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När, hur och varför? 

En studie om synen på stavning 

Veronica Bjerges & Åsa Haglund 

Sammanfattning 
Stavning handlar ej enbart om att stava rätt! Att lära sig stava kan vara en hjälp i en 
individs läs- och skrivutveckling. Genom att lära sig stava kan det bli lättare att lära sig 
läsa, samtidigt som läsningen kan bidra till att lära sig stava. Genom att skriva kan en 
elev lära sig stava bättre samtidigt som goda stavningskunskaper kan skapa en känsla av 
trygghet och säkerhet i skriftspråket som gör att han/hon vill skriva.  

Syftet med studien är att ta reda på när, hur och varför lärare arbetar med stavning i de 
tidiga skolåren och att skapa en överblick över olika synsätt på stavning samt hur dessa 
kan påverka undervisningen. Studien tar upp stavning ur olika perspektiv, från det 
teoretiska till det praktiska samt hur elever uppfattar stavning. Studien har en 
tvärsnittsdesign med både kvalitativa och kvantitativa inslag. Datainsamlingsmetoder 
som använts har bestått av intervjuer, enkätförfrågningar samt dokumentstudier. 

Studien har visat att synen på stavning delvis har förändrats de senaste decennierna. 
Gemensamt för lärare och elever är att det är viktigt att kunna stava rätt. Skillnader 
mellan lärarna framkom genom att de har olika syn på hur den bästa vägen till korrekt 
stavning går. Trots dessa skillnader har eleverna väldigt lika uppfattningar i synen på 
stavning. 

Dessutom har studien visat ett samband mellan lärares arbetssätt, deras respektive 
lärarutbildning och styrdokumenten för grundskolan. Synen på stavning har förändrats 
både inom styrdokument samt lärarutbildning. Gemensamt för lärarna är att de verkar 
behålla grunden de får med sig från sin utbildning. Äldre lärare fick enligt vår studie 
lära sig mer om metoder för stavning medan detta uteblivit hos de yngre lärarna. I 
studien har också berörts vilka konsekvenser lärares olika syn på hur de bäst lär elever 
stava kan få för det praktiska arbetet och eleverna. 

Nyckelord 
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When, How and Why? 

A Study of Views on Spelling 

Veronica Bjerges & Åsa Haglund 

Abstract 
Spelling involves more than spelling correctly! Learning to spell could be useful for an 
individual’s reading and writing development. The ability to spell could facilitate 
learning to read, as well as reading could facilitate learning to spell. By writing children 
become better spellers, at the same time as good spelling ability can create a feeling of 
confidence in written language that impels children’s will to write.  

The purpose with our study is to investigate when, how and why teachers work with 
spelling in the early grades. Different views on spelling and how these can effect the 
teaching are also examined. Our study includes spelling in different perspectives, from 
the theoretical to the practical and also pupils’ thoughts on spelling. The study has a 
cross-sectional design with both qualitative and quantitative parts. The methods that 
have been used are interviews, questionnaire and document studies. 

The study has shown that the views on spelling have changed the last decades. The 
ability to spell correctly is considered to be important by both teachers and pupils. The 
teachers have different views on what the best way of learning correct spelling looks 
like. Despite these differences their pupils share common views. 

This study has also shown a connection between ways of teaching, different periods 
within the Swedish teachers’ education system and curriculum standards for 
compulsory grades. The views on spelling have changed both within curriculum 
standards and teachers education. The teachers seem to keep the foundation from their 
education. The older teachers learned, according to our study, more teaching methods in 
relation to spelling while this was not the case regarding the younger teachers. This 
study has also shown what consequences different views on spelling and teaching 
techniques may lead to when learning pupils to spell. 

Keywords 

spelling, spelling development, spelling mistakes, teaching spelling, reading and writing 
development, reading, writing, curriculum standards, teacher education, pupils’ 
thoughts  
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Förord 
Stavningsförmågan kan påverka din framtid! Den som kan stava anses bildad! I dag 
krävs det av en person att kunna läsa och skriva eftersom vi lever i det 
informationssamhälle som vi gör. Så fort du skriver något som någon annan läser blir du 
omedelbart bedömd. En korrekt skriven arbetsansökan kan till exempel vara avgörande 
för om du skall anses som en intressant sökande eller ej.  

Kraven på läs- och skrivförmåga för att på ett fullvärdigt sätt leva i samhället sätts högre idag, 

både i arbetslivet och i privatlivet (Skolverket, 1996) 

Eftersom stavningsförmågan kan påverka en persons framtid är det viktigt att vi som 
pedagoger ger våra elever en bra grund att stå på. Vi behöver veta hur vi kan arbeta med 
stavning och hur vi gör detta på bästa sätt för att hjälpa våra elever.  

Det är vår förhoppning att detta arbete skall vara en hjälp inför vårt framtida yrke. 
Samtidigt hoppas vi att det också skall kunna vara en inspirationskälla och 
diskussionsunderlag för verksamma lärare samt andra intresserade. 

Detta arbete har skapats av två författare som har följts åt under större delen av 
lärarutbildningen. Vi har gemensamt diskuterat, skrivit och framställt slutprodukten. 
Större delen av litteraturen har lästs av oss båda för ett givande utbyte vid diskussioner. 
Intervjuerna har genomförts tillsammans, men den första bearbetningen, 
intervjuutskrifterna, har skett individuellt. Vid enkätförfrågningarna har vi också varit 
närvarande båda två och bearbetningen har skett gemensamt.  

Vi vill tacka de medverkande lärarna och eleverna för deras bidrag som möjliggjort 
detta arbete. Dessutom vill vi tacka varandra! 
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Inledning 

Motiv till ämnesvalet 
Under vår utbildning har vi till stor del fått studera läsning, men känner att vi saknar en 
del av den tidiga skrivundervisningen. I utbildningen har det fokuserats på teorier om 
läs- och skrivundervisning, men vi upplever oss sakna det didaktiska perspektivet. Ett 
område som känns viktigt är stavning. För att bli bättre lärare vill vi få mer insikt om 
hur man kan förhålla sig till stavning och hur man kan arbeta med det i de tidiga 
skolåren. 

Längsjö och Nilsson (2005) påstår att man i skolan tidigare har arbetat mycket med det 
formella, men att undervisningen nu har gått mot att lägga tyngdpunkten mer på det 
funktionella i skrivundervisningen. De påpekar även att lärare idag undviker att arbeta 
med det formella, speciellt stavning, på grund av att fokus numera ligger på innehåll 
och det funktionella i den tidiga skrivundervisningen. Definitionen av termerna form 
och funktion lånar vi av Längsjö och Nilsson.  

Med form avses sådant som stavning och andra skrivregler, grammatisk korrekthet m.m. I den 

tidiga läs- och skrivinlärningen kan det röra bland annat formandet av bokstäverna, mellanrum 

mellan orden, stor bokstav. Formen rör alltså läsningens och skrivningens hur- sida. Funktion 

står för kommunikationsaspekten, det innehållsliga, det någon vill ha sagt med en text, med 

andra ord läsningens och skrivningens vad och varför. (Längsjö & Nilsson, 2005, s 123) 

En intressant iakttagelse vi har gjort under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är 
att en del lärare verkar uppleva en osäkerhet gällande stavning i samband med elevers 
skrivande. De verkar ha fastnat i gränslandet mellan det formella och det funktionella 
och vet inte när och hur de skall gå in och rätta.  

Vår uppfattning är att lärarna influeras av forskningen inom läs- och skrivutveckling, 
men att de inte alltid vet hur de skall hantera det nya. Vi har mött erfarna lärare som 
uttryckt att de inte längre vet hur de skall ta ställning till exempelvis rättning i den allra 
tidigaste skrivinlärningen. Den här frustrationen tror vi delvis kan ligga bakom 
uttalanden om att vi i den nya lärarutbildningen inte får lära oss hur man lär elever att 
stava eller att det till och med anses oviktigt. Den oron har vi hört uttryckas vid flera 
tillfällen från verksamma lärare.  

Egna skolerfarenheter 

Vi har själva minnen av att stavningen var viktig och hade hög status i skolan. Vi 
känner oss nöjda och tycker oss ha fått en god stavningskunskap från skolan, även om 
vi inte vet hur vi har tillägnat den här kunskapen. Nu funderar vi på hur vi skall kunna 
förmedla vår stavningskunskap till våra blivande elever. Vi upplever oss ha fått en 
undervisning där mycket fokus lades på det formella lärandet. Vi har inga minnen av att 
vi fick prioritera funktion framför form. Det fria skrivandet, såsom berättelser, inleddes 
inte förrän vi kunde formreglerna.  
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Oro över kvalitén inom läs- och skrivundervisning 

Funderingar över hur pedagoger skall möta framtidens elever finns inte bara hos oss. I 
rapporten Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 
skrivsvårigheter omnämns minskad kompetens hos lärare som en fara för framtidens 
elever. Enligt rapporten har Sverige en framgångsrik tradition på det läspedagogiska 
området. Denna kompetens är man orolig över skall försvinna, dels på grund av 
pensionsavgångar och dels på grund av en försämrad lärarutbildning (Myrberg, 2003).  

De nya lärare som utbildats under 1990-talet har fått betydligt mindre i sin utbildning om läs- 

och skrivpedagogik än tidigare generationer lågstadie- och småskollärare. (Myrberg, 2003, s 

10)   

Oron kring kvalitén inom läs- och skrivundervisningen tillsammans med våra möten 
med lärare i vardagen och önskan om att fördjupa våra egna kunskaper inom 
svenskämnet har legat till grund för vår studie. 



 

 4

Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att ta reda på när, hur och varför lärare arbetar med 
stavning i de tidiga skolåren (skolår 1-3) och att skapa oss en överblick över olika 
synsätt på stavning samt hur dessa kan påverka undervisningen.  

De frågor som vi utgår ifrån är följande:  

• Hur arbetar lärare med stavning i de tidiga skolåren (skolår 1-3)? 

• Går det att se ett samband mellan lärares utbildningsbakgrund och arbetssätt?  

• Hur har synen på stavning förändrats i styrdokumenten de senaste decennierna? 

• Vad har elever i de tidiga skolåren för tankar kring stavning? 
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Litteraturgenomgång1 

Denna del är tänkt att ge en bakgrundsförståelse för vad stavning innebär. Den 
skall inte ses som en komplett förteckning över alla teorier och arbeten kring 
stavning som finns, men upptar det vi anser vara mest väsentligt. Bakgrunden 
baseras främst på engelsk/amerikansk forskning eftersom det inte finns mycket 
svensk nutida forskning kring stavning. Både engelskan och svenskan är 
alfabetiska språk som inte har fonetisk stavning, det vill säga att det inte alltid går 
att stava som det låter (Snow, Burns & Griffin, 1998; Nauclér, 1989). Detta 
innebär att paralleller till viss del kan dras mellan språken. 

Vikten av att kunna stava rätt 
Det finns flera anledningar till varför det är viktigt att kunna stava rätt. Felstavningar 
kan påverka en texts betydelse, vilket gör att mottagaren inte får det budskap som 
författaren har tänkt sig. Vidare kan stavningskunskaper påverka hur kompetent 
skribenten uppfattas av andra människor och tidiga problem med skrivförmågor kan 
leda till att barnets skrivutveckling begränsas. Barnet kan få dåligt självförtroende och 
få en negativ inställning till skrivande och kanske till och med undviker det. Dessutom 
kan stavningssvårigheter påverka ett barns val av ord i en egenproducerad text och 
därmed begränsa dess ordförråd. Svårigheter som dessa kan även inverka på 
skrivprocessen i form av att kreativiteten vid eget skrivande kan hämmas då för mycket 
energi går åt till att fundera över hur ord stavas (Graham & Harris, 2006). Stavning 
handlar därmed inte bara om att stava rätt, att kunna stava ger en trygghet och säkerhet 
som gör att eleven vågar skriva och uttrycka sig (Längsjö & Nilsson, 2005; Ejeman & 
Molloy, 1997).  

För att kunna uppnå en god läsförmåga behöver läsaren kunna känna igen bokstäver, 
stavningsmönster och hela ord utan ansträngning. Goda stavningskunskaper gör att det 
blir lättare att läsa eftersom energin då kan läggas mer på förståelsen än på den tekniska 
delen av läsandet (Adams, 1990). 

Stavningen påverkar med andra ord flera saker, hur en text tolkas, andras bild av och 
självbilden hos skribenten, skrivutvecklingen, ordförråd och kreativitet. Dessutom kan 
god stavningsförmåga underlätta läsning. 

Med tanke på hur viktigt stavning är för eleverna är det också av intresse att veta vilken 
betydelse lärare och elever lägger vid stavning i jämförelse med andra delar av 
undervisningen. Den nationella utvärderingen av grundskolan våren 1992 (1993) 
visade att eleverna jämfört med lärarna rangordnar rättstavningen högt. Även en annan 
studie av Skolverket (1994) påvisade samma resultat då lärarna visade sig prioritera att 
man i skolan skall skapa lust och intresse vid skrivande. 
                                                 
1 Ordlista finns på sid 48. 
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Stavning och skrivning i samspel 
Lyckad skrivutveckling 

För att lära sig läsa och skriva behöver barnet vara fonologiskt medveten, det vill säga 
vara medveten om att det finns olika språkljud/fonem och klara av att känna igen och 
urskilja dessa ljud. Barnet kan då ändra perspektiv och kan utöver språkets innehåll 
även observera språkets form, det vill säga ”hur det sägs, hur det låter [och] vilka ljud 
som bygger upp ett ord” (Lundberg & Herrlin, 2003, s 11). Ett fonologiskt medvetet 
barn skall till exempel kunna uppfatta mönster genom att höra att det finns ett 
gemensamt ljud i mamma, morot och mutter. Andra tecken på att barnet är fonologiskt 
medvetet är att det kan uppfatta rimord och kan experimentera med ljuden i ord, till 
exempel att ordet katt blir ratt om fonemet /k/ ändras till /r/.  

Eftersom fonologisk medvetenhet är en förutsättning för lyckad skrivinlärning är det 
viktigt att det arbetas med från tidig ålder. Adams (1990) konstaterar att forskning har 
visat att bland annat arbete med fonologisk medvetenhet i förskolan avsevärt skulle 
minska antalet elever som misslyckas med läsning och skrivning i de tidiga åren. Den så 
kallade Bornholmsstudien (Lundberg, Frost & Petersen, 1988) är ett exempel på detta. 
Denna studie tränade en grupp barn i fonologisk medvetenhet och konstaterade att den 
grupp som hade fått denna träning visade bättre resultat än kontrollgruppen. Man såg en 
märkbar effekt i förmågan att hantera fonem i ord och i en uppföljningsstudie kunde 
man även se en bättre stavningsförmåga under de första skolåren.  

Nauclér och Magnusson (1997) undersökte grupper av barn från det år de fyllde sex år 
till skolår 1. I grupperna undersöktes barnens språkliga och metaspråkliga förmågor för 
att se vad dessa har för inverkan på läs- och skrivutvecklingen. Resultaten visade att de 
barn som var bra läsare och stavare i skolår 1 hade en god metafonologisk förmåga vid 
sex års ålder. Dock var detta ingen garanti för att hamna bland de bästa läsarna och 
stavarna, men samtidigt fanns det bland de bästa stavarna ingen som hade dåliga resultat 
på metafonologiska uppgifter. Slutsatsen av undersökningen var att ”fonologisk 
medvetenhet är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för läs- och 
skrivinlärningen” (s 255).  

Det räcker inte med att kunna urskilja ljud för att kunna skriva korrekt på svenska. 
Svenskan är ett alfabetiskt språk som inte har någon fonetisk stavning, ”[d]ärför kan vi 
inte stava ´som det låter´, dvs bara göra en fonetisk analys av talet och skriva ner den 
med en bokstav för varje ljud” (Nauclér, 1989, s 200). I stället måste vi för att klara av 
att stava rätt när vi skriver på svenska känna till ett antal regler/konventioner. Det som 
behöver beaktas är att: 

• alla språkljud (fonem) inte har en egen bokstav (grafem) och samma språkljud ibland 

återges med olika bokstäver eller bokstavskombinationer 

• fonemen inte har ett konstant uttal utan förändras eller t o m stryks beroende på 

fonem intill eller på ordposition. 

Sammanfattningsvis behöver den som skriver med alfabetisk ortografi 

• vara medveten om att orden består av språkljud samt kunna identifiera dem 
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• känna till ordens riktiga form (ordkunskap) samt 

• kunna enkla ljud-bokstavsregler. 

För att klara svenskans ortografi behöver man dessutom kunskap om våra 

stavningskonventioner som 

• dels är fonologiskt baserade, dvs ger regler för hur språkljuden skall återges med 

bokstäver beroende på vilken position de har i ordet och vilka de omgivande 

språkljuden är 

• dels morfologiskt baserade, dvs stavningsreglerna beaktar morfemens identitet, vilket 

förutsätter grammatisk och lexikalisk medvetenhet. (Nauclér, 1989, s 200-201) 

Detta innebär att för att bli en god stavare i svenska behövs kunskaper om språkets 
fonologi, morfologi och lexikon.  

Stavningsutveckling 

Stavfel 

Ett sätt att se på stavningsutveckling är att se till mängden och typen av fel. Stavfel kan 
bestå av utelämningar2, tillägg3 och utbyten av ljud eller bokstäver4. Stavfelen kan 
sedan analyseras och hänföras till om de är fonologiska, morfologiska eller lexikala 
samt om de är fonetiskt acceptabla eller fonetiskt oacceptabla. Fonetiskt acceptabla fel 
förklarar Nauclér som följande: 

Om stavaren har gjort en riktig fonetisk analys av ett felstavat ord eller ej kan man testa genom 

att läsa ordet högt. Blir uttalet riktigt är ljudanalysen korrekt och ordet skulle alltså ha kunnat 

stavas så, om vi inte hade haft olika konventioner som krävde ett annat sätt att stava på. 

(Nauclér, 1989, s 202) 

Om en elev har gjort en korrekt fonetisk analys i det felstavade ordet5 måste man ta reda 
på vilken stavningskonvention som eleven inte har tagit till sig. Om eleven har brutit 
mot en lexikalisk konvention innebär det att eleven inte är bekant med stavningen i ett 
visst ord, till exempel bärj (berg). Om eleven har brutit mot en fonologisk konvention 
innebär det att eleven inte vet hur man skall stava ljud i en viss omgivning, till exempel 
sbark (spark). Om eleven har brutit mot en morfologisk konvention innebär det att 
eleven inte har noterat ordets identitet, till exempel tisda (tisdag) (Nauclér, 1989). 

