correlation between spelling ability and phonological awareness, and the fact 

that children with reading and writing disabilities performed poorly on spelling of non-words, 

lead to the conclusion that spelling and phonology are closely related, which is supported by the 

literature (Bruck & Treiman, 1990; Caravolas, Hulme & Snowling, 2001; Craig, 2006; Gindri, 

Keske-Soares & Mota, 2007). 

Keywords: Spelling test, spelling, spelling development, reading and writing disabilities, analyse 

of misspellings, nonwords, phonology, phonological awareness 



Sammanfattning 

Litteraturen kring stavning och stavningsutveckling ger starkt stöd för sambandet mellan 

stavning och fonologi (Bruck & Treiman, 1990; Caravolas, Hulme & Snowling, 2001; Craig, 

2006; Gindri, Keske-Soares & Mota, 2007). Stavning är betydligt mindre efterforskat än läsning 

(Caravolas, Humle & Snowling, 2001), en obalans som bör utjämnas då stavningssvårigheter har 

visat sig kvarstå hos personer med specifika läs- och skrivsvårigheter även då läsförmågan 

förbättras (Høien & Lundberg, 1999).  För att kunna upptäcka och sätta in adekvata insatser till 

barn med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att utreda och därigenom få detaljerad kunskap 

om vilka svårigheter som föreligger (Frisk, 2010; Magnusson, Nauclér, & Reuterskiöld, 2008). 

Syftet med föreliggande studie var därför att utveckla och prova ut ett fonologiskt baserat 

stavningstest för barn, med fokus på stavning av mediala fonem. Studiens deltagare bestod av 

150 barn i årskurs 1 och 2 samt barn i specialundervisning på grund av läs- och skrivsvårigheter i 

samma årskurser. Samtliga barn genomförde stavningstestet samt test av läsförmåga, fonologisk 

medvetenhet, ickeverbal intelligens samt auditiv diskrimination. Stavningstesten analyserades 

sedan utifrån tre kvantitativa och ett kvalitativt rättningssystem. Resultatet visade att ett 

stavningstest baserat på rättning av mediala fonem i lika stor utsträckning fångar upp stavfel som 

de andra kvantitativa rättningssystemen. Barn i årskurs 2 fick signifikant högre resultat gällande 

rättstavning än barn i årskurs 1. Signifikanta skillnader i stavningsförmåga erhölls även mellan 

gruppen typiska barn och barn med läs- och skrivsvårigheter där gruppen typiska barn fick högre 

resultat. Resultatet visade även att riktiga ord var signifikant lättare att stava än nonord. 

Dessutom kunde starka samband mellan stavnings- och läsförmåga samt stavningsförmåga och 

fonologisk medvetenhet påvisas. Den starka korrelationen mellan stavningsförmåga och 

fonologisk medvetenhet samt att barn med läs- och skrivsvårigheter presterar sämre på stavning 

av nonord leder fram till slutsatsen att stavning och fonologi är tätt sammankopplade, vilket 

stöds av litteraturen (Bruck & Treiman, 1990; Caravolas, Hulme & Snowling, 2001; Craig, 2006; 

Gindri, Keske-Soares & Mota, 2007).   

Nyckelord: Stavningstest, stavning, stavningsutveckling, läs- och skrivsvårigheter, analys av 

stavfel, nonord, fonologi, fonologisk medvetenhet 
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Bakgrund 

Inledning 

Även om forskning gällande stavning har ökat de senaste åren (Treiman & Bourassa, 2000b; 

Wagner, Puranik, Foorman, Foster, Wilson, Tschinkel & Kantor, 2011) är barns läsutveckling 

betydligt mer beforskad än barns stavningsutveckling (Caravolas, Humle & Snowling, 2001; 

Treiman & Cassar, 1997). Trots skriftspråkets utbredning och att de flesta människor kommer i 

kontakt med skriftspråket dagligen finns det en stor andel människor som har svårigheter med 

stavning (Steffler, 2001). Det har visat sig att svårigheterna med stavning ofta kvarstår trots att 

läsningen uppnår en godtagbar nivå hos personer med läs- och skrivsvårigheter (Høien & 

Lundberg, 1999). För att kunna hjälpa dem som har stavningssvårigheter är det viktigt med 

diagnostisering (Berninger, Nielsen, Abbott, Wijsman & Raskind, 2008). Då det föreligger starka 

kopplingar mellan stavningsförmåga och fonologi vore det av stort intresse att undersöka 

stavningsförmågan ur ett fonologiskt perspektiv vilket är motiveringen till föreliggande studies 

genomförande.  

Skrivutveckling 

Trots att små barn inte kan skriva bokstäver gör de ändå skillnad på ritande och skrivande i tidig 

ålder (Treiman & Bourassa, 2000a). Förutom förmågan att kunna konkretisera sina tankar och 

idéer kräver skrivning även en perceptuell-motorisk färdighet (Høien & Lundberg, 1999). Inom 

stavningsutvecklingen finns framförallt två framträdande synsätt. Det ena, så kallade 

stadieteorierna, baseras på analys av de vanliga fel som barn gör i sin stavning (Varnhagen, 

McCallum & Burstow, 1997). Stadieteorierna beskriver hur stavningsförmågan utvecklas i, efter 

varandra följande faser (Firth, 1980, 1985; Rowe, 2009) samt att barn använder olika strategier 

och kunskaper i de olika faserna (Gentry, 1982). Dessa teorier har kritiserats för att ge en alltför 

ospecifik bild av barns stavningsutveckling (Bourassa & Treiman, 2010; Treiman & Cassar, 

1997). Det andra synsättet beskriver hur barns stavningsförmåga utvecklas genom att barn 

använder sig av flera förmågor och strategier redan inledningsvis i stavningsutvecklingen (Rittle-

Johnson& Siegler, 1999; Trieman & Cassar, 1997; Varnhagen, McCallum & Burstow, 1997) och 

kan beskrivas som en interaktionsmodell. Stadieteorierna har bland annat legat till grund för 

stavningstest och utarbetning av läromaterial för stavning (Varnahgen, McCallum & Burstow, 

1997) men idag är det snarare interaktionsmodellen för stavningsutveckling som i allmänhet är 

mer accepterad (Jamieson & Simpson, 2006). Dock är stadieteorierna fortfarande är inflytelserika 

(Bourassa & Treiman, 2010). 
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Interaktionsmodellen för stavningsutveckling betonar vikten av de språkliga kunskaper som 

utgör grunden för stavningsutvecklingen (Apel & Masterson 2001; Bourassa & Treiman, 2010; 

Rittle-Johnson & Siegler, 1999). Steffler (2001) tydliggör tre olika typer av information som 

används vid stavning. Dels rör det sig om fonologisk information, hur ljud och bokstav hör ihop. 

Dels handlar det om ortografisk information vilket innefattar kunskap om vilka bokstäver som 

går att kombinera enligt språkets bestämmelser. Sist beskrivs att stavning fordrar information 

gällande ordens formlära och grammatiska funktion vilket kallas för morfologisk information 

(Steffler, 2001). Barn använder denna typ av information, om än i olika stor utsträckning, redan 

tidigt i stavningsutvecklingen (Treiman & Cassar, 1997). Vidare utvecklas och förfinas den 

fonologiska, ortografiska och morfologiska informationen fortlöpande genom samverkan och i 

takt med detta ökar barns stavningsvokabulär (Bourassa & Treiman, 2010).  

Stavfel i typisk skrivutveckling 

För att upptäcka begynnande läs- och skrivsvårigheter hos barn är det av största vikt att kunna 

identifiera avvikande stavfel från stavfel som ingår i den typiska stavningsutvecklingen (Høien & 

Lundberg, 1999). Melin (1989) listar stavfel som är vanligt förekommande hos barn i skolåldern. 

Det rör sig om felstavning av dubbelteckning, obetonad vokal, fonemen [ɕ] och [ɧ], [j] och [ ŋ] 

samt särskrivning och felanvändning av stor och liten bokstav. De flesta felstavningar sker i 

medial position då denna är svårast att uppfatta (Stadler, 1998).  I en studie av Nauclér (2004) var 

det stavning av vokaler som vållade störst problem hos typiskt utvecklade barn i årskurs 1.  Det 

är inte helt ovanligt att barns felstavningar kan öka i frekvens under barns skrivutveckling, den 

bakomliggande orsaken till det kan vara att barnet precis blivit medveten om en stavningsregel 

och övergeneraliserar denna (Melin, 1989; Nauclér, 2004). Barn i den tidiga skrivutvecklingen har 

även en tendens att felvända b och d. Detta kan ha sin förklaring i så kallad objektkonstans vilket 

innebär att barn ser föremål som ett och samma oberoende av från vilket håll de tittar på 

föremålet. Dessa felanvändningar är dock något som inte behöver uppmärksammas särskilt då 

det är ett naturligt led i barns utveckling och korrigeras med tiden (Björk & Liberg, 1996).  

Stavning och det fonologiska systemet 

Fonem är den minsta betydelseskiljande enheten i ett yttrande. I orden fil och sil är [f] och [s] 

exempel på den minsta betydelseskiljande enheten då betydelsen av ordet ändras beroende på 

vilket fonem som används (Lindblad, 1997). Svenskan är uppbyggt av 27 fonem (Elert, 2000) 

varav 18 stycken är konsonanter och 9 stycken är vokaler (Lindblad, 1997). Fonem har tre 

egenskaper, på vilket sätt de artikuleras, det vill säga artikulationssätt, var de artikuleras så kallat 

artikulationsställe, samt om stämbandston används eller inte vilket benämns som på-/avtoning. 
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Dessa egenskaper kallas för fonemets särdrag (Elert, 2000). Tillägnandet av fonologi är en 

process som går ut på att forma kopplingar mellan auditiv input och talproduktion (Gillion, 

2007). Då barn lärt sig bemästra språkets fonologi vet de vilka fonem som ingår i språket, hur de 

skiljer sig från varandra och på vilka sätt de kan kombineras (Garlén, 1988). Barn bemästrar 

språkets fonologi fullt ut först då de kan producera dessa skillnader i sitt eget tal såväl som att 

känna igen dem i andras tal (Garlén, 1988). Om det föreligger brister i tal- och språkutvecklingen 

kan detta bidra till svårigheter då barn ska lära sig stava eftersom ljudsegmenteringsförmågan är 

nedsatt. Barn med tal- och språksvårigheter löper större risk att få stavningssvårigheter (Gillion, 

2007) då bristande uttal kan påverka stavningen (Stadler, 1998). Detta gäller däremot inte för 

barn som enbart lider av en artikulationsstörning då den inte påverkar förmågan av att bearbeta 

den fonologiska, semantiska, syntaktiska eller morfologiska informationen (Catts, 1993).   

