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Sammanfattning 

Denna studie behandlar vilka stavfel som förekommer för elever som har skri-

vit nationella proven i svenska i årskurs 3 på en skola i Mellansverige år 2015 

och 2018. Enligt tidigare forskning har fonologisk medvetenhet en tydlig kopp-

ling till stavning och de vanligaste stavfelen som görs gäller dubbelteckning, 

ljudenliga fel, ljudstridiga fel, utelämnad bokstav, samt särskrivning. Detta var 

också de fem av de mest förekommande typerna av stavfel i de två klassernas 

texter som använts i denna studie. I denna studie har även andra typer av stav-

fel förekommit i elevernas texter. Metoden som har använts för studien har va-

rit att räkna de olika typer av stavfel som varje elev gjort, samt antalet ord som 

är felstavade inom varje kategori av stavfel. Det är alltså fler stavfel än felsta-

vade ord. Det framtagna resultatet har sammanställts och visar vilka typer av 

stavfel som förekom hos många elever och vilka typer av stavfel som nästan 

inte förekom för någon. Vad felstavningarna beror på har besvarats med an-

knytning till tidigare forskning som ser en stark koppling mellan fonologisk 

medvetenhet och stavning. 

 

Nyckelord: Stavning, nationella prov, årskurs 3, dubbelteckning, ljudenlig, 

ljudstridig, särskrivning  
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1 Inledning 

Eleverna som går i våra skolor har en framtid framför sig där det anses vara 

viktigt att stava rätt. Flera arbetsgivare anser att stavningen är viktig vid jobb-

ansökan och att stavfel kan förstöra chanserna till anställningen. I en undersök-

ning med Sveriges största rekryteringsfirmor uppgav nio av tio rekryterare att 

stavfel påverkar intrycket av den ansökande negativt. En fjärdedel uppgav att 

de kan välja bort en ansökan på grund av stavfel. Två av tre tycker att även 

särskrivningar är ett problem. Stavfelen anses flytta fokus från det kandida-

terna vill få fram. Jobb som till exempel sekreterare, webbredaktör, informatör 

eller liknande kan vara särskilt svåra att få om man stavar fel i sin ansökan ef-

tersom stavning är en del av jobbet (Metrojobb, 2011). I en annan undersök-

ning fick rekryterare i uppdrag att rangordna ansökningar och genomgående 

rankades rättstavade ansökningar högre än felstavade. Rättstavning var alltså 

viktigare än form och upplägg på texten (Språktidningen, 2009). 

Specialpedagogen och filosofie magistern Inger Fridolfsson menar att lä-

rare är tveksamma till hur toleranta eller stränga de ska vara kring barnens 

stavning, eftersom de är rädda att barnen tappar skrivlusten. Vissa lärare me-

nar även att rättstavningen påbörjas när barnet själv vill och är motiverat (Fri-

dolfson 2015, s. 180). Samtidigt upplever fler föräldrar och verksamma i skolan 

att barn stavar generellt sämre. I en diskussion om stavning deltog föräldrar, 

lärare och specialpedagoger i DN Åsikt. Det skribenterna är enade om är de 

upplever att barnen stavar sämre. Detta kan bero på en ny syn på stavningen. 

Lärare rättar inte elevernas stavfel i samma utsträckning som förut eftersom de 

inte vill förstöra elevernas berättarglädje (Alriksson, 2016). En förälder upple-

ver att stavning inte anses som ett problem och att det är något som kommer 

naturligt med tiden. Föräldern menar att ord inte blir viktiga när stavningen 

inte har någon betydelse (Eliasson, 2016). Ytterligare en skribent menar att be-

rättarglädjen förstörs hos barnet när läsaren inte förstår vad barnet skrivit. 

Skribenten menar på att detta följs åt till vuxenlivet. Hon menar att hennes 

framförallt yngre medarbetare skriver oförståeligt på grund av bland annat 

stavning (Persson, 2016). Avslutningsvis i diskussionen skriver en specialpeda-

gog att lärare borde arbeta med både skrivarflöde och stavning. Eleverna ska 

låtas skriva ostörda. Sedan kan läraren titta på det tekniska i texten som eleven 

sedan får renskriva. Om inte en liknande process görs kan det vara svårt att 

upptäcka elever som har svårigheter med till exempel stavning och behöver 

extra stöd för detta för att inte komma efter i de framtida skolåren (Sjöberg, 

2016). 

Eleverna i årskurs 3 ska enligt kursplanen för svenska lära sig bland an-

nat ”språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och ut-

ropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära tex-

ter” (Skolverket 2018a, s.258). Elevnära texter innebär texter som är åldersan-

passade och kända för eleverna (Skolverket 2017, s.12). Hur elever stavar är 

alltså en del av kursplanen och det är något som påverkar dem i vuxenlivet. 

Det finns en oro bland föräldrar och andra med relation till skolan för elevers 

stavning och hur det kommer påverka barnens framtid. Att undersöka hur ele-

ver stavar idag är därför av intresse. Utförandet av denna studie är också in-
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tressant för lärare som vill veta mer om hur stavningen kan se ut i slutet av års-

kurs 3. Den tidigare forskningen kring elevers stavning är begränsad och där-

för kommer min studie att fokusera på hur elever stavar. I min studie kommer 

elevers fakta- och berättandetexter från nationella provet att analyseras. Klass-

uppsättningarna av texter är från samma skola, men den ena från år 2015 och 

den andra från år 2018. Elevernas stavning sammanställas och klasserna jäm-

förs. Detta ger en bild av hur stavningen kan se ut för eleverna i en klass. 

Undersökningen visar om elevernas stavningsnivå på dessa prov var ungefär 

lika eller om det fanns stora skillnader mellan och inom klasserna. Syftet med 

studien är inte att se ner på felstavning utan att se vilka typer av felstavning 

som är vanligt förekommande, detta för att ha användning av denna informat-

ion i undervisning relaterad till stavning. 

1.1 Syfte 

Målet med studien är att analysera hur elever stavar i de texter som de skriver 

i slutet av årskurs 3. Fokus ligger på om felaktigt stavning förekommer eller 

inte för varje enskild elev. Genom studien ska jag ta reda på vilka av dessa 

stavfel som är mer eller mindre vanliga bland eleverna. Jag vill även under-

söka om stavfelen är något som en enskild klass har gemensamt, samt jämföra 

klasserna utifrån om någon typ av stavfel är vanligare i den ena klassen. Med 

hjälp av tidigare forskning ska jag även undersöka möjliga förklaringar till de 

stavfelen. 

1.1.1 Frågeställningar 

 Vilka stavfel gör eleverna i årskurs 3 på denna skola? 

 Vilka stavfel är vanligare att eleverna gör och hur skiljer sig detta mel-

lan klasserna? 

 Vad kan förklara de stavfel som eleverna gör? 
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1.2 Disposition 

Bakgrund – Här definieras relevanta begrepp samt vad stavning är och vad 

som är vanliga stavfel enligt tidigare forskning. Vidare presenteras även anvis-

ningarna för nationella proven som eleverna i årskurs 3 från 2015 och 2018 har 

skrivit efter. 

 

Tidigare forskning – Det som presenteras i detta avsnitt är forskning som re-

laterar till stavning i de yngre åldrarna. Dessa forskningar belyser vad som på-

verkar hur eleverna stavar. 

 

Metod och material – Här presenteras det material som är använt i studien, 

bland annat elevtexternas längt och uppgiftsinstruktionerna som eleverna i 

årskurs 3 från 2015 och 2018 har skrivit efter. Vidare presenteras även den me-

tod som jag valt för studien och vad den baseras på, samt genomförandet av 

metoden och dess tillförlitlighet. 

 

Resultat – Först presenteras det övergripande och generella resultatet för 

båda klassernas stavning. Därefter presenteras klasserna resultat separat och 

mer djupgående för både faktatexter och berättelsetexter. 