Om ett felstavat ord vid högläsning ger ett fonetiskt oacceptabelt resultat kan det ibland bero på 

att en ljudanalys eleven gjort är bristfällig (d+ã+s för dans). Det kan i andra fall bero på att han 

eller hon inte vet hur ordet låter. (Nauclér, 1989, s 202-203) 

                                                 
2 T.ex. förgående (Ejeman & Molloy, 1997, s 202) 

3 T.ex. perssoner (Ejeman & Molloy, 1997, s 202) 

4 T.ex. sosom (Ejeman & Molloy, 1997, s 202) 

5 T.ex. ordet järna (i stället för gärna) 
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Stavfel kan bero på dålig ordkunskap6, och har inte alltid med bristfällig ljudanalys att 
göra. Oftast beror de fonetiskt oacceptabla felen på att stavningskonventionen för ordet 
är okänd.  

En god stavare har förstått att skriftspråket skiljer sig från talspråket och har förstått 
reglerna för det. Fel som ändå görs kan härledas till att många olika regler påverkar hur 
ett specifikt ord skall stavas. De som är något mindre goda stavare gör fonetiskt 
acceptabla fel men klarar inte av de morfologiska reglerna7. De minst goda stavarna kan 
inte alltid skriva fonetiskt acceptabelt och har svårigheter med stavningskonventionerna 
(Nauclér, 1989). 

Generellt sett minskar antalet stavfel med tiden, men periodvis kan felen öka i antal. 
Detta kan bero på att eleven överanvänder en regel som han/hon har upptäckt finns i 
skriftspråket. Denna typ av stavfel innebär inte en regression utan är i stället ett tecken 
på just utveckling. En typ av stavfel som är väldigt vanligt långt upp i åldrarna är 
dubbelteckningsfel (Nauclér, 1989).  

Utvecklingsmodell 

En modell som tar upp både läs- och stavningsutveckling har utvecklats av Frith, och 
består av olika stadier (Frith, 1985). Det första stadiet är det logografiska vilket innebär 
att barnet lär sig läsa och skriva via ordbilder. Därpå följer det alfabetiska stadiet, vilket 
innebär att han/hon förstår relationen mellan ljud – bokstav (Snow et al, 1998; Nauclér, 
1989). Barnet kan då läsa och skriva ljudenligt eftersom de har förstått sambandet 
mellan fonem och grafem (Björk & Liberg, 1996). Stadiet därefter är det ortografiska 
där barnet förstår att orden inte alltid stavas som det låter och att barnet kan ta hjälp av 
morfologiska ledtrådar, som exempelvis ordrötter och vanligt förekommande ändelser 
(Snow et al, 1998; Nauclér, 1989). 

Frith (1985) har tanken att övergången mellan stadier i läsning driver en utveckling i 
stavning och vice versa. Först börjar barnet läsa logografiskt och börjar även skriva 
logografiskt. Medan barnet läser logografiskt övergår stavningen till att bli alfabetisk. 
Den alfabetiska stavningen gör att även läsningen blir alfabetisk, men denna läsning 
övergår ganska snabbt till ortografisk läsning. Den ortografiska läsningen gör att även 
stavningen så småningom blir ortografisk. Inom stadierna finns olika nivåer, nivå 1-3. 
Nivå 1 motsvarar en enkel grundförmåga för att i de senare nivåerna bli mer och mer 
avancerad. Se figur 1.  

                                                 
6 T.ex. om en person tror att det heter huve i stället för huvud så skrivs den första varianten (Nauclér, 1989, s 

203). 

7 Vår tolkning av vad Nauclér syftar på gällande morfologiska regler är att hon menar mer avancerade varianter 

av dessa regler, t.ex. att ett barn förstår att högt skall stavas med g och inte k eftersom det kommer från ordet 

hög, och inte att barnet har svårigheter med att ex. förstå att snögubbe består av snö och gubbe.  
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Steg Läsning  Stavning 

 

1a logografisk 1  (symbolskrivning) 

1b logografisk 2  logografisk 2 

 

2a logografisk 3  alfabetisk 1 

2b alfabetisk 2  alfabetisk 2 

 

3a  ortografisk 1  alfabetisk 3 

3b ortografisk 2  ortografisk 2 

Figur 1. Utvecklingsmodell för läsning och stavning enligt Frith. Vår översättning. (Frith, 1985, s 311) 

Nauclér (1989) förklarar utifrån Friths utvecklingsmodell hur man kan se på barns 
stavning. I det första stadiet gör barnet fonetiskt oacceptabla fel då han/hon går från det 
logografiska stadiet till det alfabetiska. För att komma till det andra stadiet där 
stavningen är fonetisk acceptabel behöver eleven förstå segmentering och relationen 
mellan ljud och bokstav. Barnet har fortfarande kvar att lära många fonologiska regler, 
medan morfologiska och lexikaliska regler ännu är okända.  

I tredje stadiet är barnet på väg att lämna det alfabetiska stadiet för att gå över till det 
ortografiska. Här överger tillfälligtvis barnet sina fonetiska principer för att pröva andra 
stavningsmönster som han/hon har mött. Fonetiskt oacceptabla fel förekommer nu tills 
barnet har lärt sig de nya reglernas användbarhet. När barnet har kommit till det slutliga 
stadiet, det ortografiska, i stavningsutvecklingen kan han/hon behärska de flesta regler, 
både de fonologiska och morfologiska. De enda fel som kan uppkomma är lexikaliska 
undantag från det system man har lärt sig.  

Frith (1985) tar upp att en övergång mellan stadier endast sker när gamla och nya 
strategier sammankopplas. Enligt Nauclér (1989) tar det tid innan man är en fullärd 
stavare i det ortografiska stadiet. Stadieindelningen ger en generell bild, men individer 
har ofta en variation av stavfel som hör hemma i olika stadier och på olika nivåer. Även 
Rieben, Ntamakiliro, Gonthier och Fayol (2005) påpekar att stadieindelningen inte kan 
ses som en strikt sådan eftersom det har konstaterats att fem- och sexåringar simultant 
använder strategier som hör hemma på olika stadier och nivåer.  

Stavningsframgångar kan visas genom att fler ord blir rätt stavade, men ett annat tecken 
kan vara att barnet självt har viljan att stava rätt och gärna frågar efter den rätta 
stavningen (Snow et al, 1998).  

Upptäckarstavning  

Upptäckarstavning är en del i skrivutvecklingen, närmare bestämt den process då barnet 
börjar ta till sig sambandet mellan fonem och grafem. Detta är tecken på att 
utvecklingen går åt rätt håll, att barnet tar steget vidare från lek- och symbolskrivning 
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(Snow et al, 1998; Björk & Liberg, 1996). Det här tolkar vi är detsamma som Nauclérs 
beskrivning av att barnet tar steget från logografisk till alfabetisk skrivning.  

Graves (1983) har utvecklat en teori till hur stavningsförmågan utvecklas med hjälp av 
upptäckarstavning. För att få ett svenskt exempel till denna teori har vi tagit hjälp av 
Björk & Liberg (1996): 

1. Första konsonanten: S 

2. Första och sista konsonanten: SL 

3. Första och sista konsonanten samt ytterligare en konsonant: STL 

4. Första vokalen i ordet: STÅL 

5. Enligt konventionen: STOL 

Figur 2. Ett svenskt exempel till Graves teori om stavningsförmågans utveckling och 

upptäckarstavning. (Björk & Liberg, 1996, s 113-114) 

I början har barnet en tendens att skriva med konsonanter och att utelämna vokalerna. 
Detta på grund av att barnen skriver med hjälp av bokstavsnamnen i vilka vokalerna 
ingår i stället för att använda bokstavsljuden. Till exempel att barnet skriver namnet 
Emma som MA. Sedan utvecklas denna stavning mot att gå mot mer korrekta former. 
Dock kan vissa ord redan tidigt stavas korrekt eftersom barnen använder de ordbilder de 
har lärt sig (Björk & Liberg, 1996). 

Adams (1990) menar att en fördel med upptäckarstavning är att det kan medföra att 
barnen blir säkrare på ords fonemstruktur8 vilket underlättar förståelsen för den 
alfabetiska principen9 samt att barnen blir intresserade av konventionell stavning. 
Därför anses det viktigt att uppmuntra barn i förskoleåldern (ca sex års ålder) att skriva 
med upptäckarstavning. Hon poängterar dock att det finns en oro angående 
upptäckarstavning som kretsar kring att barn som får använda upptäckarstavning ofta 
gör fel och att detta kan bidra till att deras utveckling av stavningsförmåga tar längre tid. 
Stadler (1998) menar att felaktiga stavningar kan fastna i minnet hos eleverna och att de 
kan vara svåra att bli av med.  

Trots att man låter barnen skriva med upptäckarstavning hindrar inte det att man lär ut 
korrekt stavning. Snow et al (1998) hävdar utifrån Clarke att upptäckarstavning kan 
underlätta för barnen att ta till sig konventionell stavning då man börjar med 
stavningsundervisningen hos de yngre barnen. Det förespråkas att elever skall lära sig 
korrekt stavning genom planerad och fokuserad undervisning samt praktiska övningar i 
stavning.  

Rieben et al (2005) undersökte vilka olika sätt att arbeta med stavning hos fem- och 
sexåringar fick för konsekvenser gällande bland annat stavningsförmåga. 
Experimentgrupper användes där den ena gruppen (CS) fick kopiera skrivna ord, en 
annan grupp (IS) fick på egen hand genom upptäckarstavning skriva ned ordet som en 
experimentledare sade och en tredje grupp (ISFB) gjorde likadant som IS-gruppen men 

                                                 
8 D.v.s. att förstå att ordet består av olika ljud, t.ex. att sol består av /s/, /o /, /l/. 

9 D.v.s. att det finns ett samband mellan fonem och grafem. 
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fick individuell återkoppling om hur ordet skulle stavas rätt av experimentledaren. 
Ledaren skrev då ned det rättstavade ordet och pratade med barnet om dess stavning. 
Resultatet visade att gruppen som fick direkt återkoppling fick bästa testresultatet då det 
gällde att stava ortografiskt.  

Rieben et al (2005) behandlade också oroaspekten av upptäckarstavning men menar att 
deras undersökning visade att upptäckarstavning inte får negativa effekter på 
stavningsförmågan. Dock poängterar de också att undersökningen var begränsad både 
tidsmässigt och till antal elever, vilket gör att resultatet hade kunnat se annorlunda ut 
om den utförts under längre tid. Slutsatsen av undersökningen var att varken kopierad 
stavning eller upptäckarstavning i sig hade samma positiva effekt på stavning som 
kombinationen av upptäckarstavning och att få återkoppling med korrekt stavning. Att 
lyckas med detta i ett klassrum påpekar dock Rieben et al kan vara svårt då läraren har 
många elever att ta hänsyn till. 

Stavning och läsning i samspel 
Det finns ett dynamiskt samspel mellan stavning och läsning. Likväl som stavning 
underlättar läsning är läsning en nödvändighet för att lära sig stava. Att tillägna sig ord 
via meningsfull läsning är viktigt för att kunna ta till sig stavning. För att väcka 
elevernas intresse för hur ord stavas måste de lära sig läsa och det är därmed viktigt att 
de möter korrekt stavade texter (Adams, 1990). Som en följd av detta intresse kan 
eleven genom att läsa upptäcka olika konventioner för hur skriftspråket fungerar och 
samla erfarenheter (Allard & Sundblad, 1989). En elev som läser lite, och med dålig 
kvalité, blir inte lika väl bekant med skrivregler och gör därför fler stavfel än en god 
läsare (Melin, 1989).  

För att kunna lära sig läsa alfabetiskt måste eleven kunna koppla ihop bokstäver och 
ords stavning med de ljud som de motsvarar. För att lättare förstå en text är det viktigt 
att på ett enkelt sätt känna igen ord. För att kunna läsa bra måste eleven ha kunskaper 
om vilka uttalsmöjligheter som följer ett visst stavningsmönster.10 Det är också viktigt 
att eleven får så pass mycket erfarenhet att de får en känsla för hur vanliga ord och 
ordformer är (Snow et al, 1998).  

För att bli en snabb läsare måste läsaren ta steget från alfabetisk läsning till ortografisk 
läsning. Det är utifrån ordens stavning som läsaren känner igen orden. Läsningen 
bygger på att bokstäverna läses enligt en fonologisk princip och översätts till sin talade 
motsvarighet. De snabba läsarna läser större delar än bokstav för bokstav (Stadler, 
1998). 

Läsning är beroende av en väl grundad kunskap om stavning och sambandet mellan 
stavning och ljud. Förmågan att känna igen bokstäver, stavningsmönster och hela ord på 
ett automatiskt och smidigt sätt är avgörande för att kunna läsa ord flytande. En god 
läsare behöver ha väldigt mycket kunskap och erfarenhet av ofta förekommande 
stavningsmönster (Adams, 1990). 
                                                 
10 T.ex. kan j-ljudet stavas med dj, hj, lj, j, g, gj. En läsare känner igen dessa stavningsmönster och vet direkt att 

de skall läsas ut som /j/.  
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När läsaren har blivit en god läsare upplever han/hon att ord läses som helheter, men i 
själva verket är processen att läsa bokstäver, att sätta ihop dem till mönster och hela ord 
så pass automatiserad att läsaren inte är medveten om den. Läsaren kan då i stället för 
att fastna i den tekniska delen av läsandet mestadels fokusera på textens innehåll, vilket 
är målet för läsinlärning (Adams, 1990). 

Pedagogiska perspektiv på stavning 
Snow et al (1998) konstaterar att det som utmärker utomordentligt bra lärare är att de 
har förmågan att anpassa undervisningen efter individerna i gruppen på flera olika sätt. 
Arbetssätt som utmärker dessa lärare är att de bland annat har uttalad undervisning i 
läsning och skrivning både som isolerade övningar och i meningsfulla sammanhang. 
Dessutom uppmuntrar de eleverna till att kunna reflektera och rätta sig själva. En 
kunnig lärare kan utifrån elevernas egna texter se var en elev ligger i sin 
stavningsutveckling, vilka ortografiska och fonologiska kunskaper de besitter. Detta 
leder till att läraren kan anpassa undervisningen till varje elevs nivå.  

Enligt Snow et al (1998) måste korrekt stavning utvecklas genom planerad och 
fokuserad undervisning samt praktiska övningar i stavning. Detta för att eleverna skall 
förstå sambandet mellan bokstav och ljud, för att bli bekanta med stavning och 
ljudsamband, de vanligaste stavningsreglerna samt för att utveckla fonemmedvetenhet. 
Redan de första åren i skolan bör eleverna i slutversioner av sina texter stava rätt på ord 
och stavningsmönster som de tidigare har arbetat med. 

Vad en elev bör kunna vid ett visst skolår 

Enligt Snow et al (1998) finns det ett antal olika kunskaper en elev bör besitta vid ett 
visst skolår11 för en lyckad läs- och skrivutveckling. Se figur 3.  

Kindergarten (5-åringar) 

• Skriver själv många versaler och gemener  

• Stavar på egen hand med hjälp av sin fonemmedvetenhet och bokstavskännedom 

(upptäckar- eller kreativ stavning) 

• Skriver (okonventionellt) för att uttrycka sig 

• Lär sig några konventionellt stavade ord 

• Visar medvetenhet om skillnad mellan lekskrivning och konventionell ortografi 

• Kan skriva de flesta bokstäver och några ord vid diktering 

 

First-Grade (6-åringar) 

• Kan stava en- eller tvåstavelseord med konsonant-vokal-konsonantstruktur korrekt 

                                                 
11 Kindergarten motsvarar 5-åringar, First-Grade 6-åringar, Second-Grade 7-åringar o.s.v. (Longman Dictionary of 

Enligsh Language and Culture, 1992, s 408) 
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• Använder upptäckarstavning/ ljudbaserad kunskap för att stava självständigt vid 

behov 

• Visar medvetenhet och känsla för konventionell stavning 

• Känner igen vanligt förekommande oregelbundet stavade ord när han/hon ser dem 

 

Second-Grade (7-åringar) 

• Stavar tidigare studerade ord och stavningsmönster rätt vid eget skrivande 

• Lyckas få med alla ljuden i ett ord när han/hon stavar på egen hand 

• Uppmärksammar stavning, hantverk och utformning i slutversioner 

 

Third-Grade (8-åringar) 

• Använder kunskapen om relationen mellan bokstav-ljud och strukturanalys för att 

avkoda 

• Stavar tidigare studerade ord och stavningsmönster rätt vid eget skrivande 

• Går självständigt igenom sin text och tittar på stavning, hantverk och utformning 

Figur 3. Utdrag ur Snow et al:s kunskapsöversikt för en lyckad läs- och skrivutveckling. Vår 

översättning. (Snow et al, 1998, s 80-83) 

Tyvärr har vi ej funnit en svensk motsvarighet som beskriver vad en elev bör kunna vid 
ett visst skolår för en lyckad skrivinlärning. 

Stavningsundervisning 

Enligt Snow et al (1998) skall undervisningen i stavning börja med korta, enkla ord för 
att successivt utvecklas till att innefatta mer komplicerade ord och stavningsmönster. 
Undervisningen utökas i senare skolår till att både behandla stavning och prefix, suffix 
och ords rötter (morfologiska kunskaper) för att ge eleverna redskap att själva analysera 
och hitta stavningsmönster. Detta kan sedan hjälpa dem i sin egen läsning och 
skrivning. Adams (1990) anser också att morfologiska kunskaper kan bidra till att 
eleven vet hur han/hon skall stava ord och även underlätta förståelsen vid möte av nya 
ord. Dock bör morfologin eventuellt inte tas upp i undervisningen förrän i senare 
årskurser då eleven har en automatiserad förmåga att känna igen vanligt förekommande 
stavningsmönster. 

Björk och Liberg (1996) anser inte att man skall undervisa om stavning förrän eleverna 
kan ta till sig det och menar att man i början skall prioritera skrivglädjen och inte ställa 
krav på stavning eller bokstavsutformning. De skriver dock att läraren kan prata med 
eleverna om stavningsregler för att de skall förstå att det finns ett skriftspråk med 
specifika konventioner. 