Stavningsprocessen 

Stavningsprocessen kan förklaras genom en tvåvägsmodell (Goodman & Caramazza, 1986) 

Modellen beskriver att två olika system används vid stavning av kända och okända ord. Vid 

stavning av kända ord används det lexikala systemet vilket hämtar lagrad kunskap om ords 

stavning från ett ortografiskt lexikon. Detta system gör det möjligt för stavaren att även skriva 

ord med ljudstridig stavning, såsom stjärna (Tainturier & Rapp, 2001). Då helt okända ord, eller 

nonord, ska stavas används det sublexikala systemet, vilket innebär att stavaren förlitar sig helt på 

lagrad kunskap om möjliga fonologisk-ortografiska motsvarigheter (Goodman & Caramazza, 

1986; Tainturier & Rapp, 2001). Nonord är ord som är fonotaktiskt möjliga i ett språk men som 

inte existerar (Magnusson, Nauclér & Reuterskiöld, 2008). Det har visat sig att barn som förlitar 

sig på det sublexikala systemet vid stavning, stavar nonord mer korrekt än barn som förlitar sig 

på det lexikala systemet (Castles, Holmes & Wongs, 1997). Stavning av nonord ställer andra krav 

på stavningsförmågan än stavning av kända ord. Detta beror delvis på att ordspecifik kunskap 

kan används vid stavning av vanliga ord, dock går det ej att dra nytta av denna kunskap vid 

stavning av nonord (Chliounaki & Bryant, 2007). Eftersom god nonordsstavning kräver en 

djupare fonologisk analys av ordet kräver detta mer av barns fonologiska medvetenhet och gör 

därmed nonord mer svårstavade än riktiga ord (Curtin, Manis & Seidenberg, 2001). 

Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter hos barn kan ha många olika orsaker och det är sällan en ensam faktor 

som ger upphov till svårigheterna (Stadler 1998; Wolff, 2010a). Undermålig språklig stimulans, 

försenad språkutveckling, låg begåvning eller otillräcklig undervisning är alla exempel på faktorer 

som kan påverka läs- och skrivutvecklingen negativt (Wolff, 2010a). Läs- och skrivsvårigheternas 
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karaktär kan därför se olika ut beroende av de bakomliggande orsakerna (Stadler, 1998). Dyslexi, 

eller specifika läs- och skrivsvårigheter däremot uppkommer som en konsekvens av svårigheter i 

den fonologiska bearbetningen. De primära symtomen vid dyslexi är ordavkodnings- och 

stavningssvårigheter, vilka uppstår till följd av de fonologiska svårigheterna (Høien & Lundberg, 

1999). Den fonologiska teorin kring dyslexi menar att barn med dyslexi har svårigheter med 

representationen, förvaringen och aktiveringen av språkljud (Swan & Goswami, 1997), dessa 

svårigheter inbegriper även fonologisk medvetenhet (Snowling, 2006). De fonologiska 

svårigheterna försvårar inlärningen av länkarna mellan grafem och fonem, och därmed även att 

använda dessa för att läsa och stava ovanliga ord (Rack, Snowling & Olson, 1992). 

”… karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand 

kan bli acceptabel, kvarstår ofta rättskrivningssvårigheterna…” (Høien & Lundberg, 1999, s 21). 

Frågan om huruvida det föreligger skillnader mellan de felstavningstyper som görs av barn med 

dyslexi och barn utan dyslexi förblir obesvarad (Cassar, Treiman, Moats, Pollo & Kessler, 2007). 

Det finns studier som visar att barn med dyslexi har svårare att uppfatta ordningsföljden av de 

enskilda språkljuden (Carlström, 2010), att de gör fler icke-fonetiska stavfel och utelämnar 

konsonanter (Bruck & Treiman, 1990; Friend & Olson 2008) framför allt i initiala 

konsonantförbindelser i högre grad än andra barn (Bruck & Treiman, 1990). Andra studier fann 

dock inga skillnader mellan felstavningstyper hos barn med dyslexi och yngre kontroller (Cassar 

et al., 2007). Klart står dock att barn med läs- och skrivsvårigheter gör ett högre antal stavfel än 

jämnåriga barn utan läs- och skrivsvårigheter (Svensson & Wisell, 2010; Wolff, 2010a). 

Gällande de yngre barnen med läs- och skrivsvårigheter menar Hägglund (2003) att 

diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter vid tidig ålder bör undvikas då stora skillnader i 

utveckling föreligger bland de yngre eleverna och att läs- och skrivsvårigheterna kan bero på 

andra faktorer än dyslexi. Högre upp i åldrarna är det dock av stor vikt att, genom utredning, 

skilja dyslexi från andra läs- och skrivsvårigheter (Frisk, 2010). 

Faktorer som påverkar stavning 

Forskning har visat att flera olika faktorer har inverkan på stavning och dess utveckling. Insikt 

om den alfabetiska principen såväl som fonologisk medvetenhet och läsförmåga är viktiga 

komponenter i barns stavningsutveckling (Caravolas, Hulme & Snowling, 2001; Read, 2009). 

Barns förståelse för de regler som används i språket, så kallad ortografisk kunskap, inverkar även 

på stavningen (Treiman & Cassar, 1997). Dessutom kan barns förmåga till auditiv diskrimination 

samt icke-verbala intelligens påverka barns stavningsutveckling (Schulte-Körne, Deimel, Bartling 

& Remschmidt 1998; Wolff, 2010a). 
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Läsning 

Många förmågor, såsom fonologisk medvetenhet och ortografisk kunskap, används såväl vid 

läsning som vid stavning (Curtin, Manis & Seidenberg, 2001; Greenberg, Etui & Perin, 1997). 

Detta kan vara en av anledningarna till att de barn som uppvisar svårigheter vid läsning även ofta 

uppvisar svårigheter vid stavning (Lennox & Siegel, 1993). Flera studier har visat att barns 

individuella variationer i stavningsstil korrelerar med de variationer som också identifierats vid 

läsning, vilket innebär att de barn som uppvisar fonologiska svårigheter vid läsning även gör så 

vid stavning (Castles, Holmes & Wongs, 1997; Curtin, Manis, & Seidenberg, 2001). Stavning 

ställer dock högre kognitiva krav på individen än läsning eftersom denne inte kan förlita sig på 

kontexten vid stavning (Curtin, Manis, & Seidenberg, 2001).  

Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet, tillsammans med morfologisk, semantisk, syntaktisk och pragmatisk 

medvetenhet går under paraplybegreppet språklig medvetenhet; som innebär förmågan att flytta 

fokus från språkets innehåll till dess form (Carlström, 2010). Fonologisk medvetenhet innebär 

insikt om ljudstrukturen i talade ord (Gillon, 2007) samt kunskapen om att stavelser kan delas 

upp i enskilda språkljud (Read, 2009). I litteraturen kring stavning finns ett starkt stöd för att 

fonologisk medvetenhet inverkar på barns stavningsutveckling (Bruck & Treiman, 1990; 

Caravolas, Hulme & Snowling, 2001; Craig, 2006; Gindri, Keske-Soares & Mota, 2007). 

Fonologisk medvetenhet beskrivs, tillsammans med förvärvandet av den alfabetiska principen, 

som den viktigaste komponenten i utvecklingen mot läs- och skrivkunnighet (Read, 2009).  

Auditiv diskrimination 

Förmågan att skilja mellan olika språkljud brukar kallas för auditiv diskrimination. Barn tillägnar 

sig förmågan till auditiv diskrimination mer eller mindre effektivt men hos de allra flesta barn är 

förmågan utvecklad redan då de når skolåldern (Wepman, 1960). Förmågan till auditiv 

diskrimination fortsätter sedan att finjusteras kontinuerligt under flera år (Brunner, Baeumer, 

Dockter, Feldhusen, Plinkert & Proeschel 2008). Om svårigheter med auditiv diskrimination 

föreligger har detta visat sig i tidig ålder och flera forskare menar att detta påverkar utvecklingen 

av stavningsförmågan (Elert, 2000; Schulte-Körne, Deimel, Bartling & Remschmidt 1998; 

Stackhouse, 2006). Då barn stavar använder de ofta hörseln genom att läsa högt och lyssna om 

det som de skrivit låter rätt (Parr, Jesson, & McNaughton, 2009).  

Ickeverbal intelligens 

Ickeverbal intelligens kan beskrivas som förmågan till problemlösning i obeprövade situationer 

samt förmågan till resonemang kring omgivningen (Albanese, De Stasio, Di Chiacchio, Fiorilli, & 
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Pons, 2010). Inga samband mellan ickeverbal intelligens och stavningsförmåga eller stavfelstyp 

förelåg i de studier som gjorts av Finucci, Isaacs, Whitehouse & Childs (1983) och Landerl & 

Wimmer (2008).  Låg begåvning namnges dock som en möjlig orsak till läs- och skrivsvårigheter 

bland barn (Wolff, 2010a). Høien & Lundberg (1999) menar att dyslexi kan uppkomma vid olika 

nivåer av intelligens vilket stämmer väl överens med de studier som menar att den fonologiska 

bristen vid dyslexi är domänspecifik och därmed inte behöver bero på andra kognitiva förmågor 

(Shaywitz, 2003; Arzubi & Martin, 2005).  