 

Analys och diskussion – Här analyseras resultatet av klasserna var för sig 

och klassernas gemensamma resultat diskuteras sedan mot bakgrund av tidi-

gare forskning som finns presenterat i bakgrunden. Därefter diskuteras klas-

sernas gemensamma resultat i en sammanfattande diskussion mot bakgrund 

av tidigare forskning för att svara på den sista frågeställningen om varför ele-

verna gör de språkliga misstag som de gör. Det sammanfattas i en slutsats och 

sedan diskuteras den valda metoden för studien. Kapitlet avslutas med förslag 

på fortsatt forskning kring området.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel inleds med att definiera relevanta begrepp. Därefter presenteras 

vad stavning är utifrån stavningskonventioner och stavningsregler som är 

grundstenar i stavning. Det som anses vara de vanligaste stavfelen presenteras 

här och följs sedan av ett avsnitt om vad som står om stavning i kursplanen. 

Kapitlet avslutas med anvisningarna som ska följas vid nationella prov. 

2.1 Definition av begrepp 

Nedan definieras relevanta begrepp som används i studien. Ordningen som 

begreppen presenteras i, följer efter hur brett varje begrepp är i sin definition. 

Från det vidaste till det mer precisa. Dessa begrepp används i studien för att 

förklara fenomen relaterade till stavning, som till exempel vad stavning är. Ef-

ter begreppsdefinitionen är ett avsnitt om vad stavning är. Inte som begrepp 

utan förklaringen till varför ord stavas som de gör. 

2.1.1 Ortografi 

Ortografi är förhållandet mellan tal och skrift, som inkluderar stavning, av-

stavning, användande av versaler, betoning och skiljetecken. En del ord kan 

vara fonologiskt stavade (ljudenligt) som till exempel flykt. Andra ord kan vara 

morfologiskt stavade (form) som till exempel flyggt som uttalas som det tidi-

gare exemplet flykt (Nationalencyklopedin, u.å.a). Fonologisk och morfologisk 

stavning förklaras vidare under 2.2.1. En ytlig eller transparent ortografi skrivs 

på ett mycket ljudenligt sätt och kan därför kallas för en ljudenlig ortografi, och 

ett exempel på en ljudenlig ortografi är den finska. I opaka eller djupa ortografier 

är avståndet mellan stavning och uttal större. Dessa kan även kallas för icke 

ljudenliga ortografier. Ett exempel på ett språk med en icke ljudenlig ortografi är 

engelska (Andersson, 2002, s.4). 

2.1.2 Fonetik 

Detta avser språkets ljud, så som konsonant- och vokalljud, språkets rytm och 

vad som kännetecknar de olika talljuden. Den minsta delen av talljud kallas för 

fonem. Detta är utgångpunkten till hur något stavas eftersom bokstäver är re-

presentativa av talljud (Nationalencyklopedin, u.å.b). 

2.1.3 Fonologi 

Detta handlar om språkets ljud utifrån deras funktion, som till exempel hur 

ljuden fungerar och förhåller sig till andra ljud. Fonologi behandlar alltså språ-

kets ljudmönster och betoningens roll i språket (Nationalencyklopedin, u.å.c).  
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2.2 Stavning 

Detta avsnitt förklarar vad stavning är och varför ord stavas som de gör. Stav-

ning är det som utgör ett språks ortografi (Nationalencyklopedin, u.å.a). Stav-

ningens utgångspunkt är att ord ska stavas ljudenligt (Fridolfssons 2015, 

s.184). Språkljud uppstår beroende på om talorganen är stängda eller öppna. 

Språkljudet förändras även beroende på om det bildas fram eller bak i mun-

nen. Våra vokaler har indelats efter käköppning och tungställning. De brukar 

utifrån detta grupperas som bakre (hårda) vokaler (a, o, u, å) och främre 

(mjuka) vokaler (e, i, y, ä, ö). En del konsonater ändrar ljud om de kommer 

före en vokal beroende på vart i munnen som vokalens ljud bildas. Det finns 

därför stavningskonventioner för hur en del konsonanter stavas före hårda och 

mjuka vokaler (Alatalo 2015, s.134). 

2.2.1 Stavningskonventioner 

Det finns tre stavningskonventioner som styr stavningen i det svenska språket. 

De benämns som fonologiska, morfologiska och lexikaliska konventioner (Ala-

talo 2011, s.133). Till att börja med är grunden för att stava i det svenska språ-

ket att stava efter språkljuden. Detta kräver dock att barnet är fonologiskt med-

veten, det vill säga medveten om fonemen. När ett barn kan återge språkljuden 

i skrift kan de stava ljudenligt och alltså översätta ljud till bokstav. Detta gör 

dock inte att barnet kan stava eftersom det är flera delar i svenskan som inte är 

direkt ljudenliga. Till exempel har inte alla ljud en egen bokstav och ibland 

återges samma språkljud med olika bokstäver eller bokstavskombinationer. Vi-

dare behöver de som stavar vara medveten om ordens riktiga form. Ett exem-

pel på ett ord är fastna som ofta uttalas som fasna. Det spelar dock ingen roll 

hur ord uttalas, bara medvetenheten om ordets ursprungliga form finns hos 

den som stavar (Nauclér 1989, s.200-201). 

För att veta hur ord stavas behöver den som ska stava även ha kunskap 

om när stavningarna är morfologisk baserade. Detta innebär att ord behåller 

sin form även när de böjs, avled eller ingår i en sammansättning. Den morfolo-

giskakonventionen blir alltså en form av fortsättning på den fonologiska. Den 

som stavar behöver alltså ha kunskap om ordets grundform. Till exempel har 

orden valls och vals olika betydelse, men kan urskiljas genom stavningen. Valls 

är en böjd form av ordet vall, medan vals är ett ord i sin grundform (Nauclér 

1989, s.207-208). 

De lexikaliska konventionerna innebär ord med speciell stavning. Detta 

innebär att den som stavar helt enkelt behöver vara medveten om undantagen 

i stavning. De lexikaliskt stavade orden går alltså mot vad både den fonolo-

giska och morfologiska konventionen förklarar hur ord stavas. Exempel på lex-

ikaliska ord är dum och dumma, samt bränt och bränd (Nauclér 1989, s.207) 

Andra exempel på lexikaliska ord är låneord som till exempel jeans (Alatalo 

2011, s.133). 

Den som stavar bra i det svenska språket har alltså kunskap om konvent-

ionerna. Först ska den som stavar ha kunskap om fonologiskt baserade stav-

ningar som hur språkljudet återges i bokstäver utifrån vilken position de har i 

orden och vilka de omgivande språkljuden är. Vidare behöver den som stavar 
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ha kunskap om ord som är morfologiskt baserade, samt ha en lexikalisk med-

vetenhet (Nauclér 1989, s.201). 

2.2.2 Kategorisering av stavfel 

Inom stavningskonventionerna ingår det som brukar kallas stavningsregler 

(Nauclér 1989, s.200). Stavningsreglerna i det svenska språket är oftare regel-

bundna än oregelbundna. Det är därför viktigt att barnen lär sig systematiken 

och logiken bakom stavningsregler (Alatalo 2011, s.135). Regelbundna ord är 

de ord som följer stavningsreglerna och oregelbundna ord avviker från stav-

ningsreglerna. Stavningsregler förklarar dessa regelbundenheter och visar en 

logik till hur ord skrivs. Av Fridolfsson (2015, s.182-184) föreslås en ordning av 

när elever ska lära sig stavningsregler och ordningen är rangordnad från enkl-

aste stavningsregler, som är ord som stavas ljudenligt, som till exempel mat, bil 

och sand, till den svåraste stavningsregeln, som är låneord som till exempel 

jeans. Där emellan kommer de i ordningen om dolda r som i orden bord och 

karta. Ng-ljudet som är ljudstridigt, men regelbundet. Att ljudet är ljudstridigt 

innebär att bokstäverna tillsammans bildar ett nytt ljud och uttalas inte som 

bokstäverna låter som i till exempel kon. N låter annorlunda i ordet Kong som 

har ng-ljudet. Tj-ljudet, sj-ljudet och j-ljudet som har regelbunden stavning 

men fler undantag än ng-ljudet. Att ljuden är regelbundna innebär att det finns 

en regel för hur ljudet ska stavas. Till exempel skrivs tj-ljudet som tj vid hårda 

vokaler som till exempel tjur. Medan tj-ljudet stavas som k vid mjuka vokaler 

som till exempel kedja. Sedan kommer dubbeltecknad konsonant, där eleven 

ska avgöra om vokalen är betonad eller ej, och där efter följer o/å- och e/ä-ljud. 