Enligt Allard och Sundblad (1989) finns det i handböcker och läromedel riktlinjer för 
hur lärare skall arbeta med stavning: 
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När man tittar i metodiska handböcker och svenskläromedel tycks det vara en allom rådande 

uppfattning att formträning gagnar eleverna. Man bör introducera kategorierna hårda och mjuka 

vokaler i syfte att barn ska bli varse reglerna för j-ljudets stavning och lära därav. Likaså bör 

man föra in det här med kort och lång vokal (uppe- och nere-vokaler), så att de snarast lär sig 

när det ska vara dubbel- respektive enkelteckning av konsonant. Helst redan i årskurs 2 – ju 

tidigare desto bättre. (Allard & Sundblad, 1989, s 224) 

Dock anser Allard och Sundblad (1989) att detta är alldeles för abstrakt och att elever i 
lågstadiet, och även äldre, inte klarar av det. De anser att isolerade övningar inte fyller 
någon funktion eftersom det lätt blir ett självändamål. I stället förespråkar de att läraren 
tar tillfället i akt vid elevers skrivande att prata om texten, vad som är viktigt för att 
andra skall förstå den och så vidare. Genom detta samtal blir eleven aktiv och delaktig i 
en diskussion om språket i stället för att eleven är en passiv mottagare av 
stavningsregler utan kognitiv bearbetning. Detta samtal skall lägga grunden för att 
eleven senare själv skall kunna reflektera över sin text. 

Adams (1990) menar att för att kunna lära sig ett ords stavning måste eleven studera 
dess stavning. Det räcker inte med att läraren berättar muntligt hur ett ord stavas utan 
eleven behöver också se det i skrift. Att studera stavningen i enskilda ord i kontrast till 
att ta till sig stavning genom ett textstycke kan vara bra eftersom eleven då kan 
koncentrera sig på det specifika ordet. Eleven har då inte kravet på att förstå texten i 
övrigt, vilket annars kan distrahera koncentrationen från stavningen. Däremot 
poängterar hon också att elevens tillägnande av ord via meningsfull läsning är viktig för 
att ta till sig stavningen. Detta tolkar vi som att Adams, i enlighet med Snow et al, 
förespråkar stavningsundervisning både genom isolerade övningar och i meningsfulla 
sammanhang. 
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Metod 

Design 
För att få svar på studiens frågeställningar gavs studien en tvärsnittsdesign där vi 
använde oss av kvalitativa intervjuer och kvantitativ surveyundersökning bestående av 
en enkät. Intervjuerna utfördes vid ett tillfälle per lärare och enkätförfrågningarna 
skedde vid en bestämd tidpunkt per klass. Dessutom gjordes innehållsanalys av ett urval 
av dokument rörande en begränsad tidsperiod. Metoderna är typiska för tvärsnittsdesign 
(Bryman, 2002). 

Studien skulle delvis kunna ses som en pseudolongitudinell studie12 eftersom vi 
intervjuade lärare som representerade olika historiska skillnader inom lärarutbildningen. 
Även dokumentstudierna representerade olika tidpunkter. Trots att vi gjorde 
undersökningen här och nu fick vi ändå en representation av en längre tidsperiod.  

En renodlad longitudinell undersökning (Bryman, 2002) hade varit intressant eftersom 
vi då hade kunnat följa lärarna under en längre tid i stället för att få en ögonblicksbild 
som denna studie nu gav. En komparativ undersökning (Bryman, 2002) då vi hade 
kunnat närstudera ett par fall, exempelvis koncentrerat oss på färre lärarkategorier och 
jämfört dem mer på djupet hade kunnat vara givande.  

Anledningen till vårt val av design berodde främst på tidsaspekten. Vi ville få både 
lärares, elevers och styrdokumentens synsätt på stavning, vilket gjorde att vi var 
tvungna att begränsa oss tidsmässigt. I och med denna design fick vi en bredd på vår 
studie, vilket vi eventuellt inte hade kunnat få om den hade varit av en longitudinell 
eller komparativ design. Vi hade då förmodligen behövt välja att fokusera antingen på 
lärare eller på elever.   

De datainsamlingsmetoder som valdes bestod som sagt var av intervjuer, enkätfrågor 
samt dokumentstudier. Intervjuerna riktade sig till åtta lärare medan enkäten riktade sig 
klassvis till elever, 89 stycken. Trots det skilda antalet personer i de olika 
datainsamlingsmetoderna var förhoppningen att de skulle komplettera varandra. 
Dokumentstudierna bestod av styrdokument för svensk skola. 

Studien har drag av både kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategier.  

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en kvantitativ 

studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en 

kvalitativ studie. (Trost, 2001, s 22) 

I och med detta är enkäten inslag av kvantitativ natur och intervjuerna samt 
dokumentstudierna av kvalitativ. Trost (2001) skriver att man oftast ser enkäter tillhöra 
kvantitativ forskningsstrategi eftersom man vill få fram hur många som gör och tycker 
på ett visst sätt eller inte, men att det samtidigt ingår kvalitativa inslag. Enkäten kan ses 
                                                 
12 Föreläsning 30/8-2006 på Lärarhögskolan i Stockholm. Karin Milles. Tal och språk. 
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som kvantitativt inslag i studien eftersom ett större antal elever tillfrågades och 
informationen var lätt att bearbeta och jämföra då enkäten hade ett bestämt antal 
variabler. Dock innehöll enkäten frågor som behandlade personliga åsikter och därmed 
kom också den kvalitativa aspekten fram i viss mån. 

Bryman (2002) hävdar att det är deltagarnas perspektiv som är det väsentliga och det 
man skall utgå ifrån i en kvalitativ studie. Eftersom målet med studien bland annat var 
att fånga lärares åsikter och tankar kring stavning kan den därmed ses som tillhörande 
den kvalitativa forskningsstrategin. 

Metodval 
Intervju 

Vi valde att genomföra intervjuer för att få reda på lärarnas tankar om stavning samt 
belysa när, hur och varför de arbetar som de gör. Merriam (1994) uttrycker utifrån 
Patton att intervjuer är bästa sättet att få reda på vad någon vet eller tänker. Möjligheten 
till uttömmande svar är en annan fördel med intervjuer som Ekholm och Fransson 
(1992) nämner. Som intervjuare kan man fortsätta fråga tills man är nöjd med svaret, 
vilket inte går vid enkätförfrågningar. Med hjälp av intervjuerna hade vi också en 
möjlighet att få ytterligare information av värde vid sidan av det vi frågade om, vilket är 
intervjuns styrka enligt Ekholm och Fransson. Valet av intervjuer ledde till ett färre 
antal lärare än vad som varit fallet om enkäter delats ut till lärare. Intervjuer valdes på 
grund av möjligheten att få mer djup i svaren. 

Eftersom syftet var att få fram lärares tankar och synsätt på stavning räckte det inte med 
att göra observationer av deras sätt att arbeta. Som Bryman (2002) uttrycker det passar 
inte alla frågeställningar för observationer och det enda användbara sättet är just att 
fråga om personernas åsikter. Observationer hade varit ett bra komplement till 
intervjuerna eftersom vi hade kunnat se om lärarna i praktiken arbetade på det sätt som 
de beskrev. Dock skulle observationer innebära en större tidsåtgång för datainsamling, 
vilket inte fanns möjlighet till inom ramen för arbetet.  

Det finns flera sätt att strukturera intervjuer, från helt strukturerade med slutna frågor till 
praktiskt taget ostrukturerade där intervjun blir mer som ett samtal (Bryman, 2002). Vi 
valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där ett frågeschema (se bilaga 1) 
användes. Fördelar med denna form är, som Bryman uttrycker det, att vi kunde vara 
flexibla med frågeordningen, att den intervjuade kunde utforma svaren på sitt eget sätt 
och att möjlighet fanns till att ställa följdfrågor. En annan fördel som Bryman tar upp 
och som vi instämmer i är att intervjuaren vid semistrukturerade intervjuer har ett 
manus att följa. Detta blev ett stöd för oss både i situationen och för studien som helhet. 
Eftersom åtta olika lärare intervjuades och det för jämförbarhetens skull var viktigt att 
ha samma fokus vid alla intervjuerna var frågeschemat ett bra stöd.  

Valet av semistrukturerade intervjuer berodde även på viljan att ha öppna frågor där de 
intervjuade kunde ge sina personliga svar. Enligt Bryman (2002) ökar jämförbarheten i 
svaren med slutna frågor, samtidigt som han varnar för att de kan leda till bristande 
engagemang. Efter att ha uppmärksammat dessa för- och nackdelar var öppna frågor det 
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bästa alternativet. Vi ville ge de svarande möjligheten att uttrycka just sina tankar kring 
ämnet. 

Ett alternativt sätt att organisera intervjuandet hade varit i form av så kallade 
fokusgrupper, där de olika lärarkategorierna hade fått sitta tillsammans och diskuterat 
sina tankar om stavning. Bryman (2002) nämner att grupprocessen vid en nybildad 
grupp kan påverka resultaten vid intervjun, till exempel att vissa deltagare får mindre 
talutrymme. För studiens skull ville vi få fram varje lärares specifika åsikter och vi 
ansåg att det vid en fokusgruppsintervju fanns en risk att värdefullt material som vi 
behövde inte skulle komma fram.  

Enkät  

Enkäter användes för att nå ett större antal elever än vad som hade varit möjligt vid 
intervjuer. Metoden gjorde att vi på ett relativt snabbt sätt fick en överblick av elevers 
syn på stavning. En fördel, som Trost (2001) tar upp, är att forskaren vid gruppenkäter 
kan ta hand om materialet på plats. 

Bryman (2002) tar upp den sociala önskvärdheten, vilket innebär att ett svar som anses 
passande väljs i stället för det genuina, som en eventuell nackdel vid intervjuer. Detta 
var ytterligare en anledning till att enkätförfrågningar användes i stället för intervjuer. 
Eftersom eleverna inte utsattes för en intervjusituation där en påtaglig skillnad i 
maktfördelningen kunde förekomma, vilket eventuellt kunde leda till att eleverna 
svarade som de trodde att vi ville, reducerades risken för social önskvärdhet bland 
svaren. Observationer hade kunnat användas för att se hur eleverna i praktiken verkade 
förhålla sig till stavning, men vi valde bort denna metod eftersom vi ansåg att 
enkätförfrågningarna skulle ge ett tillräckligt datamaterial.  

I enkäten (se bilaga 2) användes i stort sett endast slutna frågor med tanke på Brymans 
(2002) uppfattning om att det är lättare att bearbeta och koda materialet. Dessutom ökar 
jämförbarheten i svaren. Användning av öppna frågor hade medfört ett ostrukturerat 
svarsmaterial med lägre jämförbarhetsgrad. Med tanke på att eleverna som tog del av 
enkäten är unga hade öppna frågor kunnat medföra svårigheter för eleverna att svara. 
Dock fanns en öppen fråga med på enkäten. Dels för att se vad eleverna tyckte om 
stavning, och dels för att få ett exempel på deras stavningsförmåga. 

Dokumentstudier 

Anledningen till att styrdokument studerades var för att se om synen på stavning 
förändrats de senaste decennierna. Dessutom studerades de för att se om ett samband 
uppenbarades mellan styrdokumenten och lärares sätt att arbeta.  

Urval 
Ett icke-sannolikhetsbaserat urval13 gjordes eftersom ett sannolikhetsbaserats urval hade 
tagit alldeles för lång tid, vilket Bryman (2002) påpekar.  

                                                 
13 Ett sampel (urval) som inte valts ut med en slumpmässig urvalsmetod. Det innebär i grunden att vissa enheter i 

populationen har större möjligheter att väljas ut än andra. (Bryman, 2002, sid 467) 
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Lärarutbildningen har under 1900-talet genomgått flera större förändringar. År 1968 
infördes mellanstadie- och lågstadielärarlinjer från att tidigare ha varit folkskollärar- 
respektive småskollärarutbildning. Mellanstadie- och lågstadielärarlinjerna förändrades 
1988 till att bli två inriktningar i den nya så kallade grundskollärarlinjen. En inriktning 
vände sig mot de tidigare årskurserna, det vill säga 1-7 och en mot de senare, 4-9 
(Arfwedson, 1996). Den senaste lärarutbildningen med lärare med inriktning mot yngre 
respektive äldre åldrar infördes 2001.  

Vårt lärarurval var målinriktat. Detta för att se om lärarutbildningens förändringar 
speglas i lärarnas syn på stavning. Merriam (1994) beskriver att den här typen av urval 
görs för att man skall lära sig så mycket som möjligt, och för att man vill få insikt, 
upptäcka och förstå. För studiens skull prioriterades lärares olika utbildningsbakgrund, 
att de hade läs- och skrivundervisning som del i sin utbildning och att de hade 
erfarenhet av att arbeta med elever i skolår 1-3. Två lärare av varje kategori valdes för 
att öka jämförbarheten. Följande åtta lärare deltog i studien: 

• Småskollärare* A som arbetar i skolår 3. Tog lärarexamen 1966. Övervägande 
del elever med annat modersmål än svenska. 23 st elever i klassen. 

• Småskollärare B som arbetar i skolår 2. Tog lärarexamen 1964. 16 st elever i 
klassen. 

• Lågstadielärare* A som arbetar i en klass bestående av skolår 1, 2 och 3. Tog 
lärarexamen 1974. 26 st elever i klassen, varav 16 st i skolår 2 och 3. 

• Lågstadielärare B som arbetar i skolår 2. Tog lärarexamen 1976. Övervägande 
del elever med annat modersmål än svenska. 21 st elever i klassen. 

• 1-7-lärare A som arbetar i skolår 3. Tog examen 2002 med inriktning 
svenska/SO. 23 st elever i klassen. 

• 1-7-lärare B som arbetar i skolår 4. Tog examen 1995 med inriktning 
svenska/SO. 21 st elever i klassen.  

• Nyexaminerad lärare A som arbetar i skolår 2, men vid intervjutillfället precis 
inlett barnledighet. Tog examen 2006 med inriktning mot yngre åldrar och har 
huvudinriktningen språk och språkutveckling (i vilken grundläggande läs- och 
skrivinlärning ingår) i sin examen.  

• Nyexaminerad lärare B som arbetar i skolår 1. Tog examen 2004 med inriktning 
mot yngre åldrar och har huvudinriktningen att hitta matematiken i barnens värld 
(i vilken grundläggande läs- och skrivinlärning ingår) i sin examen. 21 st elever i 
klassen. 

* Småskollärarna och lågstadielärarna fick enligt egen utsago läsa alla de ämnen som 
behövdes för att undervisa barn i lågstadiet. 

Lärarurvalet kan även ses som ett bekvämlighetsurval14 eftersom vi sökte oss till skolor 
i vår närhet.  

                                                 
14 Ett urval som görs för att enheterna är lättillgängliga för forskaren. Det är en form av icke-sannolikhetsurval. 

(Bryman, 2002, s 464) 
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Enkäturvalet gjordes som en följd av lärarurvalet då vi använde oss av klasserna 
tillhörande de intervjuade lärarna och detta urval kan därmed också ses som ett 
bekvämlighetsurval. Urvalet bestod av elever ur skolår 2 och 3 tillhörande 
småskollärare A och B, lågstadielärare A och B samt 1-7-lärare A och urvalet var de 
närvarande eleverna vid frågetillfället.  

Att dessa två skolår valdes berodde på att de ansågs jämförbara i stället för att ha en 
större spridning av skolår. Totalt uppgick antalet elever som svarade på enkäten till 89 
stycken. Det hade varit en fördel att ha haft elever ur samma skolår, men en begränsning 
av lärares aktuella skolår hade försvårat möjligheterna att hitta de eftersökta 
lärarkategorierna. Dessvärre blev inte varje lärarkategori representerad av klass/er då 
nyexaminerad lärare saknades.  

De dokument som studerades valdes ut för att se hur synen på stavning har sett ut och 
förändrats i styrdokument från läroplanen för grundskolan 1969 fram till idag. 
Dessutom ville vi se om de kan ha/haft inflytande på de utvalda lärarnas arbetssätt.  

Datainsamling 
Intervju 

Första steget i datainsamlingen var att formulera ett missivbrev som skickades till 
rektorer för sex olika skolor (se bilaga 3). Trosts (2001) direktiv följdes för att skapa ett 
så intresseväckande brev som möjligt för att få positiv respons. Därefter kontaktades 
rektorerna per telefon för kontaktuppgifter till samarbetsvilliga lärare. Efter detta tog vi 
personlig kontakt med lärarna för att bestämma tid för intervjuer. 

Varje lärare intervjuades enskilt. Intervjuerna tog cirka en timme och spelades in på 
band efter lärarnas godkännande. En fördel med bandinspelning var att vi inte riskerade 
att gå miste om någon information. Samtidigt som det, vilket Ekholm och Fransson 
(1992) tar upp, minskade risken för omtolkningar i efterhand. Bandinspelningarna 
hjälpte oss även med att inte bli alltför upptagna av egna anteckningar och dessutom 
fick vi svaren i den intervjuandes egna ordval. Detta framhäver Bryman (2002) som 
fördelar med bandinspelning. 

Intervjuerna utfördes mestadels på skolorna. Anledningen till detta var att det enligt 
Ekholm och Fransson (1992) är viktigt att svaranden känner sig trygg i miljön. Ett par 
av intervjuerna utfördes på annan plats efter önskemål från lärarna. Genom detta 
underlättade vi för lärarna som inte behövde ta sig mer tid i anspråk än vad intervjun 
krävde. 

Intervjuerna utfördes tillsammans eftersom vi då kunde komplettera varandra och få 
mer dynamik i intervjun. Vi har ingen utbildning i intervjuteknik och att vara två 
intervjuare ansåg vi kunde minska spänningen i situationen. Som Bryman (2002) 
nämner var det viktigt att vi var väl förberedda, samspelta och visste vad som krävdes 
av var och en för att skapa en lyckad intervju.  

Delar av frågeschemat lämnades ut i förväg till lärarna i förhoppning att detta skulle ge 
ökat djup i svaren och öka tillförlitligheten (se bilaga 4). Ekholm och Fransson (1992) 
nämner att det kan vara en fördel om de svarande fått möjlighet att tänka igenom 
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frågorna innan intervjutillfället. Detta för att personen skall få möjlighet att lämna 
genomtänkt och rätt information särskilt gällande sådant som kan ligga långt tillbaka i 
tiden. Med tanke på vårt val av lärarkategorier där flera är utbildade för en längre tid 
sedan såg vi utlämnandet av vissa frågor som en hjälp för de svaranden. Anledningen 
till att inte alla frågor lämnades ut var viljan att inte styra dem för mycket mot vissa 
typer av svar.   