Könsskillnader i stavningsförmåga  

Flickor anses ha en fördel framför pojkar inom det språkliga området (Berninger, Nielsen, 

Abbott, Wijsman & Raskind, 2008). Detta har observerats bland annat i skolvärlden där flickor 

erhåller ett högre resultat än vad pojkar gör på de nationella proven i svenska i årskurs 3, 5, och 9 

(Skolverket, 2011a, 2011b, 2011c). Även den subjektiva inställningen skiljer sig mellan flickor och 

pojkar där flickornas inställning till läsning och skrivning är mer positiv (Skolverket, 2006). Allred 

(1990) undersökte stavningsförmågan hos barn i årskurs 1 till 6 och resultatet visade att flickor 

var signifikant bättre på att stava än pojkar. I en studie av Rios (2000) undersöktes 

stavningsförmågan hos flickor och pojkar mellan 17 och 20 år. Ingen signifikant skillnad 

påträffades gällande stavningsförmågan mellan könen, dock var flickornas medelvärde högre än 

pojkarnas. Även då flickor ofta presterar bättre vid test av språkliga förmågor överlappar flickors 

och pojkar resultat till stor del (Taube, 2009). 

Utformning av stavningstest 

Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till vid utformning av ett stavningstest (Corell & 

Sundberg, 2000). Med hjälp av klassificeringssystem av stavfelstyper, undersökte Svensson och 

Wisell (2010) stavningsförmågan hos elever i årskurs 2. Studien visade att barn med läs- och 

skrivsvårigheter gjorde fler fel på stavning av nonord än barn utan läs- och skrivsvårigheter. 

Detta resultat, samt litteratur kring ämnet föreslår därför att ett stavningstest som består av 

nonord bättre skulle mäta barns stavningsförmåga än ett test som endast innehåller vanliga ord. 

Detta på grund av att nonordsstavning ger en bredare bild av stavningsförmågan (Stuart & 

Masterson, 1992) då det kräver en djupare fonologisk analys (Curtin, Manis & Seidenberg, 2001). 

Vidare menade Svensson & Wisell (2010) att ett rättningssystem som analyserar barns stavfel 

utifrån fonologiska processer är av användning då de fann att barn stavfel kunde härledas till 

fonologiska förenklingsprocesser. Ett test som inte avbryts efter ett visst antal felsvar är att 

föredra, då viktig information kan gå förlorad om inte hela testningen genomförs (Bishop, 

Holmberg & Lundälv, 1998). Samtidigt är det av stor vikt att testets genomförbarhet och därmed 
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tidsaspekt beaktas genom utformningsprocessen (Corell & Sundberg, 2000). Slutligen bör samma 

stavningsregel testas flera gånger i ett test och flera stavningsregler kan testas i samma item för 

att minska tiden för genomförandet av testet (Bishop, Holmberg & Lundälv, 1998).  

Analys av stavfel 

För att få en uppfattning om hur långt barn har kommit i utvecklingen av sin skriftförmåga kan 

en djupare analys av barns stavfel utföras (Magnusson, Nauclér, & Reuterskiöld, 2008). Det är då 

viktigt att upptäcka de barn som inte nått lika långt i sin stavningsutveckling som jämnåriga 

klasskompisar (Järpsten, 2004). För att kunna upptäcka dessa barn krävs bland annat kunskap 

om avvikande stavfel och stavfel som ingår i den typiska stavningsutvecklingen (Høien & 

Lundberg, 1999). Vid rättning av stavningstest är det vanligt förekommande att göra såväl 

kvantitativa som kvalitativa analyser (Nauclér, 1998). Den kvantitativa analysen ger dock endast 

information om antalet stavfel, en djupare analys av elevens stavfel behövs för att kunna klargöra 

hur långt eleven kommit i sin stavningsutveckling samt hur vidare undervisning bör se ut 

(Magnusson, Nauclér, & Reuterskiöld, 2008; Nauclér, 1989). Ett stavfel uppkommer då det sker 

ett brott mot språkets fonologiska, morfologiska eller lexikala konventioner (Nauclér, 1989). 

Orsaken till att stavfel uppkommer är antingen att skrivaren har bristande kunskap kring 

stavningsregler, så kallat kompetensfel, eller på grund av att skrivaren gör ett slarvfel, så kallat 

utförandefel (Sofkova Hashemi, 2003). Resultatet av ett stavfel blir antingen ett icke-existerande 

ord eller ett ord som redan finns. Vid stavfel som resulterar i ett redan existerande ord kan 

kontexten påverkas betydligt mer än om det bildas ett icke-existerande ord (Sofkova Hashemi, 

2003).  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utveckla och prova ut ett fonologiskt baserat stavningstest, 

för barn, med fokus på stavning av mediala fonem. 

Frågeställningar 

Fångar rättning av mediala fonem upp stavningssvårigheter hos barn i årskurs 1 och 2? 

Skiljer sig resultatet av stavningstestet mellan de olika rättningssystemen?  

Fångar stavningstestet upp skillnader i stavningsförmåga mellan barn i åk 1 och 2 samt barn med 

läs- och skrivsvårigheter? 

Föreligger det någon skillnad i stavning av riktiga ord och nonord mellan gruppen typiska barn 

och barn som deltar i specialundervisning för läs och skrivsvårigheter?   

Föreligger det skillnader i stavningsförmåga mellan könen?  
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Metod 

Kontaktförfarande 

Rektorer vid skolor i Östergötlands län kontaktades per telefon, brev eller mail gällande 

godkännande om deltagande i föreliggande studie. Vidare kontaktades lärarna som vid 

godkännande delade ut skriftliga informationsblanketter och samtyckesbrev till barnens föräldrar; 

se Bilaga 1 och 2. Vid uteblivet svar efter sista inlämningsdatum skickades påminnelseblanketter 

ut till berörda föräldrar.  

Deltagare 

Studiens deltagare bestod av barn i årskurs 1 och 2 samt barn i samma årskurser som deltog i 

specialundervisning på grund av läs- och skrivsvårigheter; se Tabell 1. Barnen var i åldrarna 7:0–

9:5 år. Gruppen barn som inte deltar i specialundervisning på grund av läs- och skrivsvårigheter 

kallas hädanefter för typiska barn. Den grupp barn som deltar i specialundervisning på grund av 

läs- och skrivsvårigheter refereras hädanefter till barn med läs- och skrivsvårigheter (LS). 

Tabell 1. Studiens deltagare 

 Åk 1 Åk 1 LS Åk 2 Åk 2 LS 

Flickor 35 6 47 5 

Pojkar 43 6 25 6 

Totalt  78 12 72 11 

 

Bortfall 

Totalt tillfrågades 194 barn om deltagande i studien. Av de tillfrågade barnen samlades 187 

svarsblanketter in, varav 157 stycken var positiva. Av dessa 157 barn medverkade 150 barn i 

testningen. Bortfallet orsakades av olika anledningar såsom sjukdom, frånvaro och ej godkänd 

medverkan i studien.  

Utveckling av stavningstestet 

Målet i föreliggande studie var att utveckla ett stavningstest med ord där svenskans samtliga 

konsonantfonem testas i alla olika positioner. Den bakomliggande tanken grundade sig i en 

hypotes om att fonologiska svårigheter hos barn skulle spegla sig i barnens stavning (Stadler, 

1998). Innan utvecklingen av stavningstestet undersöktes andra test samt idéer om hur test bör 

vara uppbyggda. För att testa både ortografisk och fonologisk stavningsförmåga delades testet in 

i en del med riktiga ord och en nonordsdel. För att täcka in såväl konsonantfonem i samtliga 
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positioner, stavning av dubbelteckning, konsonantkombinationer samt vokallängdsskillnader 

krävdes 48 ord i varje del. Orden och nonorden matchades gällande position av det testade 

fonemet eller konsonantförbindelse, samt betoning. Testet består endast av en- och tvåstaviga 

ord. Testet gavs verbalt och varje ord upprepades två gånger, under tiden fick deltagarna 

anteckna sina svar på stavningstestets svarsblankett. Innan del två gavs fick barnen ta del av en 

kort berättelse där nonorden sattes in i ett sammanhang i syfte att göra skrivning av nonorden 

mer naturlig.  

En pilotstudie genomfördes i en klass i årskurs 1 med 17 elever i Östergötland. Syftet med 

pilotstudien var att få kännedom om svårighetsgrad och tidsåtgång vid testningen. Eleverna 

genomförde största delen av stavningstestet samt testning av auditiv diskrimination, Ravens 

färgade matriser och fonemsubtraktion. Pilotstudien klarlade att de ord som valts ut var på en 

lagom svårighetsgrad för eleverna. Dessutom visade pilotstudien att omarbetningen av de övriga 

testerna fungerade väl i helklass. Tidsåtgången för stavningstestet översteg dock vad som 

bedömdes möjligt att genomföra, vilket ledde till en anpassning av stavningstestet. Då 

grundtanken i testet var att pröva svenskans olika konsonantfonem behölls denna egenskap. 

Stavningstestet reducerades till att endast testa fonem i medial position då detta är den mest 

problematiska positionen (Stadler, 1998). Omarbetningen medförde även att stavning av 

dubbelteckning samt vokallängdsskillnader försvann samt att antal items där 

konsonantkombinationer prövas minskades. Slutversionen av stavningstestet bestod av 42 ord, 

där första hälften var riktiga ord som barn i åldersgruppen bedömdes känna till, andra hälften 

bestod av nonord. Delarna innehöll tre ord vardera med mediala konsonantförbindelser. Efter 

omarbetningen var testiden 20 minuter.  