(Fridolfsson 2015, s.182-184). 

Det finns en del fallgropar för den som börjar sätta sig in svenskans stav-

ningskonventioner eller stavningsregler. Till exempel när elever sätter sig in i 

och lära sig dubbelteckning. En elev som inte alls har börjat dubbelteckna gör 

heller inte misstaget att dubbelteckna på fel ställe. Medan en elev som börjat 

förstå dubbelteckning, men inte riktigt fått ordning på dem kan stava väldigt 

ojämnt i sin dubbelteckning. Så även om den andra eleven kommit längre i sin 

förståelse för stavning med dubbelteckning kan den göra fler stavfel än den 

första eleven (Nauclér, 1989, s.208). 

2.2.3 Vanliga stavfel 

Det vanligaste stavfelet rör dubbelteckning och kan följa elever upp till högsta-

diet (Lundberg 2008, s.56, Alatalo 2015, s.134, Fridolfsson 2015, s.183).  Det 

handlar om att avgöra längden för vokalen och om den är betonad eller obeto-

nad, samt att följa regeln för sammansatta ord (Lundberg 2008, s.56, Fridolfs-

son 2015, s.183). Anledningen till att dubbelteckning är svårt är att det kan vara 

svårt att urskilja skillnaden i var betoningen ligger i ordet. En annan anledning 

kan vara att elever inte känner till stavningskonventioner som att ordets stav-

ning behålls vid böjning (Alatalo 2011, s.134). 
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Det är även vanligt att elever särskriver (Josephson, Melin & Oliv 1990, 

s.57). Detta är ett skrivproblem som kan finnas kvar länge hos eleven och kan 

bero på att skribenten brister i förståelsen för den morfologiska konventionen 

(Lundberg 2008, s.57). Kunskaper om sammansatta ord är nödvändiga för 

stavningsförmågan eftersom stavningen i det svenska språket är morfologiskt 

och bygger på ordens släktskap, ursprung och ljudstrukturer (Alatalo 2011, 

s.133).  

Josephson, Melin och Oliv (1990, s.57) presenterar de vanligaste stavfelen 

från en stor undersökning gjord av Kent Larsson. Det var elevtexter från hög-

stadiet som undersöktes och de vanligaste stavfelen presenteras i en lista: 

 

1. sär- sammanskrivning 20,6 % 

2. felaktig enkel- och dubbelteckning 16,5 % 

3. stor och liten bokstav 15,7 % 

4. utelämnande av bokstav 14,3 % 

5. utbyte, tillägg eller utelämnande av bokstav i ljudstridigt tecknat 

ord 12,9 % 

6. utbyte av bokstav i ljudenligt tecknat ord 7,5 % 

7. två eller flera fel i samma ord 5,8 % 

8. tillägg av bokstav 4,2 % 

9. fel på ng-ljudets teckning 1,4 % 

10. utelämning av diakritiskt tecken 0,8 % 

11. omkastning av bokstäver 0,3 % 

(Josephson, Melin och Oliv 1990, s. 57) 

 

Det framgick även att en del stavfel var vanligare bland flickor och en del 

andra bland pojkar. Flickor gör till exempel oftare fel relaterade till ljudstridigt 

ord. Medan pojkar gör fel inom användandet av stor bokstav. Det anses även 

vara intressant att just sär- och sammanskrivningar är vanligare än rena stavfel 

(Josephson, Melin och Oliv 1990, s.57) 

2.3 Om stavning i kursplanen 

Det står inte mycket om stavning i varken kursplanen eller kommentarsmateri-

alet. Det som står är att eleverna i årskurs 3 ska enligt kursplanen för svenska 

lära sig bland annat ”språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frå-

getecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord 

i elevnära texter” (Skolverket 2018a, s.258). Elevnära texter innebär texter som 

är åldersanpassade och kända för eleverna enligt kommentarsmaterialet för 

kursplanen i svenska (Skolverket 2017, s.12). 
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2.4 Anvisningar för genomförande av nationella 
prov 

Nationella proven i årskurs 3 genomfördes först 2009, men bara för en del av 

Sveriges skolor som ett test. Det var nästa år, 2010, som nationella proven blev 

något som alla i årkurs 3 skrev (Skolverket, 2018b & Skolverket 2018c). Enligt 

anvisningarna för genomförandet av nationella prov av Skolverket ska elever i 

årskurs 3 som genomför nationella prov skriva med de hjälpmedel som de är 

vana vid, papper och penna eller en digital enhet. När stavning och inter-

punktion är en del av prövningen ska eleven inte ha tillgång till hjälpmedel för 

kontroll av stavning och grammatik. Vidare instrueras att elevlösningar ska 

sparas enligt skolans rutiner för nationella prov. Skolverkets föreskrifter anger 

att fristående skolor ska spara elevlösningar i minst tre år efter att ett nationellt 

prov har genomförts (Skolverket, u.å.). 

I årskurs 3 ska eleverna under nationella provet skriva två texter var. En 

text är en berättelse och en text är en faktatext. Eleverna har även flera andra 

delprov i svenska som prövar deras läsförmåga och talförmåga. Delproven i 

svenska benämns med bokstäver utifrån vilken ordning de förväntas genomfö-

ras. Delprov A är ett muntligt samtalsprov. Delprov B är ett prov i läsförståelse 

av en berättelse text. Delprov C prövar också läsförståelse, men av en faktatext. 

Delprov D handlar om läsning med flyt och därför visas det genom högläsning 

för läraren. Delprov E är ett textsamtal hör ihop med det eleven läser i delprov 

D. Delprov F och G är berättelsetexten som eleverna skriver, men delprov F fo-

kuserar på om texten har en tydlig inledning, handling och avslutning. Medan 

delprov G fokuserar på om eleven kan stava ett antal formord och minst tio in-

nehållsord i sin text. Formord är pronomen, räkneord, prepositioner, bisatsin-

ledare och adverb. Vidare är innehållsord ord som betyder något i sig och är 

bekanta för eleven. Detta är främst substantiv, adjektiv och verb. Det sista del-

provet är delprov H som innebär att eleverna ska skriva en faktatext. Till detta 

delprov har eleverna ett antal stöd ord som de ska använda minst 80 % av på 

ett korrekt sätt i sin text. I faktatexten ska även innehållet klart framgå (Upp-

sala Universitet, 2013). 

Delprov F och G, som är berättelsen, är baserad på delprov B i läsförstå-

else. När eleverna skriver sin berättelse ska den vara under samma tema som 

texten i delprov B. Därför gör eleverna delprov B innan delprov F och G, men 

det är upp till varje skola om proven som baseras på varandra utförs samma 

dag eller någon annan dag efter varandra. Liknande är det med delprov C och 

H. Delprov C är en faktatext om det eleverna ska återberätta i sin faktatext 

med hjälp av stödord i delprov H (Uppsala Universitet, 2013). Vidare får ele-

verna får ungefär 60 minuter på sig att skriva berättelsen och 60 minuter att 

skriva faktatexten (Skolverket, 2018d).  
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning relaterat till stavning. De tidigare 

studierna går igenom kopplingarna mellan stavning och fonologisk medveten-

het samt hur det är att stava i lågstadiet utifrån den svenska ortografin och in-

lärningskulturen. 

De studier som jag refererar till i detta avsnitt om tidigare forskning fo-

kuserar främst på stavningen hos elever i årskurs 1 till 3. Forskningen kring 

elevers stavning är begränsad och därför har även studier med fokus på barn 

med funktionsnedsättningar kopplade till stavning använts, även om detta inte 

är fokus i min egen studie. Studierna som behandlar barn med funktionsned-

sättning är den av Larsson et al. (2007) och Ferreira (2007). Dessa studier har 

använts eftersom de visar resultat som kan förklara stavningen hos alla barn. 

Fyra av de sex studierna har jämfört barn i Sverige med barn från andra länder 

och därmed en annan ortografi. Denna jämförelse visar vilka fördelar och 

nackdelar som svenska barn har i sin utgångpunkt av stavningsutvecklingen. 

Detta avsnitt om tidigare forskning är indelat i tre delar. Det första behandlar 

hur det är att stava i den svenska ortografin. Det andra handlar om hur den 

svenska inlärningskulturen påverkar elevernas stavningsutveckling och det 

tredje är om hur stavning har en koppling till fonologisk medvetenhet. 