Enkät 

En provenkät gjordes för att få synpunkter på frågeformuleringarna. Innan enkäten 
lämnades ut till eleverna fick deras lärare titta på den och godkänna den. Vi genomförde 
enkäterna i klassrummen då vi kunde nå många elever på ett smidigt sätt. Eftersom vi 
fanns tillgängliga kunde vi svara på frågor och förtydliga vid behov. För att underlätta 
för eleverna läste vi upp en fråga i taget. Vi anpassade oss till lärarna beträffande när de 
ansåg det passa bäst att genomföra enkäten. En fördel med att närvara vid 
enkätförfrågningen var att vi fick in enkäterna omgående. Risken för eventuella bortfall 
vid pappershanteringen minskade därigenom. 

Dokumentstudier 

De dokument som lästes och studerades med fokus på stavning och skrivundervisning 
var läroplanen för grundskolan 69 och dess supplement, läroplanen för grundskolan 80 
och dess kommentarmaterial samt kursplanen för svenska tillhörande läroplanen för 
grundskolan 94. Efter genomläsning jämfördes dokumenten med varandra. 
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Etiska aspekter 
Vid forskning måste hänsyn tas till etiska principer som är till för att skydda individer 
som berörs i undersökningarna. Dessa är framtagna av Humanistiska-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). För svensk forskning finns fyra 
huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet, som måste beaktas vid undersökningar (HSFR, 1990).  

Informationskravet innebär bland annat att deltagarna skall informeras om sådant som 
kan tänkas påverka deras villighet att delta. Syftet för forskningen måste framgå, likaså 
att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om så önskas (HSFR, 1990). I denna studie 
uppfylldes detta krav genom att de intervjuade informerades både skriftligt via 
missivbrev där dessa punkter berörts, samt muntligt före intervjuerna. Vid enkäterna 
informerades eleverna muntligt. 

Vi vägde för- och nackdelar med att informera eleverna om frivilligheten. En risk med 
att säga att det är frivilligt kunde vara att vissa eleverna då avstod från att delta, men vi 
ansåg denna risk övervägas av fördelen med att vara etiskt korrekta och uppfylla 
informationskravet.  

Att deltagarna själva kan bestämma om de vill medverka eller ej innefattas av 
samtyckeskravet (HSFR, 1990). I denna undersökning blev det aktuellt att fundera över 
om föräldrars tillåtelse till medverkan var nödvändig eftersom eleverna är minderåriga. 
Enligt HSFR (1990) kan samtycke inhämtas via företrädare för deltagarna, under 
förutsättning att undersökningen sker på arbetstid och ej är av etiskt känslig natur. 
Därmed ansåg vi att det räckte med klasslärarens godkännande för elevernas 
medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i undersökningen skall ges 
största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem (HSFR, 1990). I denna undersökning 
anonymiserades alla deltagare för att ingen skall kunna identifieras. Uppgifter om 
deltagare skyddades under arbetets gång från obehörig insyn.  

Beträffande nyttjandekravet, som innebär att materialet inte får användas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften (HSFR, 1990), strävade vi efter 
att uppfylla detta genom att inte offentliggöra uppgifter. Materialet används endast inom 
ramen för arbetet. Eftersom detta arbete är en övning i forskningsmetodik och vi i 
längden inte kan garantera att datamaterialet kan förvaras tillräckligt säkert valde vi att 
förstöra det när arbetet avslutats.  

HSFR (1990) rekommenderar att deltagarna bör delges forskningsresultaten och vi 
kontaktade de medverkande och lämnade information om var någonstans det färdiga 
arbetet finns tillgängligt.  
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Resultat 

Resultatredovisningen är ej en fullständig redogörelse av alla svar som inkommit. 
I stället har för syftets frågeställningar de mest relevanta svaren lyfts ut. Resultatet 
redovisas under olika underrubriker. Intervjuresultaten behandlas först, därefter 
enkätresultaten med inslag av lärarnas intervjusvar och sist behandlas 
dokumentstudierna.  

Intervjuresultat 
När lärarna anser sig börja med stavning 

När lärarna själva fick beskriva när de anser sig börja med stavning framkom 
divergerande svar. Nyexaminerad lärare A och lågstadielärare A ansåg att de börjar med 
stavning direkt eftersom barnen utvecklar stavningen parallellt med läsningen. 
Nyexaminerad lärare B beskrev också att stavningen på sätt och vis börjar redan från 
skolår 1 eftersom barnen där får arbeta med att lyssna till orden i samband med att de 
skriver själva. Hon uttryckte ”man lär sig ju att skriva genom att lyssna på orden, […] 
för det är ju deras sätt att upptäcka språket, och upptäcka hur man skriver”. 

Nyexaminerad lärare A tog upp att när hon märker att eleverna är mottagliga kan man 
börja prata om stavning. Samtidigt poängterade hon även att det inte går att vänta hur 
länge som helst med att börja jobba aktivt med stavningen trots att eleverna inte har 
visat intresse för det. ”[Det] är ju också ett läraransvar att man ska lära ut, så det är både 
vad eleven vill, vad det är på för nivå och vi som lärare måste ju också ha ett visst 
ansvar.” Detta med tanke på att det ställs krav på barnen att kunna vissa saker i senare 
skolår. 

Lågstadielärare B ansåg sig börja med stavning redan i skolår 1 då hon arbetar väldigt 
individuellt och förser barnen med korrekt stavade texter samt svarar på deras frågor om 
hur ord stavas. Småskollärare A ansåg sig också börja i skolår 1 genom att bland annat 
gå igenom vokaler och konsonanter samt ha veckans ord.  

Båda 1-7-lärarna beskrev att de inte fokuserar på stavningen i skolår 1 eftersom de anser 
att eleverna inte är mottagliga för det då. I stället ”smög [man] in det lite grann” i skolår 
2, som 1-7-lärare A sade, och det utvecklas mer i skolår 3 i form av att eleverna 
uppmärksammas på olika stavningsmönster och regler. Småskollärare B framhävde 
tydligt att stavning kommer först i skolår 2, då hon arbetar med organiserade 
stavningsövningar. Hon vet att kravnivån eleverna skall komma upp till på lågstadiet är 
ljudenlig stavning, men vill ändå gå igenom stavning ordentligt för att stavfel inte skall 
fastna hos eleverna. ”Jag tycker det är viktigt att man lär sig från början på rätt sätt än 
att man får se det för mycket felstavat.” 

Resultaten visar att de flesta lärarna, fem av åtta, anser sig börja arbeta med stavning 
redan från skolår 1, men på olika vis och utifrån olika perspektiv. De flesta av lärarna 
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anser sig börja med stavningen när de gör det på ett indirekt sätt, att stavningen kommer 
in på en gång eftersom de ser en stark koppling till läsning och att lyssna på ord. Andra 
ser inte stavningen komma in förrän det blir direkt undervisning i det genom att arbeta 
med stavningsregler och mer specifika stavningsövningar. 

Stavning i förhållande till läsning och skrivning  

Vid intervjuerna framkom att alla lärarna ser ett starkt samband mellan läsning och 
stavning. Nyexaminerad lärare A sammanfattade lärarnas åsikter om sambandet genom 
uttalandet ”vägen till stavning går genom läsning”. 

Detta belyses i form av exempel från några av lärarna. Lågstadielärare A tycker att det 
är meningsfullt att eleverna får läsa och ta till sig stavning därigenom. Via läsningen 
menar hon att barnen får ordbilder ”för där kopierar, där fotograferar de ju av orden när 
de läser och […] när man skaffar ordbilder så lär man sig ju stava”. Lågstadielärare B 
uttryckte också att hon tror att eleverna får in stavningen genom att skaffa sig 
bildminnen. Hon nämnde att om en person har ”läst mycket då finns de där bilderna 
väldigt lätt tillgängliga, men har man läst lite så har man inte så mycket bilder inne i 
huvudet och då är det svårare”.  

På grund av att läserfarenheten hjälper stavningsförmågan är det viktigt att eleverna får 
ta del av rättstavade texter enligt lågstadielärare B som sade ”där text visar sig för dem 
så tycker jag den ska vara rätt. Den jag skriver och den de visas, den texten som läses, i 
läseböcker och så där, den ska vara rätt.” Även nyexaminerad lärare B uttryckte att 
rättstavade texter är viktiga. 

Nyexaminerad lärare A påpekade att ”grunden kommer ju från läsning för barnen lär sig 
ju också att desto mer man läser så är det ju så fantastiskt att då lär du dig också se hur 
orden stavas”. Enligt henne får eleverna också ett ökat ordförråd genom läsningen, 
vilket syns i stavningen. Även 1-7-lärare B tog upp att läsning ger en vana att se ord och 
i förlängningen att läsaren själv kan se om det ser felstavat ut.  

Det var en lärare, nyexaminerad lärare B, som nämnde att vid skrivning måste barnen 
lyssna på orden noggrant och då kommer stavningen in automatiskt. Både 
nyexaminerad lärare A och B berörde att vägen till stavning även går genom skrivande 
och uppmanar sina elever att skriva mer och mer eftersom de då anser att stavningen 
kommer med på köpet.   

Lärarnas stavningsundervisning i praktiken 

Alla lärare påpekade att de låter eleverna skriva som det låter till en början och att detta 
inte är något negativt utan positivt. Dock uttryckte småskollärare B att eleverna kan 
riskera att befästa felstavningar. Dessutom konstaterade alla lärare att skrivintresse och 
skrivglädje är grunden att utgå ifrån när eleverna skall lära sig hantera skriftspråket. 
”Skriv, skriv, skriv, skriv och jag liksom godkände allting bara för att få igång 
skrivlusten.” (1-7-lärare A om elever i skolår 1.) I stället för att fokusera på stavning i 
elevers texter vill lärarna hellre att eleverna skall lära sig skriva en bra berättelse. 
Småskollärare B sammanfattar det med ”att ha röda tråden, att brodera ut texten […] att 
överhuvudtaget utveckla sitt skrivande hela tiden”.  
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Vikten av att utgå från individen i arbetet med stavning har alla lärare tagit upp, vilket 
sammanfattades av nyexaminerad lärare A ”det handlar ju om att ha individuell 
undervisning utifrån elevens egen nivå”. Dessutom menar de att man bör utgå från 
elevens egna texter. Exakt hur detta bör göras är oklart, men många påpekade att man 
inte skall rätta alla stavfel alltid eller i alla moment. Exempelvis kan rättning av stavfel 
förekomma vid diktamen medan det vid fri skrivning i stället prioriteras att eleverna 
skriver och tycker det är roligt.    

Vid elevers egna frågor om stavning 

Flera lärare nämnde att barnen själva brukar fråga om stavning och att de då naturligtvis 
hjälper till. Detta görs dock på något olika sätt. Om barnen frågar efter hur ord stavas 
skriver lågstadielärare B, 1-7-lärare B och småskollärare B ned orden rättstavade så att 
barnen därefter kan skriva av. Lågstadielärare B går ett steg längre och låter eleverna 
behålla dessa ord som egna ordlistor att kunna titta tillbaka på vid behov. Småskollärare 
A och B samt 1-7-lärare A berättade att de även lyfter frågor om stavning till hela 
klassen och skriver på tavlan. 1-7-lärare A varierar mellan att bara säga hur ett ord 
stavas med att skriva ned det beroende på svårighetsgrad av ord och hur långt eleven 
kommit i sin utveckling, ”ibland har jag skrivit och ibland har jag sagt, det beror lite på 
situation och det beror lite på eleven. Beror lite på vad det är för ord.” Att både skriva 
ner och säga ordet för att eleverna skall få uppleva det med två sinnen poängterade 
lågstadielärare A.  

Den lärare som skiljde sig från mängden var nyexaminerad lärare B som sade ”jag 
försöker att säga, att de bara ska komma ihåg det och snabbt”. Beroende på elev och 
svårighetsgrad av ord kunde hon dock tänka sig att skriva ned ordet. Hon berättade att 
en del barn kan bli alltför vana vid att skriva efter en förlaga och för att hjälpa dem 
utvecklas väljer hon att inte alltid ge dem det. 

Veckans ord 

Alla lärarna utom de nyexaminerade och lågstadielärare A använder sig av veckans ord. 
Anledningarna till och genomförandet av veckans ord varierar. 1-7-lärare B och 
småskollärare B väljer ut högfrekventa ord till veckans ord. Dessa lärare har diktamen 
på orden, vilket också förekommer hos småskollärare A.  

En lärare, lågstadielärare B, använder sig av veckans ord fastän hon tvivlar på 
effekterna av det. Hon sade sig ha upplevt att nötning av ord inte har gett det förväntade 
resultatet och har därför minskat på det i sin undervisning. Hon uttryckte att hon 
egentligen ”tror mycket på att det handlar om att när barnet är intresserad, i det 
ögonblicket så lär det sig stavningen för att det just nu vill veta hur ordet stavas”.  

Ett annat syfte med veckans ord än ren rättstavning har 1-7-lärare A som främst lägger 
vikten på att kontrollera att eleverna stavar ljudenligt, ”då var det mer att jag ville se om 
de hör, alltså att de hör liksom orden, hur låter orden, skriver de rätt det de hör”.  

Mest avståndstagande från veckans ord är nyexaminerad lärare A som anser att ”det blir 
mer att man dunkar in orden i just den veckan”. Hon påpekade dock att veckans ord kan 
vara positivt om man integrerar det med övrig undervisning. Nyexaminerad lärare B 
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tycker inte heller att det blir någon förankring vid användning av veckans ord utan anser 
det viktigare att eleven själv sitter och lyssnar på orden vid skrivande. Hon uttryckte 

”[…D]et ger mer en känsla för ordet också om man sitter själv och lyssna på ordet och försöker 

ljuda fram än att man skriver efter böcker, typ veckans ord, då kan man ju alltid titta på, jaha nu 

ska jag skriva fredag och fredag stavas så där och så skriver man bara av och då är det inte 

säkert att det blir någon förankring.”  

Hon menar att det blir mer bearbetning då och att orden fastnar bättre. Lågstadielärare A 
har slutat med veckans ord och diktamen eftersom hon anser att skrivande av längre 
texter och läsning är mer meningsfullt för att lära sig stava. 

Stavningsregler 

Småskollärare B redogjorde för att hon har grundläggande stavningsundervisning från 
skolår 2 och går igenom all stavning under lågstadiet. Hon går då igenom ljudstridig 
stavning grundligt och tar upp reglerna för det, till exempel hur j-ljudet skall stavas 
innan mjuk och hård vokal. Hon framhävde att detta görs på lekbetonade sätt, 
exempelvis kan eleverna lära sig långa och korta vokaler genom att dra i gummiband 
och studsa boll samtidigt som de får lyssna på ord. ”Genom att jag drar på orden 
haaaaaaaaat och hatt.” Hon använder sig av många olika sätt för att lära barnen stava 
rätt, bland annat spel, tävlingar, bilder och övningsböcker. Läraren förklarade att 
reglerna inte är för abstrakta för eleverna, ”det är en regel ungefär som att lära sig 
fotbollsregler eller andra regler, ju, enkla, men det gäller att ha bilder och förankra dem 
och sedan att träna”. Hon anser att hon tar ned reglerna till metodnivå där de 
konkretiseras, vilket gör dem hanterbara för eleverna.  

Småskollärare A gav också konkreta exempel på hur hon arbetar med stavning. Bland 
annat nämnde hon knepet att berätta för sina elever att de kan räkna bokstäverna i ord 
för att hjälpa till med stavningen. Eleverna får tipset att 

räkna bokstäverna för en del har svårt när de har bråttom, hur många bokstäver är det i det där 

ordet författarinna till exempel, skriv gärna siffran efteråt och så när ni skriver, se till att ni får 

lika många bokstäver.  

Hon nämnde också knepet att vid vissa ord uttala ordet som det skrivs, till exempel 
gymnastik med g-ljud i stället för j-ljud. Hon menade att man måste ha 
stavningsövningar i undervisningen. Båda småskollärarna konstaterade att det krävs 
struktur och nötning till viss del i stavningsundervisningen. Även 1-7-lärare B instämde 
i att eleven måste öva på stavning för att bli duktig. Småskollärare A uttryckte detta 
genom 

överhuvudtaget nöta, nöta och nöta och ha samma struktur liksom, försöka bygga upp det med 

samma struktur ändå är väldigt bra, barnen behöver den här tryggheten också där va, samma 

struktur och nöta in saker och ting. 

1-7-lärarna sade sig börja med regler mer koncentrerat i skolår 3. 1-7-lärare B menar att 
stavningsregler kan vara till hjälp för vissa elever och vill därför gå igenom det, trots att 
hon inte tror att alla är mottagliga för det. Hon vill att ”de ska få verktygen, att de ska ja, 
ha verktygen, stavningsregler”. Hon menade också att det för vissa kan bli lättare att 
skriva om de får struktur och konkreta regler.  
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1-7-lärare A tar upp stavningsregler i form av olika ljud, kort och lång vokal, hårda och 
mjuka vokaler och dubbelteckning. Hon prioriterade att nosa på reglerna genom att till 
exempel vid ljudstridig stavning låta eleverna hitta ord med ng-ljudet i tidningar med 
mera och sedan prata om det och inte gå alltför mycket in på själva regeln.  

Man nosar på alla regler i trean [… F]örst skriver vi, alltså vi tittar ju på ord som har sådant ng-

ljud i sig och hör liksom hur det låter och hur det kan låta, så tar vi dem […] och då kommer de 

ju på massor liksom och så skriver jag upp massa sådana ord på tavlan och sedan får de kolla 

i sina böcker och leta själva efter sådana ord. [… D]et är det här som är nosandet på det […], 

regeln blir ju mer i fyran och femman. 

Eleverna får med andra ord först skaffa sig erfarenheter av orden och sedan närma sig 
regeln. 1-7-lärare A lär även barnen använda ordlista och menar att barnen då får övning 
i stavning på köpet. 