Övriga tester 

UMESOL läsning och skrivning (Taube, Tornéus, Lundberg, 1984) användes för att testa 

elevernas läsförmåga. Läsningsdelen i UMESOL består av en kort berättelse med tolv 

ofullständiga meningar där ett ord saknas i varje mening. Barnen ringade in ett av fyra 

svarsalternativ som gavs för att göra meningen fullständig. Testtiden var begränsad och testet 

avbröts efter fem minuter. Ett poäng gavs för varje rätt svar och maxpoängen i testet var tolv 

poäng.  

För att testa fonologisk medvetenhet användes fonemsubtraktion och ljudsyntes (Ferreira, 2007). 

Testen av fonologisk medvetenhet bestod av åtta ord vardera, vilka gav ett poäng för varje rätt 

svar. Vid fonemsubtraktionstestet fick deltagarna ringa in ett av fyra svarsalternativ. De åtta 

målorden gavs verbalt och testtiden var fem minuter. I ljudsyntestestet presenterades bilder 

numrerade ett till åtta med hjälp av Powerpoint. Målorden gavs verbalt och barnet skulle sedan, 
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på papper, fylla i vilken bild som motsvarade målordet. Testtiden var begränsad till fem minuter.   

Auditiv diskrimination testades med hjälp av 14 par bilder av minimala par. Målorden gavs 

verbalt och endast en gång. Barnens uppgift var att ringa in den bild som motsvarade målordet. 

Tidsåtgången för testet var sju minuter. Testets maxpoäng var 14 poäng och varje rätt svar gav 

en poäng.  

Ickeverbal intelligens testades med hjälp av Ravens färgade matriser. Testet mäter generell 

begåvning och förmåga till abstrakt tänkande. Bilder med olika slags mönster presenterades och 

barnen fick bedöma vilket av sex svarsalternativ som passade in i det givna mönstret. 

Mönsterbilderna gavs med hjälp av Powerpoint och barnen kryssade för sitt svarsalternativ på 

papper. Testet bestod av 36 bilder, varje bild visades i 25 sekunder. Ett poäng gavs för varje rätt 

svar.  

För att underlätta i testsituationen och undvika missförstånd fick barnen se exempel på hur 

uppgifterna skulle utföras innan varje test genomfördes.  

Testförfarande 

Testningarna ägde rum i helklass i elevernas klassrum under februari och mars 2013. 

Tidsåtgången för varje testning var två lektionstimmar där ett antal pauser ingick. Stavningstestet 

samt minimala par, fonemsubtraktion och ljudsyntes gavs efter muntlig presentation. Övriga 

tester gavs visuellt på tavlan. Uppsatsförfattarna administrerade olika delar av testningen och 

båda var närvarande vid samtliga testtillfällen.  

Rättning 

Medfon 

För att ge en tydlig bild över vilken typ av stavfel stavningstestet fångar upp har samtliga 

stavningstest rättats på fyra olika sätt. Då testets grundidé var att undersöka stavning av mediala 

fonem rättades stavningstesten enligt detta system som fortsättningsvis benämns som Medfon. 

Medfon innebär analys av det mediala fonemet i orden, vilket innebär registrering om fonemet är 

korrekt stavat, utelämnat eller substituerat. Vid substitution har ersättningen registrerats. 

Maxpoängen för detta rättningssystem var 42 poäng.  

Helord 

Det andra rättningssystemet, kallat Helord, registrerar antal helt korrekt stavade ord. Helord ger 

ett annat perspektiv på rättningen då det inte får förekomma några fel alls i ordet och denna 

rättning bedöms vara den snävaste. Helord ger dock ingen djupare analys av feltyper utan dess 

fördel ligger i dess tidseffektivitet. Även i detta rättningssystem var maxpoängen 42. 
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Samfon  

Samfon, det tredje rättningssystemet, beräknar antal korrekt stavade fonem i rätt position vilket 

användes för att ge ett kvantitativt mått på stavningsförmåga. Samfon valdes för att ge en mer 

omfattande kvantitativ bild utan att för den delen undersöka feltyper. Maxpoängen i Samfon 

rättningssystem var 192.  

Kvalitativt rättningssystem 

För en djupare analys av de feltyper som förekom i stavningstesten analyserades testen även 

kvalitativt. Analysen gjordes utifrån ett anpassat klassificeringssystem som utvecklats utifrån 

registreringsnyckel för skrivning (Taube, Tornéus & Lundberg, 1984) och rekommendationer av 

Svensson och Wisell (2010).  

Då stavningstestet är fonologiskt baserat har alla analyser av testens ord utförts som om de vore 

skriftliga fonem. På grund av detta kommer grafem fortsättningsvis att betraktas som skriftliga 

fonem i föreliggande studie. Detta gör främst skillnad för de grafem, eller bokstäver, som inte 

motsvarar ett fonem, exempelvis sch i duscha eller ng i många, där ett fonem består av flera grafem. 

Analysmetod 

För att undersöka om det förelåg någon skillnad i stavningsförmåga av riktiga ord och nonord 

användes ANOVA upprepade mätningar. Vidare beräknades medelvärdesskillnader i stavning av 

riktiga ord och nonord med hjälp av t-test. Medelvärden och standardavvikelser räknades ut för 

stavningstestet. För att undersöka om gruppers medelvärden skiljde sig åt och om dessa 

skillnader var signifikanta användes oberoende t-test. Pearson´s r användes för att beräkna 

korrelationen mellan stavningsförmågan och andra kognitiva förmågor, samt för att undersöka 

rättningssättens korrelation. För analys av insamlad data användes SPSS version 20. 

Då gruppen typiska barn och barn med läs- och skrivsvårigheter jämförts har barn med annat 

modersmål uteslutits. Anledningen till detta är att det totala antalet barn i gruppen med läs- och 

skrivsvårigheter är litet och att resultatet kan bli skevt på grund av att modersmålet, såväl som 

läs- och skrivsvårigheter kan påverka resultatet. De barn med annat modersmål är inkluderade då 

uträkningar gjorts på hela stickprovet då varje enskilt resultat inte väger lika mycket och 

stickprovet blir så stort som möjligt.  

Interbedömarreliabilitet 

Interbedömarreliabilitet beräknades genom att fyra barns stavningstest valdes ut för oberoende 

rättning. Kravet för urvalet var att det skulle bestå av två test som genomförts av deltagare ur 

gruppen typiska barn samt två test som utförts av barn med läs- och skrivsvårigheter. 
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Interbedömarreliabiliteten mellan författarna blev för Medfon 100 %, Helord 100 %, Samfon 

98,7 % och kvalitativ rättning 95,5 %.  

Etiska överväganden 

I föreliggande studie har samtliga informations- och samtyckesbrev författats under noga etiska 

överväganden; se Bilaga 1-2. Samtliga deltagare i studien har avidentifierats och erhållit kodnamn 

för att säkerställa konfidentialitet. Årskurs, deltagande i specialundervisning på grund av läs- och 

skrivsvårigheter, ålder, modersmål och kön registrerades för korrelationsberäkningar. Resultaten 

presenteras endast på gruppnivå för att inga enskilda barn ska kunna identifieras. Materialet 

kommer att arkiveras på Enheten för Logopedi vid Linköpings Universitet i minst fem år samt 

kan komma att användas i framtida forskning. 

Resultat 

Nedan redovisas resultatet från analyserna av det insamlade materialet. Stavningstestets 

medelvärden följs av jämförelser mellan de olika rättningssystemen.  Därefter redovisas 

skillnader i stavningsförmåga mellan typiska barn och barn med läs- och skrivsvårigheter. Vidare 

redovisas stavning av riktiga ord och nonord samt jämförelser av flickors och pojkars resultat i 

stavningstestet. Korrelationer mellan stavningsförmåga och andra kognitiva förmågor redovisas. 

Slutligen redovisas en djupare analys av Medfon samt en kvalitativ analys av stavningstestet.    

Jämförelser av stavningstestets medelvärden 

För medelvärdesberäkningar användes gruppen typiska barn då medelvärdena är tänkta att ge en 

indikation av barns normalprestationer på stavningstestet. Gruppen typiska barn i årskurs 1, 66 

stycken, erhöll ett medelvärde stavningstestet av 80,48 % (33,80 rätt) i Medfon. Medelvärdet för 

samma barn blev 58,07 % (24,39 rätt) i Helord. Resultatet gällande Samfon gav ett medelvärde av 

86,72 % (166,50 rätt). I årskurs 2 testades gruppen typiska barn, 61 stycken. Medelvärdet för 

dessa barn var 90,73 % (38,11 rätt) i Medfon. Samma barn erhöll ett medelvärde av 73,43 % 

(30,84 rätt) i Helord. Samfon gav ett medelvärde av 93,95 % (180,38 rätt). . Skillnaden i 

medelvärde mellan årskurs 1 och 2 gällande Medfon var 10,26 % (4,31 rätt); gällande Helord 

15,36 % (6,45 rätt); och 7,23 % (13,88 rätt) för Samfon. Gruppen barn i årskurs 2 hade en 

mindre spridning i resultatet på stavningstestet jämfört med gruppen barn i årskurs 1. Detta var 

genomgående för samtliga rättningssystem; se Tabell 2. 
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Tabell 2. Typiska barns prestation på stavningstestet  

 Årkurs 1 Årskurs 2 

 n M (%) SD Min (%) Max (%) n M (%) SD Min (%) Max (%) 

Medfon 66 80,48 11,26 40,48 95,24 61 90,73 4,24 76,19 97,62 

Helord 66 58,07 17,07 19,05 85,71 61 73,43 11,69 45,24 97,62 

Samfon 66 86,72 8,92 51,56 97,92 61 93,95 3,34 83,33 99,40 

 

Skillnader i resultat på stavningstestet beroende på rättningssystem 

Parvisa korrelationberäkningar utfördes mellan de olika rättningssystemen; Medfon, Helord och 

Samfon. Korrelationen mellan Medfon och Helord uppmättes till ,865**. Mellan Medfon och 

Samfon var korrelationen ,971**, vidare uppmättes korrelationen mellan Helord och Samfon till 

,876**;  De parvisa korrelationerna var signifikanta (p < ,01) mellan alla rättningssystem. 