3.1.1 Stavning i den svenska ortografin 

Den svenska ortografin baseras på en ljudenlig stavning, men stavningen har 

en del undantag från den ljudenliga stavningen. I en studie av Larsson et al. 

(2007, s.90-91) har barn i Sverige lättare att lära skriva och stava i sitt svenska 

modersmål eftersom det är mindre komplext och baseras på en ljudenlig stav-

ning. Forskarna förklarar resultatet i sin studie med att de svenska barnen har 

en jämn nivå mellan läsning och stavning tack vare svenskarnas mer ljudenliga 

ortografi. Svenska barn har generellt lättare för att stava för att de använder sig 

av en viss strategi för stavning som passar deras ortografi. Strategin går ut på 

att para ihop fonem och grafem, alltså kunna stava ljudenligt. Denna strategi 

är inte pålitlig i till exempel engelskan och därför utvecklar engelskspråkiga 

barn andra strategier för stavning i sitt modersmål. I studien användes non-

sensord för att kontrollera elevernas stavning och med det passar en ljudenlig 

strategi bättre. Att basera stavningstest på nonsensord anser forskarna vara till 

fördel för de elever som har en ljudenlig strategi. 

En annan studie som använt sig av nonsensord är av van Daal & Wass 

(2016, s.56). Denna studie visade att elever vars språk har en mer ljudenlig or-

tografi kan i tidigare stadium utveckla ett större ordförråd och bättre fonolo-

giskt arbetsminne som hjälper dem i stavningen. I en studie av Levlin & Wald-

mann (2017, s.68), som använt sig av analys av elevtexter som metod, visar 

också att elever vars språk har en ljudenlig ortografi bidrar till utvecklingen av 

den fonologiska medvetenheten och kopplingen till stavning. Stavningssvårig-

heter förekommer i alla ortografier, men inte vid samma utvecklingsfas. I en 

studie av Furnes & Samuelsson (2010a, s.137) visade det sig att svenska elever 

har en fördel med svenskans mer ljudenliga ortografi. Däremot visade inte bar-

nens bokstavskännedom någon koppling till stavningssvårigheter. 
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3.1.2 Stavning i den svenska kulturens skrivinlärning 

I Sverige lär sig elever läsa och skriva på ett sätt som skiljer sig något från 

andra länder.  Furnes & Samuelsson (2010a, s.137) anser att den kulturella 

skillnaden för läs- och skrivinlärning kan påverka den fortsatta utvecklingen, 

som även inkluderar stavningsutvecklingen. I en systerstudie av Furnes & 

Samuelsson (2010b, s.87) utvecklas detta vidare. I den skandinaviska kulturen 

lär sig barn bokstavsnamn och bokstavljud i förskolan, som till exempel att 

bokstaven m heter Em men uttalas mmm och de lär sig att vokaler har två uttal, 

som är lång och kort.  Barnens läs- och skrivinlärning anses höra till skolan och 

det är därför ojämnt hur långt eleverna har kommit i utvecklingen när de kom-

mer till skolan. I både Australien och USA vet barnen redan bokstavnamn och 

bokstavljud innan de börjar skolan eftersom de lärt sig bokstäverna hemma. 

Barnen kan alltså redan i förskolan lära sig grunderna för att läsa och skriva. 

Dessa barn har därför ett försprång i sin utveckling jämfört med skandinaviska 

barn. Skillnaden mellan kulturerna kan vara förklaringen till skillnaderna i re-

sultatet i olika studier. I den första studien av Furnes & Samuelsson (2010a, 

s.135-136) visades ingen större skillnad mellan stavningssvårigheter för barn 

inom den svenska ortografin och barn inom den engelska ortografin. Skillna-

der i stavningssvårigheter märkte van Daal & Wass (2016, s.51, 55) på så sätt 

att eleverna i den med ljudenliga svenska ortografin stavade bättre än eleverna 

i den mer icke ljudenliga danska ortografin. Sverige och Danmark har en lik-

värdig syn på undervisning och därför har barnen likvärdiga förutsättningar 

för i vilken utvecklingsfas de är i för till exempel stavning i förhållande till de-

ras ålder. 

Enligt Larsson et al. (2007, s.90) behöver elever i mer icke ljudenliga orto-

grafier mer tid för sin stavningsutveckling. Detta betyder att elever har olika 

förutsättningar för stavningsresultatet på grund av både sin inlärningskultur 

och språkets ortografi. Detta kan förklara skillnaderna i de olika studiernas re-

sultat. Barnen i den engelska ortografin stavar bättre med fördel från sin inlär-

ningskultur där barnen har lärt sig bokstavsnamn och bokstavsljud hemifrån. 

Barnen i den svenska ortografin stavar bra för sin fördel av ortografin som är 

mer ljudenlig. Barnen i den danska ortografin har ingen av dessa fördelar, ef-

tersom de lär sig bokstäver och bokstavljud först i förskolan, samt att de har en 

mer icke ljudenlig ortografi och verkar då stava sämre i samma ålder i jämfö-

relse med till exempel svenska barn. 

3.1.3 Stavning kopplat till fonologisk medvetenhet 

Genomgående i flera studier är att det finns en tydlig koppling mellan fonolo-

gisk medvetenhet och stavning för barn i den ljudenliga svenska ortografin 

(Ferreira 2007, s.50, Larsson et al. 2007, s.91, Furnes & Samuelsson 2010a, s.135, 

Wolff 2014, s.162-163, van Daal & Wass 2016, s.55, Levlin & Waldmann 2017, 

s.67). Till exempel visar studien av Levlin & Waldmann (2017, s.67) att elever 

med starkt fonologiskt korttidsminne hade färre grammatiska fel i sina texter 

medan elever med svagt fonologiskt korttidsminne hade fler grammatiska fel. 

Vidare visade resultatet att elever med god fonologisk medvetenhet hade färre 

stavfel och elever med svag fonologisk medvetenhet hade fler stavfel. I studien 

av Furnes & Samuelsson (2010a, s.137) visade det sig att bristande fonologisk 
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medvetenhet kunde förutsäga stavningssvårigheter i både ljudenliga och icke 

ljudenliga ortografier. Enligt studien av Wolff (2014, s.163) är det den fonolo-

giska medvetenheten som ska undersökas för att förutsäga stavningssvårig-

heter. 

Fonologisk medvetenhet verkar vara kopplat till stavning även i andra 

ortografier än den svenska som förstärker validiteten i att fonologisk medve-

tenhet har kopplingar till stavning (Larsson et al. 2007, s.91, Furnes & Samuels-

son 2010a, s. 135, van Daal & Wass 2016, s.55). Enligt Furnes & Samuelsson 

(2010a, s.135) är kopplingen mellan fonologisk medvetenhet och stavning lik-

värdig mellan den ljudenliga svenska ortografin och den icke ljudenliga eng-

elska ortografin. För Larsson et al. (2007, s.91) var kopplingen mellan fonolo-

gisk medvetenhet och stavning tydligt för de svenska barnen och för barnen i 

den engelska ortografin var kopplingen också där, men inte lika tydlig. Ett lik-

nande resultat av en jämförelse mellan ljudenlig ortografi och en icke ljudenlig 

ortografi visar van Daal & Wass (2016, s.55) som i sin studie visar att en fonolo-

gisk koppling till stavning var tydligare i den ljudenliga svenska ortografin än 

i den icke ljudenliga danska ortografin. Kopplingen mellan fonologisk medve-

tenhet och stavning finns alltså i icke ljudenliga ortografier, men den är tydli-

gare i den svenska ortografin. 

Studien av Larsson et al. (2007, s.80, 91) visar att barn med talsvårigheter 

ofta kommer efter i läs- och skrivinlärningen. Trots detta finns det en tydlig 

koppling mellan fonologisk medvetenhet och stavning även för dessa barn. 