Lågstadielärare A berättade att hon inte arbetar i så hög grad med stavning, utan mer 
med lyssning. Till skillnad från de andra lärarna tror hon inte att stavningsregler hjälper 
eleverna utan tror att det är lättare att fotografera ord än att lära sig regler. Däremot sade 
hon att eleverna i skolår 3 jobbar med ljud samt kort och lång vokal. Hon uppmuntrar 
eleverna till att vid osäkerhet chansa på vanligaste sättet att stava ljudstridig stavning. 
Hon nämnde att 

det är klart att jag är inte för en massa stavfel så va, men alltså allt behöver inte vara rättstavat, 

det är viktigaste faktiskt att man kan läsa det […] man behöver inte kunna stavningsregler om 

man kan stava ändå, faktiskt. 

Lågstadielärare B är den lärare som utmärkte sig genom att vara den enda som sade sig 
inte lägga vikt vid att arbeta med ljudstridig stavning längre. Det viktigaste för henne är 
numera att eleven skall få skrivglädje och att det skall vara roligt att skriva, att man 
skriver för att meddela sig med någon annan. Hon framhävde dock att för att textens 
budskap skall gå fram måste den vara stavad så att den som läser förstår. 
Stavningsundervisningen kopplade hon samman med elevernas eget skrivande och att 
utgå från deras texter. Detta var även lågstadielärare A:s anledning till att ta större 
avstånd än övriga lärare från regler.  

Nyexaminerad lärare A berättade att hon arbetar med övningar där stavning tas upp, 
men hävdade att detta integreras i undervisningen och såg det ej som lösryckta moment. 
Vid behov kunde hon tänka sig att ta upp regler. Hon uttryckte att hon arbetar väldigt 
individuellt med stavning och utgår från elevens nivå och texter. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att småskollärarna till stor del verkar arbeta med 
stavningsövningar och regler. De var positiva till stavningsövningar och såg dem som 
en behövlig del i undervisningen. Lågstadielärare B arbetar väldigt individualiserat med 
stavningen och lägger låg vikt vid att ha stavningsövningar och regler. 1-7-lärarna har 
ett arbetssätt som är en blandning av småskollärarnas och lågstadielärare B:s. De har ett 
varierat undervisningssätt där de arbetar med stavning både genom stavningsövningar 
och genom att utgå från elevens egen nivå och text. Det som skiljer lågstadielärare A 
från övriga lärare är att hon har en mindre positiv inställning till stavning. Hon säger sig 
inte jobba med stavning och tror inte på regler, men hennes svar tyder på att det ändå 
görs. Gemensamt för de båda nyexaminerade lärarna var att de prioriterade integrerad 
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undervisning mellan läsning och skrivning och trodde i huvudsak inte på att fokusera på 
stavning i lösryckta moment.  

Rättning 

Alla lärare sade att de prioriterar skrivglädje framför stavning och att de rättar 
tillsammans med barnen. De har alla momentet fri skrivning där de uppgav sig inte rätta 
elevers texter i någon större utsträckning. Småskollärare A sade ”sedan har vi då fri 
skrivning till exempel […] där bryr jag inte mig ett dugg om stavningen, frågar de så 
säger jag naturligtvis hur ordet stavas”.  

Båda småskollärarna hävdade att vid fri skrivning skall ingen rättning ske, men nämnde 
också att vid tillfällen kan de gå in och göra det. De påpekade att de själva suddade ut 
och ändrade åt barnet. Småskollärare B, i motsats till småskollärare A som kunde göra 
det utan elevers medverkan, gjorde detta då hon satt tillsammans med barnet och för att 
barnet skulle kunna koncentrera sig på innehållet och slippa traggla med omskrivningar. 
Hon är den enda lärare som uttryckte att hon uppmanar eleverna att tänka på felen de 
gjort vid nästa skrivuppgift, ”tänk på det här då som du, var svårigheter då och gör det 
bättre nästa gång”. I stället för att göra som förr då de fick skriva om ord för ord låter 
hon dem idag skriva nya texter där de skall skriva rätt och hoppas på att det fastnar så 
småningom. 

De flesta lärare har också moment där stavning prioriteras, bland annat i veckans ord 
och stavningsövningar. Vid längre texter rättas utvalda typer av fel. Lågstadielärarna 
och 1-7-lärarna samt nyexaminerad lärare A tog upp att de vid rättning fokuserar och 
väljer ut vissa moment som de tittar på i stället för att rätta allt. Till exempel att endast 
titta på dubbelteckningsfel eller ck-stavning. Lågstadielärare B sammanfattar syftet med 
detta ”rätta med positiv hand […] alltså, rätta för att hjälpa, inte för att stjälpa”. Dessa 
lärare tydliggjorde att rättningen kommer in mer och mer ju äldre eleverna blir.  

Alla lärare med undantag av småskollärare B rättar individuellt och utifrån elevernas 
önskemål. Småskollärare B rättar också individuellt med eleven men uttryckte inte lika 
klart och tydligt om det var utifrån elevens önskemål. Lågstadielärare A kan rätta själv, 
”jag kan smygrätta då alltså och rätta själv i böckerna, ibland kan jag tycka att ah, det 
ska se lite schysst ut i alla fall det här, då kan jag rätta åt dem”. Men vid andra tillfällen 
rättar hon tillsammans med eleven. Hon påstod sig inte rätta i så hög grad men vill ändå 
”försöka rädda dem från de där grova stavfelen” eftersom hon är orolig att de kan lära 
sig felstavade ord i ordbilder.  

Nyexaminerad lärare A försöker få eleverna så långt som möjligt att se sina egna fel 
genom att de får läsa igenom det de själva har skrivit  

jag försöker sitta med varje elev när de har skrivit en text, att vi läser igenom den, vi tittar, och 

jag försöker få eleverna själva så långt som möjligt upptäcka sina egna fel. Och ofta är ju 

eleverna, de som kommit en bit på väg, de ser ju sina egna fel.   

Detta poängterade även lågstadielärare A. Hon var också den enda av lärarna som i stor 
utsträckning använde datorn som hjälp vid rättning tillsammans med eleverna. Både 
nyexaminerad lärare A och lågstadielärare A uttryckte att man till eleverna inte skall 
säga rakt ut att de har stavat fel utan uttrycka det mildare. Till exempel genom att 
förklara att någon annan skall förstå det eller som lågstadielärare A sade ”jag kan ju 
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säga, det här ordet kan man stava på ett annat sätt, jag behöver inte säga att det är fel. 
För det är samma sak, uppenbarligen kan man stava det så också.”  

Nyexaminerad lärare B ansåg sig rätta genom att svara på elevernas texter med frågor 
bestående av samma ord som eleverna använt, fast korrekt stavade.  

Stavningsutveckling 

Vi var intresserade av att få veta lärarnas svar på hur man kan se en elevs 
stavningsförmåga utvecklas.    

Lågstadielärare B förklarade i form av att ta upp handstil och sättet att skriva stor 
bokstav och punkt. Hon menade att om hon har svårt att läsa elevernas texter försöker 
hon ibland ta upp lite dubbeltecknat. Lågstadielärare A nämnde att stavningsutveckling 
syns när eleverna blir intresserade av stavning och när de frågar om ord och vill stava 
rätt. Hon tog också upp att det finns hjälpmedel för att se elevers skrivutveckling. 

Lärare : Ja, det finns ju ett SUS-schema, Bo Sundblads SUS-schema till exempel, det är ju en 

bra förklaring på skrivutvecklingen. 

Intervjuare: Men det finns ingenting som uttrycker bara stavningsutveckling? 

Lärare: Nej, för att stavning är ju inte det centrala, det framkommer ju jättetydligt där i. […] 

Stavning är så lätt att mäta ifall man är bra på, jag tror, det är inte det som är det viktiga. 

1-7-lärare A uttryckte att stavningsutvecklingen är ganska tydlig. Detta beror på att 
eleven i skolår 1 skriver fullständigt som det låter, efter vad de hör, men att 
utvecklingen sedan går mot att stava alltmer rätt. Ett annat tecken är när hon märker att 
eleverna börjar uppmärksamma skrivkonventioner i och med att de kan ord som de inte 
har gått igenom i undervisningen. Hon anser att det generellt sett blir mindre antal fel 
och att det inte längre är massa olika fel utan i stället vissa typer av fel. Enligt henne gör 
eleverna ofta samma typ av fel ”man styrs av också, ni gör hela tiden de här felen, vi 
jobbar med det”. Stavningsutvecklingen menar hon hjälper henne att veta vad hon skall 
jobba med i stavningen. 

Nyexaminerad lärare B menade att utvecklingen märks på att eleverna låter vokaler 
utebli i början i sina texter, men att det sedan kommer in mer och mer genom att 
eleverna börjar lyssna mer till orden, att det blir mer ljudenligt stavat. Nyexaminerad 
lärare A och 1-7-lärare B tog upp en annan vinkel där de berättade att utvecklingen kan 
ses då eleverna går över från mekaniskt till eget tänkande, när eleverna märker att det 
har blivit fel och kan rätta sig själva. 1-7-lärare B nämnde också att hon kan se 
utvecklingen i att eleverna övergeneraliserar stavningsregler, ”jag kan märka utveckling 
i de lägre åldrarna att man konsekvent använder stavningsregler men fel”. 

Småskollärare A menade att stavningsutvecklingen syns på att fler och fler ord blir rätt 
och att eleverna kan se om det blir fel eller frågar om ett ord stavas på ett eller annat 
sätt. Även småskollärare B anser att felen generellt minskar men påpekade också att det 
blir nya fel genom att eleverna skriver mer avancerade texter då nya och svårare ord 
framträder. 
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Sammanfattningsvis visar svaren att lärarna tog upp olika perspektiv då det gäller 
stavningsutveckling. En del lärare tog upp mängden och typen av fel, medan andra 
lärare tog upp elevers intresse och eget reflekterande kring stavning.  

Vad har påverkat lärarna till sina arbetssätt  

Båda småskollärarna menade att de har fått ändra sina arbetssätt och att de tidigare var 
hårdare med stavning. Som orsak till detta angav småskollärare A att eleverna inte 
längre får samma hjälp hemifrån och att de allmänt är mer oroliga. Dessutom arbetar 
hon utifrån vana, ”det är gammal och vana […] jag har ju hållit på i många år och jag 
har tyckt det har varit ett bra sätt”. Småskollärare B tog upp att kraven i skolan inte är 
lika höga längre och att det idag räcker med att kunna ljudenlig stavning när man går ut 
skolår 3. En anledning till detta angav läraren är att ”kraven är […] väldigt lågt hållna så 
att alla ska kunna klara av dem”. Hon menade att kravnivåerna tidigare varit betydligt 
högre. Dessutom påpekade hon att hennes arbetssätt har påverkats av minskad 
klasstorlek vilket möjliggjort en högre individualisering. 

[J]ag har bara 16 barn i klassen så att det gör att jag kan ta varje barn för sig, jag […] får ju 

arbeta mycket mera metodiskt eller mycket mera med regler […] om jag har väldigt många 

barn för då hinner man inte med. 

1-7-lärarna förklarade att deras val av arbetssätt har påverkats till stor del av läromedel 
och lärarhandledningar. 1-7-lärare A uttryckte att hon går mycket på känsla, medan 1-7- 
lärare B tog upp att hon även har påverkats av sin utbildning och av andra lärare.  

Lågstadielärarna påpekade tydligt att de var påverkade av egna erfarenheter. 
Lågstadielärare B nämnde att hon var påverkad av sina egna barn och den enda som 
uttryckte särskilt att hon var påverkad av olika teorier.  

Ja, det är ju teorier om att läsning kopplat till skrivning hör ihop. Att ja, det där jag sade med 

ordbilderna och att man har läst mycket så ser man hur ett ord ska stavas och så blir det bra 

och de teorierna nu jag tänkte på, jag har Bo Sundblad mycket i tankarna.  

Hon menade också att hon har provat olika arbetssätt, till exempel att ha mer 
stavningsövningar i kontrast till dagens undervisning där hon utgår mer från fritt 
skrivande och har sett att det har lett till samma resultat. Lågstadielärare A menade att 
hon också var påverkad från egna barn, men även sin egen skolgång då hon själv 
upplevde sig vara en dålig stavare som inte kunde lära sig regler och ”blev jagad av en 
massa röda bockar”. 

Nyexaminerad lärare A menade att hon är formad av bland annat de erfarenheter hon 
gjort via tidigare arbete i skola och arbetsmetoder som fanns där. Hon nämnde att hon 
har provat sig fram och har hittat material som hon tror på och kan utgå ifrån. 
Nyexaminerad lärare B anser sig arbeta som hon gör beroende på hennes syn att läsning 
och skrivning är grunden. 

Kopplingen mellan stavning och lärarutbildning 

De äldre lärarna (småskollärarna och lågstadielärarna) berättade generellt att de har fått 
mycket metodkunskaper via sin lärarutbildning och tycker sig inte sakna någonting i 
fråga om stavning. Småskollärare B uttryckte sig om utbildningen i form av att den 
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innehöll ”inte varför utan mera hur man lär ut saker och ting, det var enormt mycket 
metodik”. 

Till skillnad från de yngre (1-7-lärarna och de nyexaminerade lärarna) fick de äldre lära 
sig bland annat om ljudstridig stavning, kort och lång vokal samt mjuk och hård vokal. 
De yngre poängterade att det var mycket mer läsning än skrivning, och mer teorier än 
praktiska metoder. 1-7-lärare A sade att  

mycket läsinlärning var det ju liksom och läsning […], men skrivning […] alltså nu när jag jobbar 

så vet jag inte riktigt vad skulle de på lärarhögskolan ha lärt mig mer om skrivning, det vet jag 

inte riktigt, för det som jag ändå undervisar i, det kan jag ju lära mig själv nu när jag jobbar. 

[…D]et är liksom inte så himla avancerat och är det något, liksom hur man ska förklara vissa 

saker, jag menar hårda och mjuka vokaler […] men det kan jag ju läsa på då själv.  

De yngre lärarna har själva fått hitta kunskapen om stavningsregler och hur man skall gå 
till väga för att lära barnen det. En annan av de yngre tyckte att det var väldigt lite fokus 
på stavning i utbildningen och uttryckte  

alltså när man kommer ut som färdig lärare och man säger då att generellt sett hur mycket tid 

man lägger ner på lärarhögskolan till hur mycket tid och kunskaper det krävs utav dig som 

nyexad lärare så är det inte i förhållande till varandra […D]et blir väldigt, väldigt tufft för elever 

som ska utsättas för oss nya lärare och sedan ska vi korrigera de nybörjarmissar vi gör.  

Dessutom berättade en av de yngre lärarna att de studerade skrivning i allmänhet och 
när det gällde stavning fick de diskutera förhållningssätt till rättning i stället för att 
studera metoder för att lära barn att stava.  

De äldre lärarna pratade under intervjuerna mer om just stavning medan de yngre 
lärarna lättare kom in på sidospår. De äldre konkretiserade och specificerade mer hur de 
arbetar än vad de yngre gjorde. 
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Enkätresultat 
Det totala antalet elever som svarat på enkäten uppgår till 89 personer, dock förekom 
enstaka bortfall vid några frågor. 

Vikten av stavning 

Eleverna 

För att belysa elevers egna tankar om vikten av stavning och hur viktigt de tror att 
personer i deras omgivning tycker att det är valdes fråga 12, 13 och 14 ut.  

Vikten av stavning

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

12. Tycker du att det
är viktigt att du kan

stava rätt?

13. Tror du din lärare
tycker det är viktigt att

du stavar rätt?

14. Tror du dina
föräldrar tycker det är

viktigt att du stavar
rätt?

Pr
oc

en
t % JA

NEJ

 
Tabell 1. Diagram över elevernas syn på vikten av stavning. Andel procent som svarat ja eller nej på 

frågorna. Ett bortfall på fråga 12 och två bortfall på fråga 13. 

Den generella bilden av vilken vikt elever lägger vid stavning visar att den största delen 
av elevgruppen anser det vara viktigt att de kan stava rätt. Diagrammet visar även att 
eleverna känner att deras omgivning fäster vikt vid att de skall stava rätt.  

Trots att resultatet i de olika frågorna är mycket lika visar diagrammet att eleverna 
upplever att lärarna är de som tycker det är viktigast att eleverna stavar rätt, därefter 
kommer föräldrarna och sist eleverna själva.  

Lärarna 

Lärarna fick under intervjuerna berätta varför det kan vara viktigt att stava rätt. Fyra 
lärare fokuserade på hur en skribent uppfattas av andra. De menade att 
stavningsförmågan är viktig för att ge ett bra och seriöst intryck. Tre av dessa lärare 
drog även slutsatsen att stavningsförmågan är viktig för att få arbete och lyckas i det 
kunskapssamhälle vi lever i. Nyexaminerad lärare A uttryckte ”det är ett 
kunskapssamhälle som baseras på att du kan, är duktig på att läsa och skriva. Och en 
person som stavar med mycket stavfel, inte korrekt, blir ju oftast, ja du kan till exempel 
inte skicka ut ett CV med massa stavfel, du får inget jobb.” 

Två lärare tog upp hur stavningsförmågan påverkar elevernas skrivande, men inte hur 
andra uppfattar skribenten. Den ena menade att det var viktigt för att eleven skall lära 
sig rätt från början och inte se för många felstavade ord. Den andra läraren, 1-7-lärare A 
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tog upp att stavningsförmåga är viktigt för att en text skall vara läslig och begriplig ”det 
blir läsligt och man förstår vad det betyder, det kan betyda helt olika saker om man 
stavar fel”.  

Två lärare berörde både aspekten att det är viktigt att stava rätt för andras sett att se på 
och tänka om skribenten samt att en felstavad text kan leda till missuppfattningar. Även 
en elev berörde samma aspekt och skrev på enkäten ”[j]ag tycker det är väldigt viktigt 
att stava rätt så att man förstår vad du menar. Och så är det viktigt att skriva så man 
själv förstår”. Åsikten om att det blir lättare att koncentrera sig på innehållet i texten för 
eleverna och att eleverna skall få verktygen för att klara sig i skrift framkom. 

De flesta lärare ansåg att elevernas intresse för att stava rätt har varit på ungefär samma 
nivå under alla år som de har varit verksamma. Dock utmärkte sig småskollärare B som 
ansåg att eleverna på senare tid visat större intresse genom att fråga mer om hur ord 
stavas. Frågvisheten trodde hon hade ökat till följd av att antalet stavningsövningar 
minskat  

förr i världen då för väldigt länge sedan så höll man nog för mycket på det och tröttade ut 

barnen med att det var så himla mycket stavningsövningar och det har jag inte längre och 

därför gör ju också det att de frågar väldigt mycket hur stavas det och det.  