Skillnader i stavningsförmåga mellan barn i årskurs 1 och 2 samt barn med läs- och 

skrivsvårigheter 

Endast de barn med svenska som modersmål deltog i analysen. Signifikanta skillnader gällande 

årskurserna fanns oberoende av vilket rättningssystem som användes där årskurs 2 presterade 

bättre än årskurs 1, Medfon F(1, 130)=45,43 p< ,001, Helord F(1, 130)=20,85, p<,001, och 

Samfon F(1, 130)=40,61, p<,001; se Tabell 3. Då årskurserna slogs ihop erhölls signifikanta 

skillnader även vid jämförelse mellan samtliga typiska barn och alla barn med läs- och 

skrivsvårigheter oberoende av rättningssystem. Gruppen typiska barn presterade signifikant 

bättre än gruppen barn med läs- och skrivsvårigheter, Medfon F(1, 130)=66,38 p< ,001, Helord 

F(1, 130)=51,67 p< ,001, Samfon F(1, 130)=82,70 p< ,001; se Tabell 4.  

Vidare erhölls signifikanta skillnader i två av rättningssystemen gällande interaktionen mellan 

årskurs och specialundervisning. Medfon, F(1, 130)=10,54 p< ,001och Samfon F(1, 130)=12,7 

p<,001. Interaktionen för Helord gav ingen signifikans. 

Tabell 3. Skillnader i medelvärde av stavningsförmåga 

 Årskurs 1   Årskurs 2   

 n M SD M n SD 

Medfon 68 31,65*** 8,34 37,29*** 66 3,52 

Helord 68 22,50*** 9,45 29,26*** 66 6,67 

Samfon 68 157,63*** 33,64 176,53*** 66 14,86 

*** = p <.001 
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Tabell 4. Skillnader i medelvärde av stavningsförmåga 

 Typiska barn LS 

 n M SD n M SD 

Medfon 116 35,89*** 4,36 18 25,28*** 12,38 

Helord 116 27,58*** 7,00 18 14,89*** 11,57 

Samfon 116 173,24*** 15,23 18 127,17*** 50,04 

*** = p <.001 

Oberoende t-test visade att de signifikanta skillnaderna i stavningsförmåga mellan gruppen 

typiska barn och barn med läs- och skrivsvårigheter kvarstod då jämförelserna utfördes inom 

årskurserna. De signifikanta (p< ,01) skillnaderna fanns oberoende av vilket rättningssystem som 

användes; se Figur 1 och 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** = p <.01 
Figur 1. Skillnader i stavningsförmåga. Samtliga skillnader mellan grupperna var signifikanta (p< ,01).  
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** = p <.01 
Figur 2. Skillnader i stavningsförmåga. Samtliga skillnader mellan grupperna var signifikanta (p< ,01). 

Stavning av riktiga ord och nonord 

Skillnader mellan stavning av riktiga ord och nonord var signifikanta (p< ,01). Medelvärdena 

visade att studiens deltagare stavade riktiga ord signifikant bättre än de stavade nonord. Analysen 

inbegrep endast de deltagare med svenska som modersmål vilka analyserades som en grupp. 

Skillnaden visade sig oberoende av vilket rättningssystem som använts. Medelvärdena för riktiga 

ord i rättningssystemet Medfon var 17,64 rätt, för nonord var det 16,78 rätt. I rättningssystemet 

Helord uppmättes medelvärdet för riktiga ord till 13,78 rätt, för nonord var medelvärdet 12,04 

rätt. Medelvärdena för riktiga ord i rättningssystemet Samfon var 86,02 rätt och för nonord 80,95 

rätt.  

 T-test visade att barn med läs- och skrivsvårigheter erhöll ett signifikant lägre medelvärde än 

gruppen typiska barn vid stavning av riktiga ord, såväl som av nonord. Detta gällde för samtliga 

rättningssystem; se Tabell 5.  

Tabell 5. Medelvärden för stavning av riktiga ord och nonord 

 Riktiga ord  Nonord 

 Typiska barn LS Typiska barn LS 

 n M SD n M SD n M SD n M SD 

Medfon 116 17,97*** 2,23 18 15,50*** 6,35 116 17,65*** 2,7 18 11,22*** 6,77 

Helord 116 14,57*** 3,41 18 8,72*** 6,15 116 12,96*** 4,19 18 6,17*** 5,80 

Samfon 116 88,45*** 7,05 18 70,39*** 25,30 116 84,70*** 8,84 18 56,78*** 26,81 

*** = p <.001 
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I samtliga rättningssystem var skillnaderna i medelvärden, mellan stavning av riktiga ord och 

nonord, större för barn med läs- och skrivsvårigheter än för typiska barn. Dessa skillnader var 

signifikanta för två av rättningssystemen; Medfon och antal Samfon; se Tabell 6. 

Tabell 6.  Medelvärdeskillnad för riktiga ord och nonord 

 Typiska barn   LS   

 n Medelvärdesskillnad SD n Medelvärdesskillnad SD 

Medfon 116 0,32*** 3,00 18 4,28*** 4,96 

Helord 116 1,61 3,05 18 2,56 3,05 

Samfon 116 3,75*** 4,88 18 13,61*** 14,64 

*** = p <.001 

Korrelation mellan stavningsförmåga och andra kognitiva förmågor 

Nedan presenteras samtliga deltagares medelvärden för testning av andra kognitiva förmågor. 

Medelvärden för läsförmåga, fonologisk medvetenhet och auditiv diskrimination presenteras i 

råpoäng, testresultat för ickeverbal intelligens presenteras i percentilpoäng; se Tabell 7. För 

auditiv diskrimination gäller att takeffekt för testet uppnåddes hos 80 % av barnen.  

Tabell 7. Deltagarnas prestation på övriga kognitiva test 

 

Samtliga deltagares resultat användes för att undersöka om samband mellan stavningsförmåga 

och andra kognitiva förmågor förelåg. Vid korrelationsberäkningar mellan de olika 

rättningssystemen av stavningstestet, och andra kognitiva förmågor kunde signifikanta resultat 

påvisas mellan stavningsförmåga och tre av de fyra undersökta kognitiva förmågorna. Avseende 

korrelationerna mellan stavnings- och läsförmåga, stavningsförmåga och fonologisk medvetenhet 

 Årskurs 1   Årskurs 2   

 n M SD n M SD 

Läsförmåga 77 7,67 4,24 72 11,24 1,65 

Fonologisk 

medvetenhet 

77 13,24 ,85 72 14,97 2,18 

Auditiv 

diskrimination 

77 13,65 3,27 72 13,25 2,59 

Ickeverbal 

intelligens 

77 68,23 25,17 72 70,11 24,63 
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samt stavningsförmåga och ickeverbal intelligens fanns signifikanta resultat för alla tre 

rättningssystem. Inga signifikanta resultat kunde påvisas gällande korrelation mellan 

stavningsförmåga och auditiv diskrimination; se Tabell 8.  

Tabell 8. Korrelationer (Pearson´s r) mellan stavningsförmåga och andra kognitiva förmågor 

 Läsförmåga Fonologisk 

medvetenhet 

Auditiv 

diskrimination 

Ickeverbal 

intelligens 

Medfon ,691** ,688** ,078 ,296** 

Helord ,683** ,681** ,048 ,286** 

Samfon ,691** ,717** ,088 ,324** 

** = p <.01 

Skillnader i flickor och pojkars stavningsförmåga  

Vid jämförelse av stavningsförmåga och kön fanns endast en signifikant skillnad. Denna gällde 

för rättningssystemet Samfon i årskurs 1 där flickorna erhöll ett högre medelvärde, 172,62 rätt, 

än pojkarna, 161,70 rätt. Endast gruppen typiska barn ingick i jämförelsen, vilket resulterade i 29 

flickor och 37 pojkar i årskurs 1 samt 42 flickor och 19 pojkar i årskurs 2 jämfördes.  

I årskurs 2 erhölls inga signifikanta skillnader gällande stavningsförmåga mellan flickor och 

pojkar.  

Djupare analys av rättningssystemet Medfon  

Vid en djupare analys av stavningstestens mediala fonem framkom att det inte gick att härleda 

barnens stavfel till några genomgående fonologiska processer. Analysen visade dock att de 

svåraste fonemen att stava var [ɕ] och [ɧ] för såväl riktiga ord som nonord. Det ord som vållade 

allra mest svårigheter var duscha. Det framkom också att [�] var svårt att stava, vilket ofta 

substituerades till [n]. Därefter kom felstavning av [f] i ordet soffa, som substituerades till [p], 

vilket gav ordet sopa eller soppa. Något som noterades var att även av- och påtoning förekom i 

hög grad vid stavning av mediala fonem främst hos barn med läs- och skrivsvårigheter. Vidare 

noterades minst antal felstavningar av medialt [t], i ordet möta som endast två av barnen hade fel 

på, i form av utelämningar. I nonordsdelen var det ordet keri som vållade minst problem där 

endast 13 fel noterades totalt för hela stickprovet, dessa var av typerna utelämning samt 

försvagning. Barn med läs- och skrivsvårigheter gjorde drygt fem gånger fler förenklingar av 

konsonantförbindelser än typiska barn, förenklingarna var vanligare i testets nonordsdel.  



18 
 

Kvalitativa analyser av stavningstestet 

Den kvalitativa rättningen baserad på Taube, Tornéus & Lundberg (1984) samt Svensson och 

Wisell (2010) visade, liksom den kvantitativa rättningen, att det förekom fler fel vid testets 

nonordsdel än vid delen med riktiga ord. Substitutioner i form av byte av artikulationsställe 

förekom i hög utsträckning. Denna typ av substitution förekom ofta inom riktiga ord såväl som 

nonord, exempelvis kamel som blev kanel, eller dita som blev dipa. Vokalförväxlingar förekom i 

hög grad. De ljudlika vokalförväxlingarna var dock betydligt vanligare än andra 

vokalförväxlingar, detta gällde för testets båda delar. Exempel på ljudlik vokalförväxling är koja 

som blev kåja, eller rygo som stavades rugo. Dubbelteckningsfel förekom i lika stor utsträckning i 

båda testets delar, däremot var metateser vanligare i nonordsdelen än i delen med riktiga ord. 