Ferreira (2007, s.50) visar i sin avhandling att även för barn med hörselnedsätt-

ningar eller talsvårigheter är fonologisk medvetenhet tydligt kopplad till stav-

ningen. Resultatet visar dock att barnen med dessa nedsättningar hamnar efter 

i utvecklingen av fonologisk medvetenhet på grund av sina begränsningar.  
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4 Metod och material 

I detta kapitel redogörs först kort om forskningsetiska riktlinjer. Sedan följer 

avsnittet om material som redogör varifrån texterna är insamlade och de upp-

giftsinstruktioner som eleverna för 2015 och 2018 har skrivit efter. Därefter för-

klaras metoden för studien som redogör för hur jag har genomfört undersök-

ningen. I metoden redogörs de språkliga misstag som har gjorts i elevernas 

texter. Vad som framkommit i elevernas texter är basen för analysverktyget. 

Här finns även direkta exempel på felstavade ord från elevernas texter. 

Det som ska analyseras i min undersökning är stavningen. De stavfel 

som eleverna visar sammanställs klassvis för att undersöka vilka stavfel som är 

vanligt förekommande. Båda klassernas resultat över stavfelen sammanställs 

för att se om det finns något/några stavfel som är mer vanligt förekommande i 

någon av klasserna. 

4.1 Forskningsetik 

Genomgående i denna studie har riktlinjerna från Vetenskapsrådet (2017) 

följts. Det är förutsatt att anonymisering och avidentifiering av provsvar görs. 

Det framgår även att ingen utanför forskargruppen tar del av materialet eller 

uppgifterna som samlats in i undersökningen (Vetenskapsrådet 2017, s.40-41).  

Alla elevtexter i studien är anonymiserade och elevtexterna har används uti-

från överenskommelse med den medverkande skolans rektor. Allt material 

som är källdata har endast jag, som gjort denna studie, tagit del av. 

4.2 Material 

Det insamlade materialet är elevers fakta- och berättelsetexter från nationella 

provet i svenska för årskurs 3. Texterna är från samma skola i Mellansverige 

som har elever från förskoleklass till årskurs 9. Elevtexterna i denna studie är 

från två olika år, årskurs 3 som skrev 2015 respektive årskurs 3som skrev 2018. 

De nationella provens uppgiftsinstruktioner är olika varje år, men eleverna har 

ändå alltid en viss frihet i vad de skriver, speciellt gäller detta deras berättelser. 

Texterna blir därför ändå olika även om de följer samma uppgiftsinstruktion. 

Elevernas uppgiftsinstruktioner är därför något annorlunda och detta har re-

sulterat i att en del ord är mer förekommande i en viss form av elevtext. Till ex-

empel skrev eleverna 2018 en faktatext om ekorren och därför är ord relaterade 

till detta ämnesområde mer förekommande, ord som kan vara svårare att stava 

än faktatexter som handlar om soluret och timglas som eleverna från 2015 

skrev om. Från båda åren har 20 elevers två texter analyserats. Det är alltså 

sammanlagt 80 texter av 40 elever som är grunden till denna studie. Här nedan 

beskrivs de uppgiftsinstruktioner som de olika klasserna har skrivit efter. 

Detta avsnitt handlar om uppgiftsinstruktionerna och skillnaderna mellan ele-

vernas texter. Där efter följer ett avsnitt utifrån att eleverna har skrivit olika 

långa texter.  
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4.2.1 Uppgifter i 2015 och 2018 års delprov 

Jag har inte fått tillgång till uppgiftstexterna för nationella proven 2015 och 

2018 eftersom de är upphovsrättsskyddade. Jag har däremot haft tillgång till 

uppgiftinstruktionerna till de faktatexter som eleverna från 2015 och 2018 har 

skrivit efter. Det framkommer att eleverna ska använda en del stödord i sina 

faktatexter. Dessa stödord har eleverna haft framför sig medan de skrivit. Ele-

verna från 2015 skrev varsin faktatext under rubriken ”Förr i tiden” som inne-

bar faktatexter om soluret och timglaset. Eleverna skulle använda 5 av de 7 

stödorden: cirkel, visare, glasbehållare, smalt, rör, rinner och tid. Vidare skrev ele-

verna från 2018 varsin faktatext om ”Ekorren”. De hade 14 stödord som de 

skulle använda minst 10 av. Detta var deras stödord: hona, parar sig, bo, träd, 

ungar, nakna, blinda, diar, kottar, nötter, gömmer, snö, päls och vinter. Antalet stöd-

ord som eleverna har skrivit sina faktatexter efter verkar ha påverkat hur långa 

texterna är, eftersom faktatexterna från eleverna från 2015 är alla kortare än 

faktatexterna från eleverna från 2018. Detta har en påverkan på andelen stavfel 

som gjorts, eftersom fler stavfel är möjligt i en längre text. 

Till skillnad från faktatexterna har jag inte haft tillgång till uppgiftsin-

struktionerna för elevernas berättelser. Jag har däremot frågat lärare som ge-

nomförde dessa prov med eleverna, som gav mig svar om de teman som ele-

verna skrev efter.  Eleverna som skrev sina berättelser 2015 skrev med te-

mat ”En gång om året”. Medan eleverna från 2018 skrev berättelser med te-

mat ”Loppmarknad”. 

4.2.2 Texternas längd 

Eleverna har skrivit olika långa texter. Framförallt deras berättelsetexter kan 

variera stort, från knappt 50 till nära 500 ord. Eleverna från 2015 har skrivit 

fakta texter mellan 47 och 128 ord, samt berättelsetexter mellan 57 och 494 ord. 

Medan eleverna från 2018 har skrivit faktatexter mellan 57 och 166 ord, samt 

berättelsetexter mellan 43 och 263 ord. Exempel på en kort och en lång text 

finns i Bilaga 1, tabeller över elevernas textlängder finns i Bilaga 2 och en lista 

över elevernas felstavade ord i texterna finns ordnade i Bilaga 3. 

4.3 Metod 

Metoden för vad som jag undersöker i elevernas texter har fokus på felstav-

ning som även inkluderar sär- och sammanskrivning. Metodavsnittet är upp-

delat i flera delar som förklarar vad stavfelen i elevernas texter innebär och ger 

direkta exempel på stavfelen som eleverna har gjort. Det som följer denna in-

ledning är bakgrunden till den valda metoden samt valda avgränsningar för 

undersökningen. 

4.3.1 Val av metod 

Den metod som jag valt att använda mig av är först och främst kvantitativ. Me-

toden är kvantitativ utifrån att materialet beskrivs med siffror och har mätbara 

resultat (Eliasson 2018, s.27). När en kvantitativ metod används för att ta ut 



18 
 

olika delar i skrift kallas de för en variabel analys. Beräkningarna för variabler-

nas frekvens visar dock endast i vilken omfattning konstruktionerna används 

och inte hur de används (Lagerholm 2010, s.44-45). I denna studies fall handlar 

detta om i vilken omfattning olika typer av felstavningar görs. Det jag alltså kan 

se genom min metod är vilka stavfel som eleverna gör, men inte varför stav-

felen gjorts. Eftersom att jag i denna studie vill ta reda på vilka stavfel som ele-

verna gör är en kvantitativ metod lämplig. Hade jag velat ta reda på varför ele-

verna gör dessa stavfel hade en kvalitativ metod varit lämpligare. 

4.3.2 Genomförande och avgränsningar 

Varje elevtext har blivit läst för sig och stavfel har noterats och placerats efter 

kategorier. Dessa stavfel har sedan sammanställts i tabeller som ger en över-

blick över varje enskild elevs felstavningar.  Utifrån de stavfel som hittats i ele-

vernas texter har dessa sorterats in i kategorier av stavfel som eleverna gjort i 

sina texter. Typerna av stavfel definieras i analysmetoden. För att presentera 

det resultatet har elevernas stavfel sammanslagits för varje klass. I Bilaga 3 

finns alla elevernas stavfel ordnade. Varje felstavat ord har även kategoriserad 

in i vilken typ av stavfel det är. Dessa kategorier förklaras i analysmetoden, 

samt vilken förkortning varje kategori har eftersom det är förkortningarna som 

visas för stavfelen i Bilaga 3. 