1-7-lärare B uttryckte känslan av att eleverna vill att det skall vara mer rättstavat idag, 
men frågar sig om det är eleverna som har ändrat sig eller hon som är mer mottaglig för 
deras frågor kring stavning.  

Sammanfattningsvis tycker eleverna själva att det är viktigt att de skall stava rätt och det 
är även denna uppfattning lärarna har av sina elever. Lärarna lägger en stor fokus på hur 
stavningsförmågan relateras till hur skribenten uppfattas av andra och något mindre 
fokus på hur förmågan påverkar elevers skrivande.  

Elevers perspektiv på förhållningssätt till stavning i klassrummet 

Tabellen nedan visar hur eleverna tillhörande fem av de åtta lärare som har intervjuats 
upplever det i sitt klassrum. Lärarkategorin 1-7-lärare är representerad av endast en 
klass och den lärarkategori som ej är representerad alls är nyexaminerad lärare. 

                               Klass 
 
Fråga 

Småskol-
lärare A 

 

Småskol-
lärare B 

 

Lågstadie-
lärare A 

 

Lågstadie-
lärare B 

 

1-7-lärare 
A 

 
5. Brukar du få 
skrivläxor? 

100 94 13 
 

94 95 

9. Rättar din lärare dina 
stavfel när du stavar fel? 

95 94 100 88 100 

11. Rättar du dina 
kompisars stavfel? 

14 25 33 88 
 

45* 

13. Tror du din lärare 
tycker det är viktigt att du 
stavar rätt? 

100 88 100 67* 95*  

* 1st bortfall 
Tabell 2. Procentuell redovisning klassvis av elever som har svarat ja på frågorna. 
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De flesta elever får skrivläxor, med markant undantag av klassen tillhörande 
lågstadielärare A. I hög grad anser alla klasser att läraren rättar deras stavfel där detta 
uppgår till nästan 100 % förutom i lågstadielärare B:s klass med en något lägre andel.  

Det är mer variation då det gäller om eleverna rättar sina kompisars stavfel. I klassen 
tillhörande lågstadielärare B är svarsmönstret ett annat jämfört med övriga klasser. Fler 
elever rättar sina kompisars stavfel samtidigt som deras svar tyder på att läraren inte 
rättar i lika hög grad som i de andra klasserna. Dessutom är det färre elever i denna 
klass som tror att läraren tycker det är viktigt att de stavar rätt. 

Det är minst kompisrättning i klasserna hos småskollärarna, mer hos lågstadielärare A, 
ännu mer hos 1-7-lärare A och mest hos lågstadielärare B som utmärker sig med väldigt 
hög andel. 

I frågan om eleverna tror att deras lärare tycker det är viktigt att de stavar rätt är de 
flesta överens om att så är fallet förutom i lågstadielärare B:s klass. 

Gemensamma mönster hos klasserna i förhållande till vilken utbildning deras lärare har 
syns delvis. Likheter finns hos småskollärarnas klasser gällande skrivläxor och lärarens 
rättning, men då det handlar om rättning av kompisars stavfel och lärarens vikt vid att 
eleverna stavar rätt finns skillnader. Hos lågstadielärarnas klasser däremot skiljer sig 
svaren på alla frågor och det går inte att konstatera gemensamma mönster i förhållande 
till lärarens utbildning. Det går inte att upptäcka ett mönster i 1-7-lärarens klass som går 
att likna vid någon annan lärarkategori och inom alla kategorierna uppvisas individuella 
skillnader. 

Eleverna svarade också på fråga 10, om de vill att deras lärare skall rätta när de stavar 
fel, och av det totala antalet elever svarade 87,6 % att de vill det.  

Stavningsförmåga och intresse för att öva stavning 

För att få reda på om det finns något mönster vad gäller om eleverna som anser sig vara 
duktiga på att stava också är intresserade att öva mer på stavning utformades en 
korstabell. Svaren redovisas i antal personer.  

                                           8. Skulle du vilja öva mer på stavning? 
 
 
 
7. Tycker du att du  
är bra på att stava? 
 

 

Tabell 3.  Elevers stavningsförmåga i relation till deras intresse av att öva stavning. Svaren redovisas 

i antal personer. N = 89 

Det som går att utläsa av denna tabell är att det är en stor majoritet, 79 stycken, av 
eleverna som upplever sig kunna stava bra. Av dessa är det 55 stycken som vill öva mer 
på stavning, medan 24 stycken inte vill göra det.  

 JA NEJ 

JA      55 
 

24 
 

NEJ     9 
 

1 
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En mindre grupp, 9 stycken, av det totala antalet elever upplever sig inte vara bra på att 
stava och vill öva mer på det. Endast 1 elev anser sig inte vara bra på att stava och vill 
inte heller öva mer på det.  

För att se om de olika svaren fördelades jämnt eller ojämnt mellan klasserna delades 
svaren in klass för klass. Det visade sig att småskollärare B:s klass var 
överrepresenterad när det gäller att inte tycka sig vara bra på att stava samtidigt som 
eleverna vill öva mer. Av de 9 personerna i denna kategori tillhörde 6 stycken denna 
klass. Dessa 6 stycken utgjorde 37,5 % av sin klass. För att få en överblick av dessa 6 
individers förmåga att stava i förhållande till övriga klassen studerades fråga 15 där 
eleverna fick skriva fritt om vad de tycker om stavning. Ingen märkbar skillnad kunde 
upptäckas. Den klass som var näst högst representerad i denna kategori, 1-7-lärare A:s 
klass, utgjorde 9,5 % av sin klass.  

Lågstadielärare A och B uttryckte att stavningsförmågan i deras klasser troligtvis är 
sämre än genomsnittet. Övriga lärare uttryckte att stavningsförmågan i deras klasser är 
god. Trots lågstadielärarnas tro på att eleverna är sämre på att stava än genomsnittet 
märktes inte det i elevernas enkätsvar på fråga 7, då de 10 elever som svarade sig ej vara 
bra på att stava tillhörde andra lärares klasser än lågstadielärarnas. 

Intresse för att öva stavning i relation till genus 

Anledningen till att studera genus var att det under intervjuerna framkom olika 
antydningar till att det finns skillnader mellan pojkar och flickor och deras 
förhållningssätt till stavning. Det är flera lärare som har nämnt att flickor i högre grad än 
pojkar frågar om stavning och är mer intresserade av detta. 

Vi valde därför att studera fråga 8, skulle du vilja öva mer på stavning, då vi ansåg att 
denna fråga belyser intresset för stavning. Resultatet visade att 77 % av pojkarna vill 
öva mer på stavning i jämförelse med 68 % av flickorna. Därmed finns ej stöd för 
lärares kommentarer om att flickor är mer intresserade av stavning än pojkar.  

Samband mellan skrivning och stavning 

För att få reda på om det går att se ett samband mellan skrivintresse och åsikter om 
stavningsförmåga gjordes en korstabell. Svaren redovisas i antal personer och ingen 
hänsyn togs till klasstillhörighet. De frågor som belyste sambandet var fråga 7 och fråga 
3.     

 
7. Tycker du att du är bra på att stava? 

 
 
 
3. Tycker du att det  
är roligt att skriva? 
 

                     
 

Tabell 4. Korstabell för samband mellan skrivning och stavning. N = 89 

 JA NEJ 

JA 76 9 

NEJ 3 1 
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Ett tydligt samband kan utläsas av att 76 stycken av 89 tycker att de är bra på att stava 
och anser det även vara roligt att skriva. En grupp elever, 9 stycken, anser sig ej vara bra 
på att stava men tycker ändå att det är roligt att skriva. Några elever, 3 stycken, tycker 
att de är bra på att stava, men tycker inte att det är roligt att skriva. Endast en person 
upplever sig inte vara bra på att stava och tycker inte att det är roligt att skriva. 

Samband mellan läsning och stavning 

På samma sätt som med korstabellen mellan skrivintresse och åsikter om 
stavningsförmåga gjordes med läsintresse och stavning, men med fråga 2, tycker du att 
det är roligt att läsa, och fråga 7. Siffrorna var i princip identiska med de i tabell 4. 

Resultatet blev därmed mycket likt sambandet mellan skrivintresse och 
stavningsförmåga. Majoriteten, 75 stycken, tycker både att de är bra på att stava och att 
det är roligt att läsa. De andra grupperna är fördelade i stort sett likadant som i 
korstabellen mellan skrivning och stavning.  

Det som går att konstatera utifrån dessa resultat är att det finns ett starkt samband 
mellan att tycka att det är roligt att skriva och läsa med att uppleva sig vara en bra 
stavare. Däremot går det ej att utläsa ett samband mellan att inte anse sig vara en bra 
stavare med att inte tycka det är roligt att skriva eller läsa. Trots att eleverna inte anser 
sig vara bra stavare tycker de ändå att det är roligt att skriva och läsa. 

En elev uttryckte klart och tydligt att stavningsförmågan har ett samband med läsningen 
”jag är rätt bra på att stava för jag läser mycket”. 

Stavning i relation till styrdokument 
Läroplan för grundskolan 69 (Lgr 69) 

I Läroplan för grundskolan 69 (Lgr 69) är kursplanen indelad i olika huvudmoment 
tillhörande respektive stadium (låg-, mellan- och högstadiet). De huvudmoment där 
stavningen berörs i lågstadiet är under förberedande undervisning i svenska och 
språkiakttagelser och övningar. Under det första momentet står; ”[e]nkel bild-, ljud- 
och ordanalys i lekens form i syfte att förbereda läsning och rättstavning” (Lgr 69, s 
128). Under det senare momentet;   

[m]ångsidig övning att uppmärksamma och successivt lära in stavningen av ord, som eleverna 

använder vid sin skrivning. Några vanliga förkortningar. Alfabetet. Övning att arbeta med enkla 

ordförteckningar och enkel ordlista för kontroll av stavningen. (Lgr 69, s 129) 

För mellanstadiet står under språkiakttagelser och övningar 

[m]ångsidig övning att successivt lära in stavningen av allmänt brukade ord med särskild 

hänsyn till det ordförråd som eleverna använder vid sin skrivning. Vanliga förkortningar. Övning 

att ordna ord alfabetiskt. Användning av ordlista, bl a för kontroll av stavningen. (Lgr 69, s 130) 

Om man läser vidare i Lgr 69:s supplement för svenska tas rättstavningsaspekten upp. 
Till en början när eleverna skriver skall kraven på att det blir rätt vara måttliga. Men 
efter hand måste eleverna förstå att det finns vissa konventioner för skriftspråket. För att 
eleverna skall lära sig dessa behövs språkövningar. Det rekommenderas att eleverna 
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skall lära sig stava genom vanliga förekommande ord i tal och skrift men framför allt 
genom elevernas eget ordförråd. Läraren skall arbeta med att eleverna själva skall iaktta 
felstavade ord och använda ordlista. Eleverna bör då de är osäkra på hur ett ord stavas 
fråga om hjälp. När de har lärt sig alfabetet bör de uppmuntras att själva ta hjälp av 
ordlista (Lgr 69, Supplement).  

Undervisningen skall anpassas efter individen och vid svårigheter skall hjälp sättas in så 
fort som möjligt. Förberedande undervisning bör användas för att uppmärksamma barn 
om ords delar. Det förespråkas att en systematisk genomgång av rättstavning kan 
inledas redan i samband med läsinlärningen. Aktuella nya ord och uttryck bör studeras 
och diskuteras. Det är viktigt att eleverna har gjort flertalet iakttagelser av språket och 
att läraren utgår ifrån dessa om han/hon tar upp rättstavningsregler. Undantagen bör tas 
upp samtidigt (Lgr 69, Supplement).  

Vid rättning av en elevs text kan läraren markera felen och sedan låta eleven själv rätta 
dem bland annat med hjälp av en ordlista. Det är viktigt att värna om elevernas intresse 
att vilja förbättra sina texter och inte fastna i ett mekaniskt rättande som kan leda till ett 
ointresse att skriva. Det är viktigt att rättning av texter anpassas till elevers förmåga att 
ta till sig detta och skall helst ske i dialogform mellan lärare och elev. Fel kan också 
markeras genom understrykning eller markering i marginalen. Läraren bör ej rätta felen 
själv utan låta eleven göra omarbetning med lärarens hjälp (Lgr 69, Supplement).  

Läroplan för grundskolan 80 (Lgr 80) 

I kursplanen för svenska tillhörande Läroplan för grundskolan 80 (Lgr 80) tas under 
huvudmomentet skrivning för alla tre stadier (låg-, mellan- och högstadiet) upp att  

[s]krivningen skall utgå från det talade språk som eleverna har när de kommer till skolan. 

Gradvis skall de lära sig skriva i överensstämmelse med vedertagna normer för stavning, 

ordböjning, meningsbyggnad och ordval. Målet skall vara att eleverna kan stava när de slutar 

grundskolan. (Lgr 80, s 139) 

Under lågstadiet står att eleverna bör ”lär[a] sig stava ord i sina egna texter. S k 
ljudenlig stavning samt enkel- och dubbelteckning av konsonanter i enstaviga ord bör 
särskilt uppmärksammas.” (Lgr 80, s 139) Under momentet språklära står om lågstadiet 
att eleverna ”får jämföra talspråk och skriftspråk och olika sätt att tala och skriva” samt 
att de ”lär sig använda begrepp som ord, bokstav, ljud, vokal, konsonant, stavelse, stam, 
ändelse, ordföljd, mening, stycke och skiljetecken i samtal om ord och texter” (Lgr 80, s 
141). 

För mellanstadiet står under skrivning 

• ljudenlig stavning: Ord där uttalet kan vilseleda, sammansatta ord, svåruttalade ord,  

• enkel- och dubbelteckning av konsonanter: I slutet av ord, mellan vokaler, vid 

sammansättningar och släktskap samt av m och n,  

• speciella beteckningar för olika ljud: Främst ä eller e, å eller o samt ng, tj- och sj-

ljuden. (Lgr 80, s 140) 

När man läser vidare i Kommentarmaterialet Skriva för Lgr 80 kan man hitta fler 
aspekter på hur läraren kan arbeta med stavning och materialet har med flera konkreta 
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exempel. Det omnämns att olika sätt att se på stavning kan få både positiva och negativa 
följder för eleverna. En alltför stor fokus på felen kan göra att de som har svårigheter 
blir övermäktigade av alla stavfel och klarar då inte att upptäcka systemet i språket. 
Däremot nämns att för elever som har lätt för att stava kan en undervisning av detta slag 
vara bra. Det är viktigare att analysera stavfel än att leta frenetiskt efter alla som finns. 
Därför rekommenderas att lärarna skall arbeta utifrån vad eleverna redan kan och 
fortsätta bygga på det (Kommentarmaterial Skriva för Lgr 80).  

Ett varierat arbetssätt förordas, dels att arbeta med elevernas omskrivna och rättstavade 
texter för att eleverna skall se likheter och skillnader samt upptäcka mönster. Dock 
påpekas också att arbete med stavning för sig, men med utgångspunkt i elevtexterna, 
ibland kan vara bättre. Lärarna skall försöka göra arbetet med stavning lustfyllt och få 
eleverna att vilja skriva. Både form och funktionsaspekterna av språket skall beröras, 
men viktigt är att skrivandets funktionella del är utgångspunkten. Det är framför allt på 
låg- och mellanstadiet som lärare skall koncentrera sig på stavningsundervisning 
(Kommentarmaterial Skriva för Lgr 80). 

Läroplan för grundskolan 94 (Lpo 94) 

I kursplanen för svenska tillhörande Läroplan för grundskolan 94 står att ämnet svenska 
har huvudansvaret för att lära eleverna använda språket ”uttrycksfullt och tydligt i både 
tal och skrift” (Kursplan för svenska, s 2). Under mål att sträva mot nämns att eleven  

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 

sammanhang genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 

påverkan (Kursplan i svenska, s 1).  

Dessutom står att eleven  

genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer 

i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang 

(Kursplan i svenska, s 2).  

Eleverna skall utveckla sitt språk i meningsfulla sammanhang och genom att använda 
det lära sig behärska språket funktionellt och korrekt. Mer specifikt om stavning står 
under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret i form av att 
eleverna skall ”kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste 
reglerna för stavning samt kunna använda ordlista” (Kursplan för svenska, s 1). 

Jämförelse av styrdokumenten 

De äldre läroplanerna är mer specifika vad gäller hur lärare skall arbeta med stavning 
och skrivning. Där kan man både få reda på vad som skall behandlas och hur det kan 
göras. Exempelvis tas i Lgr 69 upp hur rättning kan gå till, i Lgr 80 står att vokal, 
konsonant stammar och ändelser skall tas upp till skillnad från kursplanen i svenska 
tillhörande Lpo 94 där väldigt översiktliga direktiv ges.  

I Lgr 69 är likheterna mellan vad eleverna skall kunna på låg- och mellanstadiet vad 
gäller stavning mycket lika. Däremot är det i Lgr 80 mer uppdelat i precisa moment som 
skall behandlas i det ena eller andra stadiet. 
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Lpo 94 har ett mer allmänt hållet språkutvecklande perspektiv där hur eller när elever 
skall lära sig saker på vägen inte berörs, i stället konstateras att elever vid skolår 5 skall 
ha uppnått vissa mål. Dessutom öppnar den allmänna hållningen i Lpo 94 för mer 
tolkningsmöjligheter, vad innebär till exempel ”de vanligaste reglerna för stavning” 
(Kursplan för svenska, s 1)? 
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Diskussion 
Vårt syfte med denna studie var att ta reda på när, hur och varför lärare arbetar med 
stavning i de tidiga skolåren (skolår 1-3) och att skapa oss en överblick över olika 
synsätt på stavning samt hur dessa kan påverka undervisningen.  

Frågeställningarnas svar 
Hur arbetar lärare med stavning i de tidiga skolåren (skolår 1-3)? 

Det finns både likheter och skillnader i lärarnas sätt att arbeta med stavning. Vissa ser 
stavningen som en separat del i undervisningen medan andra ser den som en integrerad 
del eftersom stavningen följer läsandet och skrivandet. I och med detta har lärarna olika 
åsikter om när arbetet med stavning börjar.  