Metateserna gällde främst ordet silev som blev sivel. Vidare visade kvalitativa analyser av 

utelämningar att dessa förekom i mer än tre gånger större utsträckning hos barn med läs- och 

skrivsvårigheter än hos gruppen typiska barn. Mer än dubbelt så många fel gällande av- och 

påtoning noterades hos gruppen barn med läs- och skrivsvårigheter.     

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att barn i årskurs 2 presterade bättre än barn i årskurs 1 på stavningstestet. 

Samtliga rättningssystem fångade denna skillnad. Föreliggande resultat är förväntat då barnen i 

årskurs 2 erhållit mer undervisning, är äldre samt har haft längre tid på sig att öva stavning. I flera 

av de klasser som besökts hade barnen i årskurs 1 inte heller gått igenom hela alfabetet, vilket 

kan påverka stavningsförmågan negativt. Det visar också att stavningstest fångar de skillnader i 

stavningsförmåga som föreligger mellan barn i årskurs 1 och 2. Barn med läs- och 

skrivsvårigheter har inte varit med i beräkningen av medelvärden då medelvärdena är tänkta att 

användas som en fingervisning av barns normalprestationer i stavningstestet.  

Då även minimum- och maximumvärden beräknades är det möjligt att se mellan vilka 

extremvärden barnens resultat låg. Spridningen var mindre i årskurs 2 än i årskurs 1, vilket 

innebär att intervallet mellan minimum- och maximumvärdet i stavningstestet minskade, detta 

gällde för samtliga rättningssystem. En tänkbar anledning till detta är att barn börjar årskurs 1 

med olika förutsättningar samt olika stor kunskap inom läs- och skrivområdet. Dessa skillnader 

minskar som ett resultat av undervisningen i skolan (Nauclér, 1989). Skolans undervisning leder, 

genom ökad kunskap inom läs- och skrivområdet, till en utjämning mellan elevers kunskapsnivå. 

Detta är anledningen till att signifikanta skillnader erhölls gällande jämförelser mellan 
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stavningsförmåga och årskurs. Vidare framkom att gruppen typiska barn stavade signifikant 

bättre än barn med läs- och skrivsvårigheter. Detta resultat gällde inom årskurserna men också 

då ingen hänsyn tas till årskurs. De signifikanta resultaten uppnåddes för alla tre 

rättningssystemen och beror på att barn som deltar i specialundervisning gör så på grund av läs- 

och skrivsvårigheter. Ovanstående resultat visar därmed att stavningstestet fångar upp skillnader 

mellan elevers stavningsförmåga för såväl årskurs som läs- och skrivsvårigheter.  

Interaktionen mellan årskurs och specialundervisning visade att skillnaden i stavningsförmåga 

mellan gruppen typiska barn och barn som deltog i specialundervisning minskade från årskurs 1 

till årskurs 2. Signifikanta resultat uppnåddes då stavningstestet rättades med rättningssystemen 

Medfon och Samfon, men inte för Helord. Att skillnaden är mindre mellan de två grupperna i 

årskurs 2 jämfört med samma grupper i årskurs 1 tyder på att barn som går i specialundervisning 

kommer ikapp sina klasskamrater gällande stavningsförmåga. Denna förändring kan ha olika 

orsaker, bland annat att insatser i form av specialundervisning gett goda resultat. 

Specialundervisning i skolan har visat sig ha varierande effekter beroende av vilken metod som 

används i undervisningen. Vissa intensiva metoder har visat gott resultat i förbättring av 

stavningsförmågan (Wolff, 2010b), i föreliggande studie saknas dock information kring vilka 

specialpedagogiska metoder som använts. Det är dock viktigt att påpeka att det inte är samma 

klasser som testats vid två olika tillfällen. Detta medför att resultaten då inte går att generalisera 

till barns stavningsutveckling i allmänhet utan ses som tendenser till att barn med läs- och 

skrivsvårigheter kommer ikapp.  

Rättningssystem   

Korrelationerna mellan de olika rättningssystemen var starkt signifikanta. Starkast samband 

uppmättes mellan rättningssystemen Medfon och Samfon, korrelationen uppmättes till ,971. 

Detta är ett intressant resultat som visar att en kvantitativ rättning av stavningstestets mediala 

fonem är nästintill likvärdig rättningen av det totala antalet fonem. Rättningssystemet Samfon 

ser, till skillnad från Medfon, till varje enskilt fonem i ordet. Detta gör Samfon till ett känsligare 

bedömningsinstrument men eftersom det mediala fonemet är svårast att stava (Stadler, 1998), 

förefaller rättningssystemen Medfon och Samfon blir likvärdiga. Korrelationen var också hög 

mellan rättningssystemet Medfon och Helord, som gav en korrelation på ,865. Den höga 

korrelationen beror delvis på att alla ord som är helt rättstavade också har det mediala fonemet 

rätt vilket då även ger poäng i rättningssystemet Medfon. Skillnaden mellan rättningssystemen 

grundar sig i att Helord ställer högre krav på stavningsförmågan än Medfon där endast ett fonem 

ligger till grund för bedömningen. Även Helord och Samfon korrelerade starkt, korrelationen 

uppmättes till ,876. Dessa rättningssystem skiljer sig främst i huruvida de behandlar orden som 
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en enhet eller som delar. Det gör att Helord bara bedömer orden som rätt eller fel, medan 

Samfon kan ge olika grader av korrekthet. Sammanfattningsvis förefaller valet mellan dessa 

rättningssystem inte vara avgörande för resultatet då en screening genomförs. Då 

rättningssystemet Medfon korrelerar mycket starkt med de övriga kvantitativa rättningssystemen 

innebär detta att Medfon har en hög grad av validitet. Detta motiverar användningen av det mest 

tidseffektiva rättningssystemet, vilket är rättning av mediala fonem. För att få en bredare bild av 

barns stavningsförmåga bör emellertid en djupare kvalitativ analys genomföras.  

Nonord  

Resultatet av jämförelser mellan stavning av riktiga ord och nonord visade att studiens deltagare 

generellt stavar nonord signifikant sämre än riktiga ord. Detta har sin grund i att 

nonordsstavning ställer högre krav på individen (Chliounaki & Bryant, 2007) som inte kan 

utnyttja ordspecifik kunskap utan helt måste förlita sig på det sublexikala systemet (Castles, 

Holmes & Wongs, 1997). 

För samtliga rättningssystem gäller att barn med läs- och skrivsvårigheter presterade signifikant 

sämre än typiska barn på stavning av såväl riktiga ord som nonord, dessutom är 

medelvärdesskillnaden mellan riktiga ord och nonord signifikant större hos barn med läs- och 

skrivsvårigheter i två av de tre rättningssystemen. Detta tyder på att nonord ställer högre krav på 

individen och därmed ger upphov till fler felstavningar. Orsaken till att gapet är större hos barn 

med läs- och skrivsvårigheter kan vara deras nedsatta förmåga till fonologisk analys (Curtin, 

Manis & Seidenberg, 2001). I föreliggande studie har barn med läs- och skrivsvårigheter erhållit 

ett lägre resultat vid testning av stavningsförmåga. Då korrelationen mellan stavningsförmåga 

och fonologisk medvetenhet var signifikant stark gör detta att låga resultat i stavningsförmåga ger 

låga resultat i fonologisk medvetenhet. Eftersom stavning av nonord kräver god fonologisk 

medvetenhet kan detta vara orsaken till gruppens låga resultatet på stavning av nonord. 

Resultatet av dessa jämförelser stärker ytterligare att ett stavningstest bör innehålla stavning av 

såväl riktiga ord som nonord (Stuart & Masterson, 1992). 

Korrelation mellan stavningsförmåga och andra kognitiva förmågor 

Sambandet mellan läsförmåga och stavningsförmåga visade sig i föreliggande studie vara mycket 

starkt. Detta signifikanta resultat visas oberoende av vilket rättningssystem som använts. Stark 

korrelation mellan läs- och stavningsförmåga är precis som i föreliggande studie genomgående i 

litteraturen (Castles, Holmes, & Wongs, 1997; Curtin, Manis & Seidenberg, 2001) där studier 

visar att många av de förmågor som används vid läsning också används vid stavning (Curtin, 

Manis & Seidenberg, 2001; Greenberg, Etui & Perin, 1997). 
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Litteratur kring stavningsförmåga och fonologisk medvetenhet visar på starka samband mellan 

dessa förmågor (Caravolas, Hulme, & Snowling, 2001) och fonologisk medvetenhet anses vara 

en grundförutsättning för god läs- och skrivutveckling (Read, 2009). Detta går i linje med 

resultaten från föreliggande studie där den signifikanta korrelationen mellan dessa förmågor var 

stark.  

Inga signifikanta samband uppmättes mellan stavningsförmåga och auditiv diskrimination. Den 

huvudsakliga faktorn till detta är troligtvis att takeffekt uppnåddes i 80 % av testresultaten. 

Takeffekten kan förklaras genom att förmågan till auditiv diskrimination är utvecklad hos de allra 

flesta barn när de når skolåldern. Svårigheter i auditiv diskrimination har emellertid visat sig 

korrelera med språkliga svårigheter (Schäffler, Sonntag, Hartnegg & Fischer, 2004; Wepman, 

1960).  

Gällande korrelationen mellan stavningsförmåga och ickeverbal intelligens uppmättes 

signifikanta resultat vid analys av alla tre rättningssystem. Sambandet mellan förmågorna var 

signifikant men bedöms inte som starkt, då det låg mellan ,286-,324 (p <,01). Generella läs- och 

skrivsvårigheter, samt stavningssvårigheter kan ha sin grund i låg begåvning (Wolff, 2010). 