Eftersom detta är en mindre studie har vissa avgränsningar gällande vad 

jag tittat på i stavningen gjorts. Till exempel har jag inte tittat på elevernas an-

vändning versaler och gemener. Detta beror bland annat på att en del elever 

skriver väldigt blandat med versaler och gemener, som beror på hur långt de 

kommit i skrivutvecklingen. Jag har av samma anledning inte tittat på elever-

nas användning av punkt eller andra interpunktionstecken. Vidare har jag inte 

tittat på elevernas användning av de, dem eller dom. Slutligen har jag inte tagit 

hänsyn till längden på texterna som eleverna har skrivit. Detta kan göra att en 

enskild elev har upplevts som en sämre stavare, men i själva verket har skrivit 

en längre text. Den procentuella andelen ord i texten som är felstavade kan 

stämma överens med den procentuella andelen felstavade ord i klassens texter 

som helhet. Detta innebär att den elev som har flest felstavade ord behöver inte 

vara den elev som gör procentuellt flest felstavningar. 

4.3.3 Analysmetod 

Här redovisas för den analysmetod som jag har använt. Den är baserad på Jo-

sephson et al. (1990, s.55-59) analysmetod av elevtexter som berör felstavning. 

Vidare har jag grundat mig på Nauclér (1989, s.200-208) kategorisering av stav-

ningskonventionerna. De olika typer av stavfel som förekommit i elevtexterna 

och vad dessa stavfel innebär. En del ord som eleverna har skrivit har ingått i 

mer än en av kategorierna på samma gång. Till exempel ordet glasbehållare kan 

en elev ha stavat som glassbeolare och den stavningen har då fyra varianter av 

felstavning i ett ord, som är felaktig dubbelteckning, utelämnad bokstav, ljud-

enligt fel, samt missad dubbelteckning. Vad dessa kategorier innebär förklaras 

nedan. Kategorierna för de olika typerna av stavfel utgår ifrån avsnitt 2.2 om 

stavning och vilka stavfel som varit representerade i elevernas texter från 

denna studie. 
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4.3.3.1 Missad dubbelteckning 

Denna typ av stavfel innebär att ord som ska ha dubbelteckning, som innebär 

två konsonanter efter en vokal, har stavats med en hel konsonant. När denna 

stavning ska användas brukar identifieras när vokalen uttalas ”kort” eller att 

vokalen är betonad. Exempel på ett ord är ekorre. En felstavning skulle alltså 

vara ekore. Förkortningen för missad dubbelteckning är dubM. 

4.3.3.2 Felaktig dubbelteckning 

Detta stavfel är en användning av dubbelteckning när det bara ska vara en 

konsonant. Hur stavningen med en konsonant ska användas brukar förklaras 

med regeln att en hel konsonant skrivs efter en ”lång” vokal. Ett exempel för 

ett ord är timglas. En felstavning skulle kunna vara timglass. Förkortningen för 

felaktig dubbelteckning är dubF. 

4.3.3.3 Ljudenligt fel 

Det finns ett flertal bokstäver som kan användas för samma eller snarlika ljud 

och som därför kan blandas ihop vid stavningen. Detta är exempel på bokstä-

ver med liknande ljud som blandats ihop vid stavningen och som förekommit i 

denna analys av elevtexter: 

 E och Ä – Exempel på ord är släppte och berätta som stavats sleppte 

och bäretta. 

 O och Å – Exempel på ord är loppmarknad och bondgård som stavats 

låppmarknad och bondgord. 

 U och Ö – Exempel på ord är börja och nötter som stavats burja och 

nutter. 

 E och I – Ett exempel på ord är diamant och stenar som stavats dea-

mant och stinar. 

 U och Y – Ett exempel är lurad och lyssna som stavats lyrad och lusna. 

 I, J och Y – Exempel på detta är piano och lyser som stavats pjano och 

liser. 

 G och K – Ett exempel är dags och skogen som stavats daks och sgo-

gen. 

 KS och X– Exempel på ett ord är byxor som stavats byksor. 

 B och P – Ett exempel är borsta och blev som stavats porsta och plev. 

 T och D – Exempel på ett ord är nästa och tid som stavats näsda och 

did. 

 C och S – Exempel på ord är cirka och cirkel som stavats sirka och sir-

kel. 

 F och V – Exempel på detta är livstid och volt som stavats lifstid och 

folt. 

Förkortningen för ljudenligt fel är lje.  
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4.3.3.4 Ljudstridigt fel 

En del ord kan innehålla ljud som låter lika, men stavas olika. Det är stav-

ningar till dessa ljud som ingår i kategorin för ljudstridiga fel: 

 Sj-ljudet – Det finns en rad olika stavningar för sj-ljudet. Till exem-

pel har eleverna skrivit ord som själv, shoppa och skjutit. Dessa har 

stavats fel som skelv, copa och skutit. 

 Ng-ljudet – Skrivs antingen ng, gn eller nk. Exempel på ord är regn 

och sänkt, som har stavats fel som rengn och sängt. 

 J-ljudet – Det finns även flera stavningar för j-ljudet som kan stavas 

med j, g, gj, lj, dj och hj. Exempel på ord som eleverna har skrivit är 

gick och börja. Dessa ord har stavats fel som jick eller gjick och börga. 

 Tj-ljudet – Detta innebär att ord stavas antingen med tj eller med k 

som till exempel tjuvar som en elev stavade som tuvar eller ordet 

köpte som en elev skrev som supde. 

Förkortningen för ljudstridigt fel är ljs. 

4.3.3.5 Särskrivning 

Särskrivning är ord som har blivit delade, men egentligen ska stå ihop som ett 

och samma ord. Detta händer oftast med sammansatta ord. Ett vanligt exempel 

hos eleverna är ordet jätte med någonting, som till exempel jätteglad. Eleven 

har då skrivit jätte glad. Förkortningen för särskrivning är sär. 

4.3.3.6 Sammanskrivning 

Detta är ord som egentligen ska stå isär, men har skrivits ihop som ett ord. Ett 

exempel är fraserna till exempel och det var som en elev har skrivit som tillexem-

pel och deva. Förkortningen för sammanskrivning är sam. 

4.3.3.7 Utelämnad bokstav 

Detta är ord som har någon utelämnad bokstav, men inte faller in i kategorin 

för dubbelteckning. Dessa stavfel har troligen gjort på grund av att eleven har 

skrivit snabbt och helt enkelt missat en bokstav. Exempel på ord som eleverna 

skrivit är kvällen och träd som stavats källen och trä. Förkortningen för uteläm-

nad bokstav är ub. 

4.3.3.8 Tillagd bokstav 

Detta är ord som eleverna har skrivit in någon extra bokstav i, som inte är rela-

terat till dubbelteckning. Exempel på ord är börjat och pinnen som någon elev 

skrivit som burjart och piinnen. Förkortningen för tillagd bokstav är tb. 

4.3.3.9 Omkastade bokstäver 

Ibland finns bokstäverna för ordet med, men i en annan ordning än de ska 

vara. Dessa ord faller i kategorin för omkastade bokstäver. Exempel på ord 

som eleverna har skrivit är stenar och diar som skrivits som setnar och dira. För-

kortningen för omkastade bokstäver är ob. 
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4.3.3.10 Övrigt 

De finns en del stavningar som inte passar in i någon tidigare kategori och för 

de orden finns kategorin övrigt. Detta är ord med vokaler eller konsonanter 

som blivit utbytta men inte ingår i kategorin för ljudenligt fel. Till exempel har 

en elev skrivit föräldrar som färäldrar och stod som sog. Vidare har en del ord 

snarare ett grammatiskt fel, men som även innebär en felstavning, som till ex-

empel ordet gav har skrivits som gjide. Även ord där eleven missat till exempel 

prickar över ö ingår i övrigt. Exempel på stavfel av en elev är snö som sno och 

träd som trad. Andra missade delar av bokstäver ingår i denna kategori, som 

till exempel ordet som har skrivits som son av en elev.  Ibland skriver eleverna 

ord på engelska och är dessa felstavade hamnar de i kategorin övrigt. Till ex-

empel har en elev skrivit frontflip som fromfip. Förkortningen för övrigt är övr. 

4.3.4 Median och medelvärde 

I tabellerna som presenterar resultatet för studien förekommer median och me-

delvärde för att visa en helhetsbild av de värden som kommit av textana-

lyserna. Median är det värde som ligger i mitten när värdena är storleksord-

nade. Till exempel för värdena 3, 3, 5, 7, 8 är det 5 som är medianen. Vidare är 

medelvärde det genomsnittliga värdet. Det räknas ut genom att dividera sum-

man av värdena med antalet värden. Med det tidigare exemplet blir summan 

26 och antalet värden är 5. Medelvärdet är då 5,2. Att visa ett resultat med 

dessa olika statistiskamått ger en mer rättvis bild av verkligheten, speciellt när 

materialet är relativt litet och spretigt (Juter 2013, s.24). 