Alla lärare anser att stavning kommer via läsning, men i olika grad appliceras detta i 
undervisningen och vissa anser det även välbehövligt med separata moment i stavning.  

De flesta av lärarna väljer ut vissa fel att fokusera på vid rättning. Samtidigt 
förekommer att några lärare även rättar utöver detta, men utan att ställa krav på eleverna 
att ta till sig allting. Alla lärare sade sig prioritera skrivglädje framför stavningsförmåga. 
De förespråkar att utgå från elevens nivå vid stavningsarbete, men resultaten tyder på att 
det eventuellt inte görs i den utsträckning de uppger. Detta tolkas utifrån att veckans ord 
inte plockas från elevernas egna texter och att de lärare som går igenom regler gör detta 
med samtliga elever trots att lärarna nämnde att alla inte är mottagliga för det.  

Gemensamt för lärarna är att de tar tillfället i akt och svarar på elevernas frågor om 
stavning och flera anger att de skriver ned ordet korrekt stavat åt eleven. En lärare vill 
helst bara säga orden, och några förespråkar båda sätten. Skillnaden kan bero på lärares 
olika uppfattningar om hur elever bäst tar till sig stavning. 

Går det att se ett samband mellan lärares utbildningsbakgrund och deras 
arbetssätt? 

Några generella slutsatser kan dras då småskollärarna är mer positiva till och arbetar 
mer med stavningsövningar och regler än de andra lärarna. Lågstadielärarna vill arbeta 
mer individualiserat och utgå från elevens egen text. 1-7-lärarna har ett blandat 
undervisningssätt med delar från småskollärarna och lågstadielärarna medan de 
nyexaminerade lärarna prioriterar integrerad undervisning mellan läsning och skrivning.  

Det kan tolkas som att alla lärare har blivit starkt påverkade av innehållet i sin 
utbildning för sitt sätt att arbeta med stavning. Från småskollärare som har haft mycket 
fokus på stavning i sin utbildning och som arbetar mycket med det, till de yngre som har 
haft mindre fokus på stavning och i stället mer på förhållningssättet till det i sin 
utbildning och inte lägger samma tyngd vid stavningsarbetet.   
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Förutom utbildningsbakgrund spelar även personliga respektive yrkesmässiga 
erfarenheter in. Dessutom har lärarna blivit påverkade av andra lärare samt läromedel. 
De äldre lärarna har haft större möjlighet att förändra sin undervisning i jämförelse med 
de yngre eftersom de har varit verksamma längre. Dock verkar de flesta behålla den 
grund de fick i sin utbildning.  

Hur har synen på stavning förändrats i styrdokumenten de senaste 
decennierna? 

I styrdokumenten har beskrivningen av stavning gått från att ha varit detaljerad, konkret 
och exempelrik till att vara mer öppen och allmänt hållen som en mindre del i 
språkutvecklingen. I och med detta kan det tolkas som att synen på stavning har 
förändrats och att stavning inte längre ses som ett lika viktigt arbetsmoment som i de 
tidigare styrdokumenten. Trots att synen på stavning har förändrats i styrdokumenten 
verkar majoriteten av lärarna och eleverna behålla åsikten om att stavning är viktigt. 
Dock kan den förändrade synen i styrdokumenten och lärarutbildningen eventuellt ha 
medfört pedagogiska konsekvenser för hur lärarna arbetar med stavning. 

Vad har eleverna i de tidiga skolåren för tankar kring stavning? 

Trots att lärarna har visat sig ha arbetssätt som delvis skiljer sig åt har eleverna likartade 
uppfattningar. De är positiva till stavning och tycker det är viktigt att kunna stava rätt. 
Detta kan tolkas som att lärarna lyckas bibehålla elevernas intresse för stavning oavsett 
vilket arbetssätt de använder. Resultaten visar att eleverna tror att läraren är den som 
tycker det är viktigast att eleverna stavar rätt, därefter kommer föräldrarna och sist 
eleverna själva.  

Majoriteten av eleverna upplever sig vara bra stavare fastän två lärare uttryckte att deras 
elever ligger under genomsnittet vad gäller stavningsförmåga. Detta kan påvisa att trots 
sämre stavningsförmåga har eleverna ändå en god tilltro till sig själva. Många lärare 
nämnde att de fokuserar på vissa delar i taget vid rättning för att eleverna inte skall 
knäckas, och det kan vara en orsak till att de flesta elever upplever sig vara bra stavare. 
De få elever som upplevde sig vara dåliga stavare tyckte generellt att det ändå var roligt 
att både läsa och skriva. Något som också tyder på att lärarna prioriterar läs- och 
skrivglädje framför att fokusera på alla fel eleven gör. 

Några lärare antydde att flickor är mer intresserade av stavning än pojkar och frågar mer 
om det än vad pojkarna gör. Dock visade enkätresultatet på en annan bild av detta då 
fler pojkar än flickor ville öva mer på stavning. Det skulle kunna bero på att det är fler 
flickor som frågar om stavning, trots att pojkarna är lika intresserade, och att lärarna då 
tolkar det som att flickorna är mer intresserade. 

Metoddiskussion 
Genom de använda metoderna har ett rikt datamaterial uppkommit där syftets 
frågeställningar har kunnat besvaras. Förhoppningen var att intervjuerna och enkäten 
skulle komplettera varandra, vilket märks att de har gjort i resultatet. Tack vare 
dokumentstudierna i kombination med intervjuerna och enkäten har en helhetsbild av 
synen på stavning skapats.  
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Delar av frågeschemat inför intervjuerna lämnades ut i förväg till alla lärare för att 
lärarna skulle kunna ge genomtänkta och djupa svar på frågorna. Dock verkade inte 
detta få den stora genomslagskraft som förhoppningen var, men den bidrog ändå delvis 
till fördjupade svar, vilket vi annars eventuellt hade gått miste om.  

Tillförlitligheten för enkäten ökades genom att en provenkät genomfördes där vi fick 
respons på frågornas utformning. Enkäten utformades på ett enkelt sätt med ja- och nej-
frågor för att inte göra den alltför komplicerad med tanke på att eleverna gick i skolår 2 
och 3. Dessutom var vi närvarande vid enkätförfrågningarna och läste upp en fråga i 
taget, vilket gjorde att vi kunde förtydliga frågorna vid behov. Efter 
enkätförfrågningarna upptäcktes att våra formuleringar där ordet viktigt i samband med 
stavning förekom flera gånger kan ha styrt elevernas svar på den öppna frågan. Många 
elever skrev att de tycker att det är viktigt och bra att kunna stava. Detta kan ha minskat 
tillförlitligheten.  

För att få en ökad tillförlitlighet i resultatet hade det varit en fördel att ha haft ytterligare 
kontakt med lärarna. Detta dels för att kunna ställa följdfrågor och dels för så kallad 
”respondentvalidering” (Bryman, 2002, s 259), det vill säga för att konfirmera att våra 
tolkningar av lärarnas svar stämde överens med vad de enligt egen åsikt menade. 
Dessutom hade observationer varit ett bra komplement till intervjuerna då vi hade 
kunnat se om lärarna i praktiken arbetar på det sätt som de beskrev. Tidsramen för 
arbetet gav tyvärr inte denna möjlighet.  

Vid analys av enkätsvaren upptäcktes att det hade varit givande att kunna fråga eleverna 
mer. En nackdel med enkäter, vilket Bryman (2002) påpekar, är att svaren inte blev lika 
djupa som vid intervjuer eftersom vi inte kunde ställa följdfrågor. Dock var de svar vi 
fick in tillräckliga för studiens syfte.  

Tyvärr motsvarade inte eleverna alla lärarkategorierna, då vi prioriterade att elevsvaren 
skulle vara jämförbara och gjorde urvalet att ha med skolår 2 och 3. Det hade varit 
intressant att ha alla lärarkategorier representerade, men vi anser ändock att vårt resultat 
har givit en god bild av elevernas tankar kring stavning.  

Det finns andra aspekter som kan ha påverkat giltigheten för våra resultat, exempelvis 
klasstorlek, klassammansättning vad gäller elever med svenska som förstaspråk och 
elever med annat modersmål än svenska och vilket skolår lärarna arbetade med när 
studien gjordes. 

Att få tag i de lärarkategorier vi sökte gick i de flesta fall relativt smidigt, förutom 1-7-
lärarna. Detta ledde till att en av dessa lärare arbetar i skolår 4, vilket ändå blev bra då 
denna lärare tidigare hade arbetat mest i skolår 1-3. Dessutom tyckte vi att det var bättre 
att ha två lärare av varje kategori representerad oavsett vilket skolår de arbetar med än 
att ha en lärare för lite. Detta på grund av att för studiens syfte behövdes ett bra underlag 
för att kunna jämföra och dra slutsatser.  

Det har framkommit intressanta resultat som visar antydningar till skillnader i lärares 
arbetssätt i förhållande till utbildningsbakgrund och vad det kan få för konsekvenser. 
Vår studie i sin något begränsade omfattning verkar stämma överens med det vi har fått 
fram i litteraturgenomgången, vilket gör att vi kan dra generella slutsatser av den.    
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Resultatdiskussion 
Samspel mellan läsning och stavning 

Ett tydligt mönster i resultatet var att alla lärare såg att läsning är viktigt för stavning, 
vilket också uttrycktes av en elev ”[…] jag är rätt bra på att stava för jag läser mycket”. 
Stöd för detta finns eftersom läsning anses väcka elevers intresse för ord, göra att 
läsaren upptäcker skriftspråket, samlar erfarenheter och bekantar sig med skrivregler 
(Adams, 1990; Allard & Sundblad, 1989; Melin, 1989). Adams (1990) menar dock att 
samspelet mellan läsning och stavning även är reversibelt. Stavningen är viktig för 
läsandet genom att eleven behöver ha kunskap om sambandet mellan stavning och ljud, 
känna igen bokstäver, stavningsmönster och hela ord för att kunna läsa på ett smidigt 
sätt. Vi tolkar detta som att ju mer bekant läsaren är med stavning, desto enklare blir det 
att läsa och förstå texten. Lärarna i undersökningen ser bara sambandet från läsning till 
stavning, men tar inte upp att stavning kan ha betydelse för läsning.  

Vikten av stavning 

Generellt har vi genom intervjuerna fått uppfattningen att lärarna till störst del ser hur 
stavning påverkar hur eleven uppfattas av andra. Inte lika många lärare lägger fokus på 
varför stavning är bra för elevers eget skrivande. Hos Graham & Harris (2006) finns 
belägg för lärarnas uppfattning, men de tillägger också att stavningen påverkar en texts 
budskap, en elevs skrivutveckling, självkänsla, ordförråd och kreativitet. En elev berör 
hur stavningen påverkar texten när hon skriver ”[j]ag tycker det är väldigt viktigt att 
stava rätt så att man förstår vad du menar. Och så är det viktigt att skriva så man själv 
förstår.” 

Stavningsutveckling 

Lärarnas många olika svar på frågan rörande stavningsutveckling kan tolkas som att det 
inte är enkelt att i praktiken se Friths (1985) utvecklingsmodell. Möjligtvis beror detta 
på att barnen i olika grader har tagit till sig delar av de olika stadierna. Att det inte finns 
en strikt utvecklingsmodell berör Nauclér (1989) när hon konstaterar att individer ofta 
har en variation av stavfel från olika stadier och nivåer. Även Rieben et al (2005) ger 
belägg för detta då de menar att barn simultant använder strategier som hör hemma på 
olika stadier och nivåer. Trots detta har en lärare tyckt sig kunna se att de flesta elever 
gör samma sorts stavfel ”man styrs av också, ni gör hela tiden de här felen, vi jobbar 
med det”, vilket underlättade för henne att veta vad hon skulle ta upp med klassen. 
Detta skulle kunna tyda på att det trots individuella skillnader även finns en generell 
stavningsutveckling där individerna följer samma väg. 

En kunnig lärare kan utifrån elevernas egna texter se var en elev ligger i sin 
stavningsutveckling och därefter anpassa undervisningen till varje elevs nivå (Snow et 
al, 1998). Alla lärare sade sig utgå ifrån elevens nivå vid stavningsarbete. Enligt lärarnas 
utsagor stämmer detta då det gäller rättning eftersom lärarna fokuserar på olika fel och i 
olika utsträckning hos eleverna baserat på elevens individuella förutsättningar.  

Däremot går det inte att läsa av denna individualisering när lärarna förklarade hur de 
arbetar med stavningsövningar och regler. Oavsett nivå får alla elever samma veckans 
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ord, gå igenom samma stavningsregler och göra samma stavningsövningar. En 
intressant iakttagelse är att både Lgr 69 (Lgr 69, Supplement) och Lgr 80 
(Kommentarmaterial Skriva för Lgr 80) förespråkar att stavningen skall ha 
utgångspunkt i elevens eget ordförråd och i elevtexterna. Frågan man då kan ställa är 
varför detta inte har fått någon genomslagskraft i praktiken gällande stavningsövningar 
och regler. Snow et al (1998) menar att stavningsarbetet skall göras i meningsfulla 
sammanhang och som isolerade övningar. Dock tror vi att lärare kan utgå mer från Lgr 
69 och Lgr 80 och till viss del individualisera även de isolerade övningarna, till exempel 
i form av att låta eleverna välja ut sina egna veckans ord för att därigenom öka 
meningsfullheten i dessa övningar. Om detta gjordes skulle det eventuellt undvikas att 
”det blir mer att man dunkar in orden i just den veckan” som en lärare uttryckte det.  

Adams (1990) tar upp att det kan vara bra att ha isolerade ord som övningar för att 
eleverna då kan koncentrera sig på det enskilda ordet i stället för att behöva koncentrera 
sig på innehållet, vilket kan distrahera eleven från att ta till sig stavningen. Med tanke 
på detta är det motiverat att ha isolerade övningar i undervisningen.  

Snow et al (1998) visar tydligt vad en elev bör kunna i vissa skolår för en lyckad läs- 
och skrivutvecklig. Intressant i förhållande till detta är att i våra resultat har det 
framkommit att i en stadsdel är kravnivån för elever som går ut skolår 3 att kunna stava 
ljudenligt.15 Tidigare var kravnivåerna betydligt högre enligt småskollärare B. Vi tolkar 
Snow et al som att ljudenlig stavning inte är tillräckligt i dessa åldrar, utan att man bör 
ha kommit längre. Exempel på detta kan vi se då Snow et al menar att barn från sju års 
ålder skall kunna ”skriva tidigare studerade ord och stavningsmönster rätt vid eget 
skrivande” (s 82, vår översättning). Att kravnivåerna har blivit lägre speglar den 
förändrade synen på stavning i styrdokumenten där stavningen i Lpo 94 (Kursplan för 
svenska) kommer i skymundan i ett större språkutvecklande perspektiv. Småskollärare 
B tog upp att ”kraven är […] väldigt lågt hållna så att alla ska kunna klara av dem”. 
Detta kan få negativa konsekvenser om vi ser till vad Snow et al menar att en elev 
behöver kunna för att få en lyckad läs- och skrivutveckling. Vi ser ett behov av att en 
motsvarighet av Snow et al:s kunskapskrav skrivs för den svenska skolan.  

Att kravnivåerna gällande stavning har blivit lägre kan eventuellt bero på att det har 
byggts in i skolsystemet. Det går inte att utläsa bland annat i styrdokument och läs- och 
skrivutvecklingsscheman att stavningsförmåga har betydelse för läsning och skrivning. 
Detta fick vi ett exempel på när lågstadielärare A uttryckte  

Lärare: Ja, det finns ju ett SUS-schema, Bo Sundblads SUS-schema till exempel, det är ju en 

bra förklaring på skrivutvecklingen. 

Intervjuare: Men det finns ingenting som uttrycker bara stavningsutveckling? 

Lärare: Nej, för att stavning är ju inte det centrala, det framkommer ju jättetydligt där i. […] 

Stavning är så lätt att mäta ifall man är bra på, jag tror, det är inte det som är det viktiga. 

Där stavning idag framkommer både i styrdokument och i vissa utvecklingsscheman 
verkar det vara som en liten del som nämns i det närmaste förbigående.   

                                                 
15 Kravnivåerna kan variera beroende på stadsdel/kommun. 
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Effekter av olika arbetssätt 

De allra flesta av eleverna, 79 stycken, upplever sig vara bra stavare. Nio av de tio 
stycken elever som inte upplever sig vara bra stavare tycker ändå att det är roligt att 
skriva. Detta kan tyda på att lärarna prioriterar skrivglädjen framför stavningsförmågan, 
och framhäver styrkor i stället för svagheter i skrivandet. Att lärare prioriterar att skapa 
lust och intresse vid skrivande och rangordnar stavningsförmågan lågt visar även 
Skolverkets (1994) undersökning där lärares attityder till skrivundervisningen tagits 
upp. Fastän lärarna i vår undersökning inte prioriterade stavning i undervisningen tyder 
resultaten på att eleverna likväl har bilden av att lärarna tycker att det är viktigt.  

Enligt Snow et al (1998) måste eleverna redan i de tidiga åren börja med planerad och 
fokuserad undervisning i stavning för att de skall lära sig stava rätt. De flesta lärarna i 
vår studie anser sig börja med stavning i de tidiga skolåren. Dock sker detta inte genom 
de planerade övningar som Snow et al förespråkar, utan mer utifrån elevens eget 
intresse och läs- och skriverfarenhet. Småskollärarna är de som börjar med den 
planerade undervisningen, formella övningar i stavning tidigast, i skolår 1 respektive 2. 
Övriga lärare som använder sig av planerad stavningsundervisning gör inte detta förrän i 
senare skolår. Detta kan tolkas som att lärarna i varierande grad arbetar i enlighet med 
Snow et al. Småskollärarna gör detta i högst grad, sedan kommer 1-7-lärarna som börjar 
sin planerade stavningsundervisning senare än vad Snow förespråkar. Lågstadielärarna 
och de nyexaminerade lärarna lägger inte samma tyngd på formella övningar utan tar in 
stavningsarbetet, i enlighet med vad Björk och Liberg (1996) förespråkar, utifrån 
elevernas intresse och genom läsning och skrivning.   