Forskning visar dock att specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, är oberoende av 

intelligensnivå och kan uppkomma på alla nivåer av intelligens (Høien & Lundberg, 1999). På 

grund av deltagarnas låga ålder saknas djupare information rörande karaktären av de läs- och 

skrivsvårigheter som förelåg. Det går därför inte att avgöra om det rör sig om generella eller 

specifika läs- och skrivsvårigheter vilket kan vara en orsak till att ett samband existerar men att 

korrelationen inte bedömdes som stark.  

Skillnader i flickors och pojkars stavningsförmåga  

Resultatet visar att flickor i årskurs 1 har ett signifikant högre medelvärde i rättningssystemet 

Samfon. I övrigt uppnåddes inga andra signifikanta skillnader i stavningsförmåga mellan flickor 

och pojkar. Tidigare studier har visat att flickor har bättre stavningsförmåga än pojkar (Allred, 

1990) och att flickor uppnår ett högre resultat på nationella proven i svenska i grundskolan 

(Skolverket, 2011a, 2011b, 2011c). Skillnader i flickors och pojkars stavningsförmåga kunde inte 

styrkas i föreliggande studie.  

Djupare analys av rättningssystemet Medfon 

Ett delmål med testets utformning och dess rättning av mediala fonem var att undersöka om det 

förelåg samband mellan fonologiska svårigheter och typen av stavfel (Stadler, 1998). Hypotesen 

var att de fonologiska processer som barn gör även skulle visa sig vid rättning av de mediala 

fonemen, detta kunde dock inte påvisas i föreliggande studie. Inga genomgående syntagmatiska 
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eller paradigmatiska processer kunde upptäckas vid analysen, något som påträffats i liknande 

studier (Svensson & Wisell, 2010). Då barn med tal- och språksvårigheters stavning har 

analyserats kvalitativt har ringa kopplingar mellan deras fonologiska uttal av ord och stavning av 

samma ord hittats (Gillon, 2007). Stavningen tydde snarare på att barn med tal- och 

språksvårigheter hade en nedsatt förståelse av koppling mellan fonem och grafem. Eftersom 

ingen tydlig diagnosticering av läs- och skrivsvårigheterna utförts saknas information om 

fonologiska svårigheter föreligger samt om barnens tidigare tal- och språkutveckling och därmed 

hur dessa skulle spegla sig i stavningen. Detta är en tänkbar anledning till att systematiska 

förenklingsprocesser ej funnits vid analysen av testens mediala fonem. Resultatet visar att de 

fonem som var svårast att stava var [ɕ] och [ɧ] samt [�], något som är samstämmigt med Melins 

(1989) beskrivning. Detta beror på att var och ett av dessa fonem kan representeras med flera 

olika grafem, exempelvis stavas fonemet [ɕ] med sch i ordet duscha men med kj i ordet kjol. Det 

råder inte ett ett-till-ettförhållande mellan alla fonem och grafem, och ord i svenskan stavas inte 

alltid ljudenligt (Melin, 1989; Björk & Liberg, 1996). Detta gjorde också att det blev 

problematiskt att rätta orden som innehöll fonemen [ɕ], [ɧ] och [�]. Vid rättningen av orden 

maskin och duscha ställdes bedömaren inför svårigheter då felstavningen uttalas på samma sätt 

som målordet, exempelvis dusha i stället för duscha. Bedömaren ställdes inför ytterligare 

utmaningar vid rättning av nonorden lyshe och rachi. Utmaningen bestod dels i att [ɕ] och [ɧ] kan 

stavas på nära 40 olika sätt (Björk & Liberg, 1996), vilket gjorde att flera alternativ räknades som 

korrekta; och dels i att de mest korrekta stavningarna enligt svenska stavningsregler visade sig 

vara lyske och raski (Garlén, & Sundberg, 2008). Både lyske och raski läses nämligen ljudenligt. 

Detta kan bero på att lys- och ras- är fungerande ord i svenska sammansättningar vilket gör att -ke 

och -ki uppfattas som efterled (E. Lyly, personlig kommunikation, 14 mars 2013).  

Vidare visade sig stavningen av fonemet [f] i soffa vara problematisk. Då [f] substitueras till [p], 

sker en klusilering samt framflyttning av fonemet. Oavsett om ordet stavades med eller utan 

dubbelteckning, som sopa eller soppa, bildades ett nytt, befintligt ord. En tänkbar anledning till att 

fonemet substitueras kan vara att barnet inte reflekterar över om det hörde rätt i lika stor 

utsträckning som det hade gjort om ett icke-existerande ord bildats. En annan möjlig förklaring 

kan vara att felstavningen uppkommer på grund att fonemet [f] har låg intensitet (Lindblad, 

1998) och att det därmed är svårt att uppfatta (Denes & Pinson, 1993). Substitutionen från [f] till 

[p] är också intressant ur artikulatorisk synvinkel. Høien & Lundberg (1999) beskriver att 

substitutioner vanligtvis sker mellan artikulatoriskt lika fonem, vilket är motstridigt med 

föreliggande exempel. Något som uppmärksammades var även att många barn hade svårigheter 

med att skilja mellan av- och påtoning. Detta visade sig bland annat då förväxlingar gjordes 
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mellan [p] och [b], [t] och [d] samt [k] och [g] främst på nonord men även på riktiga ord. Dessa 

fel var mer än dubbelt så vanliga i gruppen barn med läs- och skrivsvårigheter än i gruppen 

typiska barn. Dessa fynd stärks av att svårigheter med fonetisk diskrimination ofta förekommer 

hos barn med läs- och skrivsvårigheter (Häggström, 2010). Det mediala fonem som genererade 

minst felstavningar var [t] i ordet möta där endast två fel noterades, båda felen var utelämningar. 

Nonordsdelens minst felstavade ord, enligt mediala fonem, var ordet keri. En möjlig förklaring 

till detta är att [r] är lätt att uppfatta vid diktamen på grund av dess tydliga akustiska särdrag 

(Lindblad, 1998). Fonologiskt tillägnas fonemet [r] sent, till skillnad från [t] (Nettelbladt, 2007), 

vilket gör att det är förvånande att just dessa två fonem är de mest rättstavade i testet. Förenkling 

av medial konsonantförbindelse var drygt fem gånger vanligare hos barn med läs- och 

skrivsvårigheter än hos typiska barn. Anledningen till detta kan vara att barn med läs- och 

skrivsvårigheter uppvisar svårigheter med att uppfatta ordningsföljden av enskilda språkljud 

(Carlström, 2010), vilket kan resultera i utelämning av konsonanter (Bruck & Treiman, 1990; 

Friend & Olson, 2008). Speciellt utsatta är konsonanterna i initiala konsonantförbindelser (Bruck 

& Treiman, 1990), resultatet från föreliggande studie tyder på att även konsonantförbindelser i 

medial position är utsatt.  

Kvalitativa analyser av stavningstestet 

I skolvärlden, där tid och resurser ofta saknas, är det av stor vikt att test som utförs kan 

genomföras och rättas snabbt för att ge en bild över vilka individer som ligger i riskzonen för 

exempelvis läs- och skrivsvårigheter (Wolff, 2010). Efter en första screening kan de elevers 

testresultat som visat sig ligga inom riskzonen, analyseras vidare. Rättningssystemen Medfon, 

Helord och Samfon är tänkta att snabbt fånga upp just elever i riskzonen men ger ingen djupare 

analys av vilka stavfel som gjorts. För att göra en kvalitativ analys av elevernas stavfel har därför 

stavningstesten rättats utifrån ett kvalitativt klassificeringssystem som bygger på Taube, Tornéus 

och Lundberg (1984) samt rekommendationer från Svensson och Wisell (2010). Statistiska 

beräkningar av det kvalitativa rättningssystemet bedömdes ge en orättvis bild av barnens 

stavningssvårigheter, även om detta skulle gynnat en jämförelse mellan de olika 

rättningssystemen. Anledningen till att inga sådana beräkningar gjordes var på grund av att de 

kvalitativa feltyper som används i rättningssystemet då skulle jämställas. I det kvalitativa 

rättningssystemet analyseras feltyper i olika grupper, exempelvis Us, stor utelämning som innebär 

att minst tre fonem utelämnas, Ul, liten utelämning som innebär att ett fonem utelämnas, ljudlik 

vokalförväxling och dubbelteckningsfel. Skulle statistiska beräkningar utföras leder det till att ett barn 

som har X antal stora utelämningar jämställs med ett barn med samma antal dubbelteckningsfel. 

Statistiska beräkningar av feltyperna i det kvalitativa rättningssystemet bedöms därför inte ge en 
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rättvis bild av barnens stavningssvårigheter utan rättningssystemet bör användas för att ge en 

beskrivande bild av barnens stavningssvårigheter. Dock föreligger det svagheter även i den 

kvalitativa rättningen. Bedömaren ställs dels inför svårigheter gällande klassificeringen av stavfel, 

då många stavfel kan bryta mot flera stavningskonventioner samtidigt, det kan då vara mycket 

svårt att avgöra vari grundproblemet ligger (Hedman, 2009; Nauclér, 1989). När exempelvis 

ordet koja stavas kåja kan substitutionen klassificeras som en ljudlik vokalförväxling, men lika rätt 

vore att klassificera stavfelet som ett brott mot morfologiska konventioner då kort å-ljud 

generellt stavas med /o/ framför /j/. Vissa feltyper beskriver stavningssvårigheterna på ett 

adekvat sätt och ger en bild av den bakomliggande orsaken till felstavningen. Andra feltyper, 

såsom utelämningar, kan ge en hint om att svårigheter föreligger men ger ingen information om 

de bakomliggande orsakerna till dessa svårigheter. Utelämningar har visat sig vara mycket vanligt 

hos barnen med läs- och skrivsvårigheter (Stadler, 1994; Svensson & Wisell, 2010) vilket också 

uppmärksammats i föreliggande studie. 