Detta är några direkta exempel på median och medelvärde från Tabell 2 i 

resultatet. Medianen för ”Missad dubbelteckning” räknas utifrån de elever som 

gjort något sådant stavfel i sin text, alltså 16 stycken. Minst antal stavfel av 

denna kategori var 1 och störst antal stavfel var 16. Om antalet stavfel av de 16 

eleverna sorterades i storleksordning visar det sig att värdet av elev 8 och 9 i 

ordningen har 4 stavfel var och medianen är därför 4. Detta kan jämföras med 

medelvärdet för samma stavfelskategori som är 4,63 för de elever som gjort den 

typen av stavfel. 4,63 är alltså snittet stavfel hos eleverna. Det visas även ett me-

delvärde räknat på alla elever som skrivit uppgiften, som i detta fall ligger på 

3,7 stavfel per elev av denna kategori. Andledningen till att detta står med är 

för att visa vilken påverkan de elever som gjort stavfelen har på den gruppen 

som helhet.  Anledningen till varför median och medelvärde redovisas i resulta-

tet är för att ge en mer rättvisbild av verkligheten där resultatet av elevernas 

stavfel är mer spretigt. Till exempel i Tabell 3 för kategorin ”Antal felstavade 

ord” är medianen 12 och medelvärdet 16,75.  Detta visar att antalet felstavade ord 

är spretig mellan eleverna. För det mesta är däremot värdet av median och me-

delvärde relativt nära varandra i tabellerna. 
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4.3.5 Metodens tillförlitlighet 

Det jag vill undersöka med min valda metod är vilka stavfel som eleverna gör. 

Detta får jag fram eftersom jag tar ut felstavade ord och sorterar dem i katego-

rier för olika typer av stavfel. Jag har gått igenom varje elevs texter ett flertal 

gånger för att ta ut de stavfel som de har gjort. Något som jag dock behöver 

vara medveten om i mitt genomförande av studien är enligt Gibbs (2007, s.91) 

influeras en studie av mig som genomför studien. Det är omöjligt att studien är 

helt subjektiv. Det är utifrån min bakgrund och tidigare erfarenheter som jag 

har analyserat texterna med, även om jag i så stor utstäckning som möjligt 

gjort en noggrann och fullständig analys av texterna. Utifrån elevernas hand-

stil kan det ibland vara svårt att avgöra vilken bokstav som eleven avser. I 

dessa fall där det finns en osäkerhet har jag fått grunda mig på mina egna erfa-

renheter och kontexten i elevens text för att göra en slutsats om vilket ord ele-

ven skrivit. Detta är dock inte något som varit ett större problem och endast fö-

rekommit ett par gånger. Ibland kan elevernas felstavning vara rättstavat om 

de hade avsett ett annat ord. Till exempel kan en elev skrivit manen som i sig 

kan vara ett rättstavat ord, men utifrån kontexten förstår jag att de menar man-

nen.  Detta är något som inte har varit problematisk, men det är ändå en tolk-

ning som jag gjort av vad eleverna har skrivit och bör därför nämnas.  
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5 Resultat 

Resultatet svarar på de två första frågeställningarna som är: Vilka stavfel gör ele-

verna i årskurs 3 på denna skola och Vilka stavfel är vanligare att eleverna gör och hur 

skiljer sig detta mellan klasserna. Resultatet är därför uppdelat i tre delar. Först 

visas ett sammanslaget resultat av båda klasserna, sedan följer det enskilda re-

sultatet för klassen från 2015 och därefter klassen från 2018. Resultatet från re-

spektive klass presenterar faktatexterna och berättelsetexterna för sig, medan 

det sammanslagna resultatet från båda klasserna visar vilka stavfel som före-

kommer för varje enskild elev någon gång i de två texter eleven skrivit. 

5.1 Sammanslaget och jämförande av resultat 
2015 och 2018 

Eleverna har dessa olika år skrivit sina faktatexter och berättelsetexter under 

olika teman. Eleverna från 2015 som skrev under rubriken ”Förr i tiden” om 

soluret och timglaset skrev överlag kortare faktatexter än eleverna 2018 som 

skrev om ekorren. Variationerna för berättelsetexternas längd var liknande 

mellan båda åren även om de skrev under olika teman, men eleverna från 2015 

skrev överlag längre berättelser. Fortsättningsvis har en del elever skrivit en 

stavfelstyp i ena texten, men inte gjort den typen av stavfel i sin andra text. Vi-

dare i det kommande avsnittet visas vilka stavfel som förekommit någon gång 

i båda texterna för varje elev. 

5.1.1 Typ av stavfel elever gjort någon gång i texterna 

Alla elever gjorde någon gång ett stavfel i minst en av sina texter, varav 3 ele-

ver gjorde bara stavfel i den ena av sina texter och inte i den andra. Till att 

börja med var det alla elever utom 1 som någon gång missade dubbelteckning 

i ett ord, som syns i Tabell 1. Andra stavfel var inte lika vanliga men ungefär 4 

av 5 elever gjorde fel som ljudenligt fel, särskrivning och utebliven bokstav nå-

gon gång i sina texter. Därefter följer felaktig dubbelteckning och ljudstridigt 

fel som gjorts av ungefär 65 % av eleverna respektive 60 % av eleverna. Vidare 

gjorde ungefär 1 av 3 elever stavfel som sammanskrivning och tillagdbokstav. 

Det ovanligaste stavfelet var omkastade bokstäver som endast gjordes av var 

tionde elev. För övrigt var det hälften av eleverna som någon gång skrev stav-

fel som ingick i kategorin övrigt. 

En del stavfel förekom av fler elever i den ena klassen som grupp än den 

andra klassen. I de flesta fall är det inte stora skillnader mellan hur många ele-

ver som gjort stavfel i respektive år. Till exempel har 2018 endast en mer elev 

än 2015 som gjort fel inom stavfelskategorierna missad dubbelteckning och till-

lagd bokstav. Det var även lika många elever i respektive klass som gjorde 

stavfel som utebliven bokstav och stavfel som ingick i kategorin övrigt. De 

stavfelkategorier som 2018 hade mer än en elev mer som gjort stavfel inom den 

stavfelskategorin var kategorierna felaktigt dubbelteckning, ljudstridigt fel och 

särskrivning. Vidare gjorde fler elever från 2015 dessa stavfel än eleverna från 

2018: ljudenligt fel, sammanskrivning och omkastade bokstäver. 
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Tabell 1. Stavfel som förekommit någon gång för varje elev 

 Elever 

från 

2015 

(20) 

Procent 

elever 

2015 

Elever 

från 

2018 

(20) 

Procent 

elever 

2018 

Pro-

cent av 

alla 

elever 

Missat dubbelteck-

ning 
19 95 % 20 100 % 97,5 % 

Felaktig dubbel-

teckning 
11 55 % 15 75 % 65 % 

Ljudenligt fel 19 95 % 15 75 % 85 % 

Ljudstridigt fel 11 55 % 13 65 % 60 % 

Särskrivning 14 70 % 18 90 % 80 % 

Sammanskrivning 9 45 % 4 20 % 32,5 % 

Utebliven bokstav 16 80 % 16 80 % 80 % 

Tillagd bokstav 6 30 % 7 35 % 32,5 % 

Omkastade bokstä-

ver 
3 15 % 1 5 % 10 % 

Övrigt 10 50 % 10 50 % 50 % 

Gjort något stavfel 20 100 % 20 100 % 100 % 

 

Klassen från 2015 har en större skillnad för antalet stavfel mellan faktatexterna 

och berättelsetexterna än klassen från 2018. Tabell 2 visar att av de som stavade 

fel i klassen har ett medelvärde på 8,67 stavfel per elev. Medan Tabell 3 visar 

att detta medelvärde för berättelsetexten för samma elever var 22,45. Vidare 

har faktatexten för eleverna 2018 ett medelvärde på antal stavfel för de som 

stavade fel på 14, som syns i Tabell 4. Medan berättelsetextens medelvärde var 

16,42, som syns i Tabell 5. Fortsättningsvis innebär detta att klassen från 2015 

har en skillnad mellan dessa medelvärden på 13,78. Medan klassen från 2018 

har denna skillnad på 2,42. Denna skillnad i antal stavfel följer i de olika ty-

perna av stavfel som går att se i tabellerna. Vidare har klassen från 2015 gjort 

fler stavfel per ord. Elevernas antal felstavade ord är 459, men antalet stavfel är 

605. Medan eleverna från 2018 har totalt 478 felstavade ord, men 592 stavfel. 

Det skiljer alltså 146 mellan antalet felstavade ord och antalet stavfel för ele-

verna från 2015 och 114 för eleverna från 2018. 