Trots att arbetssätten skiljer sig åt anser övervägande delen av lärarna att 
stavningsförmågan är bra i deras klasser. Undantagen är lågstadielärarna som har 
uppfattningen att deras elever ligger under genomsnittet. Dessa lärare har uttryckligen 
sagt sig lägga lägre vikt vid stavningsregler än andra moment i undervisningen. 
Lågstadielärare A vill helst att eleverna skall ta till sig stavning genom att läsa mycket 
och så att säga fotografera av orden. Lågstadielärare B tar endast in stavningen utifrån 
elevens individuella behov i arbete med texter. De klasser som har övervägande indirekt 
stavningsundervisning upplevs med andra ord av sina lärare vara sämre stavare än 
genomsnittet. Detta kan vara belägg för att Snow et al (1998) har rätt i att elever 
behöver arbeta med stavning både i meningsfulla kontexter och via isolerade moment. 
Trots lärarnas uppfattning visar dock våra resultat att eleverna har lika positiv bild av 
sig själva som stavare som de andra klasserna. 

Klassen tillhörande småskollärare B utmärkte sig genom att ha en märkbart hög andel 
elever som tycker sig vara dåliga stavare. Resultaten visade att dessa elever inte var 
sämre än övriga i sin klass. Kan orsaken till elevernas självbild ligga i lärarens arbetssätt 
eller är det en slump? Småskollärare B:s elever är några av de elever som tidigast får 
börja med regler. Allard & Sundblad (1989) menar att regler är för abstrakta för att 
elever skall kunna förstå dem och det kanske gör att småskollärare B:s elever upplever 
att stavningen ställer krav på dem som de inte lever upp till.  

Genom våra resultat kan vi se risker med att i undervisningen ha för stor del formella 
stavningsövningar samtidigt som det också finns risker med att utgå alltför mycket från 
elevens initiativ och tro att stavningen kommer av sig själv genom läsning och 
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skrivning. En blandning av dessa arbetssätt vore nog det bästa för elevernas skull, vilket 
vi upplever att även Snow et al (1998) menar. 

Utifrån lärarnas svar har det framkommit att det i utbildningen antingen har fokuserats 
mycket på formella metoder för stavning eller så har stavningen kommit i skymundan, 
vilket är fallet hos de yngre lärarna. De äldre lärarna menade på att de hade fått mycket 
metodkunskaper i sin utbildning medan de yngre inte har fått detta. I styrdokumenten 
för grundskolan speglas också denna förändrade syn på stavning. De äldre lärarna har 
arbetat under tiden då de mer konkret formulerade styrdokumenten Lgr 69 och Lgr 80 
varit aktuella, vilket man kan tolka som att de har kunnat ta hjälp av dessa i sin 
undervisning. De yngre lärarna däremot, som arbetat när Lpo 94 har varit aktuell har 
inte haft samma hjälp i undervisningen av styrdokumentet. Eftersom det finns 
indikationer som tyder på att ett kombinerat arbetssätt med stavning har fler fördelar för 
en lyckad läs- och skrivutveckling skulle det även vara bra om denna kombination fanns 
i lärarutbildningen.  

Från stöd till eget tänkande 

De flesta lärare sade att de skriver ned orden åt eleverna när de frågar hur de stavas. 
Nyexaminerad lärare B utmärkte sig dock med att uttrycka att ”jag försöker att säga, att 
de bara ska komma ihåg det och snabbt”. Adams (1990) menar att det inte räcker med 
att läraren säger till eleven hur ett ord stavas utan eleven måste även se det nedskrivet. 
Nyexaminerad lärare B tog upp att det kan finnas en risk i längden med att ge eleverna 
orden nedskrivna eftersom detta kan leda till en lathet hos eleverna. Rieben et al (2005) 
drog slutsatsen av sin studie av vilka effekter olika arbetssätt med stavning får för 
elevers stavningsförmåga. Att ge återkoppling till eleverna vid eget skrivande ger, enligt 
Rieben et al, det bästa resultatet för att eleverna skall lära sig stava rätt. De menade att 
läraren bör ge eleven ordet de har svårigheter med korrekt nedskrivet och prata om 
ordets stavning. Att lyckas med detta i ett klassrum påpekar de dock kan vara svårt då 
läraren har många elever att ta hänsyn till. Detta nämnde småskollärare B,  

jag har bara 16 barn i klassen så att det gör att jag kan ta varje barn för sig, jag […] får ju 

arbeta mycket mera metodiskt eller mycket mera med regler […] om jag har väldigt många 

barn för då hinner man inte med. 

Genom det nyexaminerad lärare B uttryckte om att inte alltid skriva ned ordet kan det 
tolkas som att hon vill närma sig och utveckla elevers eget tänkande. Att eleverna går 
över från mekaniskt till eget tänkande och kan se och rätta sina egna fel kan ses som en 
utveckling, vilket nyexaminerade lärare A och 1-7-lärare B påpekade tydligt i sina svar.  

[J]ag försöker sitta med varje elev när de har skrivit en text, att vi läser igenom den, vi tittar, och 

jag försöker få eleverna själva så långt som möjligt upptäcka sina egna fel. Och ofta är ju 

eleverna, de som kommit en bit på väg, de ser ju sina egna fel. (Nyexaminerad lärare A) 

Snow et al (1998) skriver att en kunnig lärare skall hjälpa sina elever fram till detta egna 
tänkande och att en elev i sju, åtta års ålder bör kunna reflektera över sina egna texter. 
Vi tolkar detta som att i början av stavningsundervisningen kan det vara bra att följa 
Adams (1990) och Rieben et al:s (2005) direktiv genom att ge eleverna återkoppling 
med det rättstavade ordet. Dock bör inte detta, precis som lärarna och Snow et al 



 

 46

uttryckte det, fortgå alltför länge då det kan vara mer meningsfullt för eleverna att själva 
få reflektera. 

Svårigheter att svara på varför-frågan 

I studien har framkommit att lärarna generellt kan beskriva hur de arbetar med stavning, 
men inte varför, det vill säga den pedagogiska tanke som ligger bakom undervisningen. 
De hade svårigheter att motivera varför de har lagt upp sin undervisning på det sätt de 
har gjort. Detta kan eventuellt bero på att lärarna vet sina motiv bakom undervisningen, 
men är ovana vid att uttrycka dem. Det kan också bero på att lärarna inte vet varför de 
arbetar som de gör, att de går på sina metodkunskaper, som fungerar för de flesta 
eleverna. Eftersom metoden fungerar reflekteras inte över varför den gör det eller varför 
metoden används överhuvudtaget, det viktiga är att eleverna tillägnar sig det de skall. 

Att hitta studiens lärarkategorier 

Ett intressant resultat utöver studiens syfte och frågeställningar var att det var svårt att få 
tag på 1-7-lärare som arbetar med skolår 1-3. Kanske kan detta bero på att dessa lärare 
fått lära sig mindre om tidig läs- och skrivinlärning, vilket har gjort att de känner 
reservationer för att ta ansvar för de yngsta elevernas svenskundervisning. 1-7-lärarna 
har behörighet för fler skolår än de äldre lärarna och det verkar, utifrån våra svårigheter 
att få tag på lärare som mötte våra kriterier, som att de flesta av dem har valt att arbeta 
med skolår 4-7. Däremot har en del av de nyexaminerade lärarna en behörighet som 
sträcker sig över lika många skolår som 1-7-lärarna, men dessa var lätta att hitta inom 
skolår 1-3. Eventuellt är det ett tecken på att innehållet i lärarutbildningen påverkat valet 
av vilka skolår lärarna vill arbeta med. Det leder oss till att fundera kring om 1-7-
lärarnas utbildning innehöll mer om hur de kan hjälpa elever utveckla sitt skrivande när 
de väl lärt sig skriva medan de nyexaminerade lärarna har lärt sig mer om läs- och 
skrivinlärning från förberedelser till introduktionen i skrivandet. Vi tror att så kan vara 
fallet.  

Framtida forskning 
Resultaten tyder på att man kan se att lärarna är påverkade av sin lärarutbildning. 
Observerande studier skulle behövas för att ta reda på om de skillnader mellan 
lärarkategorierna som vi har fått fram faktiskt finns i det praktiska arbetet. Om dessa 
skillnader även påvisas i praktiken skulle det vara intressant att forska vidare och se om 
de olika arbetssätt som följer lärarkategorierna leder till variation i stavningsförmåga 
hos eleverna.  

Snow et al (1998) har beskrivit vad en elev bör kunna gällande stavning vid vissa skolår 
för att få en lyckad läs- och skrivutveckling och vi tror att det finns behov av en svensk 
motsvarighet. En sådan skulle vara till hjälp för lärarna ute i verksamheten eftersom 
momentet stavning har kommit i skymundan i den gällande läroplanen, Lpo 94 
(Kursplan för svenska). Denna översikt skulle dessutom kunna vara en hjälp för att 
skriva kravnivåer. I vår studie har det framkommit att det förekommer att kravnivåer 
vad gäller stavning på elever i skolår 3 är att klara av ljudenlig stavning. Vi tolkar Snow 
et al som att ljudenlig stavning är ett för lågt krav för skolår 3. Detta är ytterligare en 
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anledning till att en svensk motsvarighet av vad en elev skall kunna i olika skolår 
behövs för att uppnå en lyckad läs- och skrivutveckling i dagens svenska samhälle. 

Utifrån våra resultat har vi kunnat se att lärare förhåller sig olika till stavningsregler och 
lär även ut dessa på olika sätt. Allard & Sundblad (1989) menar att regler är för 
abstrakta medan synpunkter från lärare påvisat att regler kan vara behövliga och en 
hjälp för vissa elever. Förr eller senare behöver eleverna lära sig några, eller åtminstone 
kunna tillämpa några av dessa regler, eftersom enligt Lpo 94 en elev i femte skolåret 
skall ”kunna tillämpa de vanligaste reglerna för skriftspråket och de vanligaste reglerna 
för stavning” (Kursplan för svenska, s 1). Vi anser att det skulle vara behövligt med 
forskning kring hur den bästa vägen till regelkunskapen skall gå. 

Slutord 
Vi tror att vår studie kan vara relevant för lärarutbildare, lärare, lärarstudenter och andra 
som är intresserade av ämnet stavning. Detta beroende på att studien kan användas som 
diskussionsunderlag för när, hur och varför man skall arbeta med stavning. Under 
arbetets gång har det visat sig att mycket få lärare har relaterat sin syn på stavning till 
forskning. Genom att ta del av vår studie kan den intresserade skapa sig en första 
introduktion till fördjupad kunskap i ämnet. 

När vi inledde detta arbete hade vi funderingar kring Längsjö och Nilssons (2005) 
påstående att lärare i den tidiga skrivundervisningen undviker att arbeta med det 
formella och i stället fokuserar på det funktionella. I vår studie har det dock 
framkommit att de flesta lärare arbetar både med form och med funktion, även om några 
tendenser tyder på att ju yngre lärarna är, desto mer lutar de åt den funktionella delen av 
skrivandet. Vi har genom vårt arbete fått uppfattningen att en kombination av form och 
funktion är det bästa för eleverna. 

Vi har genom vår studie lärt oss betydligt mer om stavning än vad vi kunde när vi 
påbörjade den. Vi har dessutom fått se stavning ur olika perspektiv, från det teoretiska 
till det praktiska samt hur elever uppfattar det. Vi har närmat oss det didaktiska 
perspektivet, men inte riktigt i den grad som vår förhoppning var. Däremot känner vi att 
vi har en säkrare grund att stå på inför det kommande stavningsarbetet som 
yrkesverksamma lärare eftersom vi har sett betydelsen av stavning i ett större 
sammanhang. 
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Ordlista 
Fonem - ljud som är språkets minsta betydelseskiljande enheter (Bolander, 2001) 

 

Fonologi - läran om ljudsystemet (Bolander, 2001) 

 

Gemen - liten bokstav (SAOL, 1998) 

 

Grafem - återgivande av fonem i skrift (Bolander, 2001) 

 

Kognitiv - intellektuell, kunskapsmässig (SAOL, 1998) 

 

Lexikon - språkets förråd av ord (Bolander, 2001) 

 

Metaspråk - språk använt för beskrivning av språk (SAOL, 1998) 

 

Morfem - språkets minsta betydelsebärande enheter (Bolander, 2001) 

 

Morfologi - läran om ordens byggnad (Bolander, 2001) 

 

Ortografi – rättstavning (SAOL, 1998) 

 

Versal - stor bokstav (SAOL, 1998)
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Bilaga 1: Frågeschema 

Bakgrundsfrågor: 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilken lärarutbildning har du? 
• Vilket år tog du examen? 
• Vilket skolår arbetar du med just nu? 

 
Arbetssätt: 

 
• Arbetar du med stavning? Hur? 

o Vad har gjort att du arbetar på det här sättet? 
• Hur fick du lära dig att arbeta med stavning under din lärarutbildning? 

o Är du nöjd med det du fick lära dig? 
 

 (Vad är viktigt att jobba med när elever skriver på egen hand?) 
 (Finns det motsättningar mellan att jobba både med den formella 

och den funktionella aspekten av språket?) 
 
Lärares tankar kring rättstavning: 
 

• Vilken vikt lägger du vid att lära eleverna stava korrekt? Motivera 
o Varför kan det vara viktigt att stava rätt? 

• Vad tänker du kring hur man ska rätta elevers texter? 
 

 (Vad har du för tankar om upptäckarstavning/kreativ stavning?) 
 
Elevernas rättstavning: 
 

• Hur anser du att stavningsförmågan generellt är bland eleverna i din klass? 
o Vad tror du att det kan bero på? 
o Hur märker du att eleverna utvecklar sin förmåga att stava? 
o Kan du beskriva en stavningsutveckling? 
o Vad gör du om du märker att en elevs stavningsförmåga inte utvecklas? 

 (Får de träna på något speciellt sätt?) 
 
Utveckling över tid: 
 

• Upplever du att synsättet på stavning har förändrats under din tid som verksam 
lärare? (Samhället, skola, lärare, elever) 

o Har du några tankar kring hur lärare på lärarutbildningen idag får lära sig 
arbeta med stavning? 

o Är det något som du vill tillägga? 



 

 53

Bilaga 2: Enkät, frågor om stavning 

Jag är pojke     Jag är _______ år gammal 
          flicka        

              JA NEJ
  

1. Pratar du något annat språk än svenska hemma?    
 

2. Tycker du att det är roligt att läsa?     
 
3. Tycker du att det är roligt att skriva?     
 
4. Brukar du skriva i skolan på lektioner?    
 
5. Brukar du få skrivläxor?     
 
6. Brukar du skriva egna saker hemma?    
 
7. Tycker du att du är bra på att stava?     
 
8. Skulle du vilja öva mer på stavning?     
 
9. Rättar din lärare dina stavfel när du stavar fel?    
 
10. Vill du att din lärare ska rätta när du stavar fel?    
 
11.  Rättar du dina kompisars stavfel?     

 
12.  Tycker du att det är viktigt att du kan stava rätt?    

 
13.  Tror du din lärare tycker det är viktigt att du stavar rätt?   
 
14. Tror du dina föräldrar tycker det är viktigt att du stavar rätt?   
 
15. Så här tycker jag om stavning: 

______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Tack för hjälpen! 
 

Enkäten har redigerats något för att passa wordmallen. 
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Bilaga 3: Missivbrev   

 
 Till:  
 
 
 

 
 
Hur har synen på stavning förändrats under årens lopp? Hur ser läraren 
respektive eleven på stavning? 
 
Inom kursen Språk- och språkutveckling III (41-60p) skall vi genomföra vårt 
examensarbete i lärarutbildningen. Vi har valt att skriva om rättstavning och syftet med 
vårt arbete är att skapa oss en uppfattning om hur lärare ser på och arbetar med detta. 
Det är vår förhoppning att arbetet skall vara en hjälp inför vårt framtida yrke. Samtidigt 
hoppas vi att det också skall kunna vara en inspirationskälla och diskussionsunderlag 
för verksamma lärare.  
 
För att lyckas med detta behöver vi din hjälp! Vi är i stort behov av att intervjua lärare 
med olika utbildningsbakgrund som arbetar med elever i år 1-3. De kategorier vi är 
intresserade av är följande;  

- Småskollärare år 1-2 (Examinerad senast 1973). 
- Lågstadielärare (Examinerad senast 1991). 
- 1-7-lärare med svenska som inriktning (Examinerad senast 2002). 
- Lärare mot yngre åldrar med inriktning svenska/språkutveckling (Examinerad 

mellan 2003-2006). 
 
Intervjuerna är frivilliga och materialet kommer endast att användas inom ramen för vår 
uppsats. Allt material anonymiseras. Utöver intervjun vill vi även genomföra en 
enkätundersökning med elever för att få deras tankar kring stavning. 
 
Vi skulle uppskatta om vi kunde få kontakt med intresserade lärare på din skola så att 
intervjuerna kan påbörjas vecka 45. Naturligtvis är vi flexibla och kan anpassa oss efter 
vilken tid och plats som passar er bäst.  
 
Någon av oss kommer att kontakta dig per telefon inom den närmaste veckan för att få 
förslag på lärare som vill ställa upp på en intervju. Intervjun genomförs på skolan och 
beräknas ta ca en timme. 
 
Ta gärna kontakt med någon av oss för mer information: 
Åsa Haglund, asa.haglund@student.lhs.se, mobil: X 
Veronica Bjerges, veronica.bjerges@student.lhs.se, mobil: X 
 
Vi tackar på förhand de lärare som vill medverka och ser mycket fram emot att få träffa 
er! Med vänliga hälsningar, Veronica Bjerges och Åsa Haglund  
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Bilaga 4: Förberedande frågor 

 
Bakgrundsfrågor: 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Vilken lärarutbildning har du? 
• Vilket år tog du examen? 
• Vilket skolår arbetar du med just nu? 

 
Arbetssätt: 

 
• Fundera kring hur du arbetar med stavning  
• Vad har gjort att du arbetar på det här sättet? 
• Hur fick du lära dig att arbeta med stavning under din lärarutbildning?  
• Vilken vikt lägger du vid att lära eleverna stava korrekt? 

 
Elevernas rättstavning: 
 

• Hur anser du att stavningsförmågan generellt är bland eleverna i din klass? 
o Vad tror du att det kan bero på? 
o Hur märker du att eleverna utvecklas i sin förmåga att stava? 

 
Utveckling över tid: 
 

• Upplever du att synsättet på stavning har förändrats under din tid som verksam 
lärare? (T ex i samhället, i skolan, hos lärare och elever) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 