Då stavning av nonord ställer högre krav på stavningsförmågan, eftersom det kräver en djupare 

fonologisk analys av orden (Chliounaki & Bryant, 2007; Curtin, Manis & Seidenberg, 2001) är det 

inte förvånande att rättningen av stavningstesten visade att det görs fler fel på stavning av 

nonord än riktiga ord. Detta styrks även av den kvantitativa analysen, som visar att barnen 

erhåller ett signifikant högre medelvärde vid stavning av riktiga ord än nonord. Den vanligaste 

feltypen som gjordes i stavningstestet var byte av artikulationsställe, en tänkbar anledning till 

detta kan vara att det finns många olika artikulationsställen för svenskans fonem detta ger dock 

ingen förklaring till varför byte av artikulationsställe förkommer i högre grad än byte av 

artikulationssätt.  Nauclér (2004) fann att det som vållade störst problem gällande stavning för 

barn i årskurs 1 var stavning av vokaler. Även i föreliggande studie gav vokaler upphov till en 

hög andel felstavningar, då främst i form av ljudlika förväxlingar.  

Övergeneraliseringar av stavningsregler är vanligt förekommande då barn tillägnat sig ny kunskap 

(Melin, 1989; Nauclér, 2004). Det finns rikligt med exempel på detta i föreliggande studie där 

vissa barn använt sig av dubbelteckning i de flesta av testets ord. Dubbelteckningsfel är ett 

vanligt förekommande stavfel bland barn i skolåldern (Melin, 1989), vilket också föreliggande 

studie ger många exempel på. Då metateser nästan uteslutande drabbade ordet silev och därmed 

förekom i större utsträckning i nonordsdelen än i delen med vanliga ord indikerar detta endast 

att ordet silev är mer metatesbenäget än andra ord i testet. Detta beror troligtvis på ordets 

uppbyggnad med /l/ i medial position i kombination med /v/, vilket har visat sig benäget av 

metates (Nettelbladt, 2007). Silev är dessutom ett nonord vilket kan leda till att barnet inte 

reflekterar lika mycket över hur det skriva ordet stavas då sivel lika gärna hade kunnat vara 
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korrekt. På grund av ordets metatesbenägenhet bör det övervägas om ordet ska finnas med i 

stavningstestet.  

Metoddiskussion 

Syftet i föreliggande studie var att utveckla ett fonologiskt baserat stavningstest. Testet var tänkt 

att innehålla svenskans alla konsonantfonem i samtliga positioner och skulle ge en djupgående 

bild av hur barn stavar svenskans fonem. Efter genomförd pilotstudie omformades testet till att 

testa fonemen endast i medial position då genomförandet av testet bedömdes för tidskrävande. 

Även vissa konsonantkombinationer togs bort från testet. Testets reduktion medförde att det 

inte längre genererade samma mängd information och att varje fonem endast testas i två items. 

Det positiva med reduceringen var dock att testet blev hanterbart för målgruppen på grund av 

den kortare tidsåtgången. Detta är eftersträvansvärt i skolvärden där resurser och tid ofta saknas 

(Wolff, 2010). 

Vid samtycke om deltagande i studien fick barnens målsmän fylla i om barnen deltog i 

specialundervisning på grund av läs- och skrivsvårigheter. Vidare specifikation av de läs-och 

skrivsvårigheter som bidrog till specialundervisning hade varit värdefullt för en djupare analys. 

Det hade även varit av intresse att veta hur urvalsprocessen av barn som deltar 

specialundervisning för läs- och skrivsvårigheter ser ut, samt om den fungerar på liknande sätt 

vid samtliga skolor. I resultatet från testningen är det uppenbart att de barn som deltar i special 

undervisning för läs- och skrivsvårigheter inte har svårigheter inom samma område då resultatet 

från stavnings- och lästesten skiljer sig markant mellan barnen i specialundervisning.  

Testerna av läsförmåga, ickeverbal intelligens och fonologisk medvetenhet anpassades för att 

kunna genomföras i helklass. Testning som genomförs i grupp har fördelar såväl som nackdelar 

jämfört med individuell testning av barn. Fördelen med testning i grupp är att tidsåtgången 

minskar avsevärt och att flera barn kan testas samtidigt, vilket är en styrka som bidrar till testets 

användbarhet i skolan där tid och resurser ofta saknas (Wolff, 2010). En nackdel är dock att 

resultaten från testningen i föreliggande studie inte bedöms vara lika tillförlitliga som om 

testningen utförts enskilt. Detta beror på att barnen, i klassrummen kan påverka varandras 

resultat genom att titta på varandras svar eller att säga svaren högt så de andra barnen hör. 

Testledarna i föreliggande studie har dock upprättat en så god testsituation som möjligt efter de 

givna förutsättningarna. 

Slutsatser 

Föreliggande studie visade att ett stavningstest baserat på analys av endast mediala fonem fångar 

upp barn som deltar i specialundervisning på grund av läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visade 
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även att rättning av mediala fonem fångar upp stavfel i lika hög grad som de andra kvantitativa 

rättningssystemen vilket ger en indikation på rättningssystemets validitet.  Dock kan inte 

resultatet från föreliggande studie påvisa samband mellan fonologiska förenklingsprocesser och 

stavfelstyper. Analys av stavningstestet visade att barn i årskurs 2 stavade signifikant bättre än 

barn i årskurs 1. Gruppen typiska barn erhöll signifikant högre medelvärde i stavningstestet än 

barn med läs- och skrivsvårigheter. Signifikansen kvarstod då jämförelserna utfördes inom 

årskurserna. Gällande stavning av riktiga ord och nonord var medelvärdet för samtliga barn 

signifikant högre vid stavning av riktiga ord än nonord. Dessutom var skillnaderna mellan riktiga 

ord och nonord signifikant större för barn med läs- och skrivsvårigheter än för gruppen typiska 

barn. Inga signifikant tydliga indikationer på könsskillnader kunde påvisas i studien. Vidare visar 

resultatet från föreliggande studie att det fanns en mycket stark korrelation mellan 

stavningsförmåga och fonologisk medvetenhet samt stavningsförmåga och läsförmåga. Det 

fanns också ett signifikant samband mellan stavningsförmåga och ickeverbal intelligens, denna 

korrelation var dock inte lika stark.  

Sammanfattningsvis visar föreliggande studie att stavningsförmåga och fonologisk medvetenhet 

hade starka samband, samt att barn med läs- och skrivsvårigheter uppvisade svårigheter i 

stavning av nonord vilket ytterligare styrker tesen om att stavningsförmågan påverkas betydligt 

av bristande fonologisk kunskap.  

Framtida studier 

För framtida studier vore det av intresse att öka kunskapen om hur barns stavningsförmåga är 

sammankopplad med fonologiska förmågor då detta är ett relativt outforskat område. Efter de 

resultat som påvisats i föreliggande studie vore det särskilt intressant att undersöka hur 

fonologiska svårigheter yttrar sig i stavning i större grupper av barn med läs- och skrivsvårigheter 

med tydligare diagnoser. En annan aspekt som skulle vara av intresse är hur stavningssvårigheter 

hos barn med läs- och skrivsvårigheter ser ut i högre åldrar och hur dessa påverkar barn och 

ungdomar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter, Kristina Andersson och Maja Prembäck, som studerar vid 

Hälsouniversitetet i Linköping. Logopeder arbetar bland annat med kommunikation, tal och 

språk hos barn och vuxna. Vi går sista terminen och ska skriva en magisteruppsats. Vår uppsats 

handlar om att utveckla ett stavningstest som är tänkt att kartlägga barns stavningsförmåga. För 

att se om testet är funktionellt behöver det utprovas på elever i årskurs 1 och 2, samt barn i 

samma årskurser som deltar i specialundervisning. Testet är sedan tänkt att användas vid 

logopedisk utredning av barns läs- och skrivsvårigheter.  

Vår studie innebär att vi kommer till barnens skola och låter dem göra testet gruppvis i 

klassrummet. Förutom stavningstestet kommer barnen få genomföra testning av läsförmågan, 

ljud-diskrimination, språklig medvetenhet och icke-verbal intelligens. Testningen beräknas ta 

ungefär 60 minuter och beräknas äga rum i februari-mars 2013.  

Vi kommer inte att redovisa enskilda barns resultat utan dessa kommer bara analyseras på 

gruppnivå där kön, årskurs och deltagande i specialundervisning jämförs. För att barnens 

identitet ska förbi hemlig kommer testblanketterna att kodas.  Inga enskilda resultat kommer att 

redovisas i uppsatsen.    

Vi ber om ert tillstånd att tillåta ert barn att delta i vår studie. 

Vi ber er fylla i svarstalongen där ni fyller i barnets fullständiga namn, kön, modersmål, 

födelsedatum samt kryssar i om barnet får delta eller ej. Vi behöver få in samtliga svarstalongen 

även om ni nekar till ert barns deltagande.  

Då vi har begränsat med tid ber vi er lämna ert svar innan XXX. Lämna svarstalongen till 

barnets klassföreståndare.  

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er!  

Med vänlig hälsning 

Kristina Andersson Maja Prembäck Handledare: 

Logopedstudent Logopedstudent Janna Ferreira 

XXX  XXX  Universitetslektor



 

 

Bilaga 2 

 

 

 

 

 

Svarsblankett 

Utveckling av ett stavningstest för barn i åk 1 och 2  

 

 Som vårdnadshavare ger jag mitt godkännande till att 

______________________________________(namn),  

som är ______år och ______månader, får delta i studien. 

Modersmål____________________________________ 

Deltar i specialundervisning pga. läs- och skrivsvårigheter. Ringa in ditt svar: JA    NEJ 

 

 Som vårdnadshavare ger jag inte mitt godkännande till att 

______________________________________(namn) får delta i studien. 

 

Datum och ort: ____________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: _________________________________________ 

Namnförtydligande:_________________________________________________ 

Telefon dagtid: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 