Det som var det vanligaste stavfelen sammanslaget från klasserna visas 

nedan i Figur 1. Missad dubbelteckning var vanligast för båda klasserna och 

ljudenligt fel var också det näst vanligaste felet för båda klasserna. Därefter ser 

ordningen lite annorlunda ut för respektive klass, men utebliven bokstav, ljud-

stridigt och särskrivning är antingen tredje, fjärde eller femte vanligaste för re-

spektive klass. Det sammanslagna resultatet visar att utebliven bokstav var nå-

got vanligare än ljudstridigt fel som i sin tur var något vanligare än särskriv-

ning. Därefter följer felaktig dubbelteckning för båda klasserna, även i sam-

manslagningen. Vidare är övrigt i respektive klass, samt i sammanslagningen 

på sjunde plats. Slutligen är tillagd bokstav, sammanskrivning och omkastade 

bokstäver de mer ovanliga stavfelen. 
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Figur 1. Stavfel i både faktatexter och berättelsetexter för både 2015 och 2018 

 

Totalt har eleverna från 2015 och 2018 stavat 937 ord fel, som i sin tur innebär 

total 1 197 stavfel eftersom en del ord hade mer än ett fel. Elevernas totala 

mängd ord för alla texter är 9 942. Detta innebär att 9,42 % av alla ord eleverna 

skrivit har varit felstavade. För respektive klass är det 459 ord som är felsta-

vade av 4997 ord, alltså 9,19 % för klass 2015. Resultatet för 2018 är 478 felsta-

vade ord av 4945 ord, som innebär att 9,67 % av orden är felstavade. 

5.2 Resultat från klass 2015 

20 elever har skrivit en faktatext om soluret och timglaset och en berättelsetext 

med temat ”En gång om året”. Elevernas faktatexter var ungefär lika långa, 

men deras berättelser varierar stort i längd som syns i Bilaga 2. 

5.2.1 Faktatext och berättelsetext 2015 

Det förekom fler stavfel i elevernas berättelsetexter jämfört med deras faktatex-

ter. Tilläggas kan att nästan alltid var elevens berättelsetext längre än dennes 

faktatext. Alla kategorier av stavfel var mer förekommande i elevernas berät-

telsetexter. Endast sammanskrivning förekom något mer i faktatexterna än be-

rättelserna. Det var missad dubbelteckning som var den vanligaste formen av 

stavfel för klassen i båda texterna. Det andra vanligaste stavfelet var ljudenliga 

stavfel i båda texterna. Det tredje vanligaste stavfelet är olika mellan fakta tex-

ten och berättelse texten. I faktatexten var utebliven bokstav tredje vanligast, 

medan i berättelsen var det ljudstridiga fel. Ljudstridiga fel förekom inte ens i 

elevernas faktatexter. 

Diagrammet nedan, Figur 2, visar resultatet av båda texttyperna från ele-

verna 2015. De vanligaste stavfelen stämmer överens med elevernas vanligaste 

stavfel för berättelserna. 

 

Missad dubbelteckning
39,1%
Ljudenligt fel 22,39%

Utebliven bokstav 9,52%

Ljudstridigt fel 8,52%

Särskrivning 7,77%

Felaktig dubbelteckning
5,93%
Övrigt 3,09%

Tillagd bokstav 1,75%

Sammanskrivning 1,5%

Omkastade bokstäver 0,42%
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Figur 2. Stavfel i både faktatext och berättelsetext 2015 

 

Totalt har eleverna från 2015 stavat 459 ord fel, som i sin tur innebär total 605 

stavfel eftersom en del ord hade mer än ett fel. Elevernas totala mängd ord för 

alla texter är 4 997. Detta innebär att 9,19 % av alla ord eleverna skrivit har va-

rit felstavade. 

5.2.2 Faktatext – Förr i tiden 

När eleverna har skrivit faktatexterna om soluret och timglaset har de haft 7 

stödord framför sig som de ska ha med minst 5 av i sin egen text. Orden var 

cirkel, visare, glasbehållare, smalt, rör, rinner och tid. Trots att eleverna haft orden 

framför sig har en del elever ändå stavat fel på några av orden. Till exempel 

stavades ordet glasbehållare fel av 9 elever i klassen med 20 elever. Detta var an-

tingen ett stavfel i dubbelteckning eller ett ljudenligt fel. Vidare förkom väldigt 

få ord med ljudstridig stavning i texterna. De enstaka ord som eleverna skrivit 

med ljudstridig stavning var inte felstavade, som syns i Tabell 2. Det som ta-

bellen också visar är hur många elever som gjort något stavfel inom en stav-

felskategori. Tabellen visar även hur många fel eleven gjort som gjorde minst 

antal fel inom den kategorin och även den som gjorde flest fel inom den kate-

gorin. Vidare visas det totala antalet fel för alla elever. Därefter visas medianen 

och medelvärdet hos eleverna som gjort fel inom den kategorin. Slutligen visas 

ett medelvärde av alla elever, även de som inte gjort något stavfel inom den 

kategorin för att visa vilken påverkan de som gjort stavfelen har på helhetssy-

nen av klassen. 

 

Missad dubbelteckning
37,19%
Ljudenligt fel 23,64%

Ljudstridigt fel 11,24%

Utebliven bokstav 7,93%

Särskrivning 6,61%

Felaktig dubbelteckning
6,28%
Övrigt 2,98%

Sammanskrivning 1,82%

Tillagd bokstav 1,65%

Omkastade bokstäver 0,66%
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Tabell 2. Stavfel i faktatexterna 2015 

Antal 

elever 

(20) 

Stav-

felskate-

gori 

Minst 

antal 

stavfel 

Störst 

antal 

stavfel 

Totala 

fel alla 

elever 

Me* MV* MV 

alla 

elever 

16 Missad 

dubbelteck-

ning 

1 16 74 4 4,63 3,7 

4 Felaktig 

dubbelteck-

ning 

1 4 9 1 2,25 0,45 

14 Ljudenligt 

fel 

1 7 36 2 2,57 1,8 

0 Ljudstri-

digt fel 

0 0 0 0 0 0 

5 Särskriv-

ning 

1 2 9 2 1,8 0,45 

4 Samman-

skrivning 

1 2 6 1,5 1,5 0,3 

9 Utebliven 

bokstav 

1 4 14 1 1,56 0,7 

3 Tillagd 

bokstav 

1 1 3 1 1 0,15 

2 Omkastade 

bokstäver 

1 1 2 1 1 0,1 

3 Övrigt 1 1 3 1 1 0,15 

18 Antal stav-

fel 

1 28 156 6,5 8,67 7,8 

18 Antal fel-

stavade ord 

1 21 124 5,5 6,89 6,2 

*Median och Medelvärde (för de elever som gjort stavfelet) 

 

Alla elever gjorde något stavfel i sin faktatext förutom 2, som syns i Tabell 2. 

Av de som stavat fel varierade antalet felstavade ord från 1 till 21 stycken och 

antalet stavfel från 1 till 28 stycken i texter som är mellan 47 och 128 ord långa. 

Den vanligaste typen av stavfel är att eleven missat dubbelteckning, som 4 av 5 

elever i klassen gjorde någon gång i sin text. De elever som gjorde denna typ 

av stavfel gjorde det oftast på mer än ett ställe i texten. Exempel på ord som 

eleverna skrivit är glasbehållare som glasbehålare och mitten som miten. Dessu-

tom var det ungefär 3 fjärdedelar, 14 av 18, av de elever som gjort något stav-

fel, som någon gång gjorde ett ljudenligt fel. Tilläggas kan att stavfelet gjordes 

för det mesta 1 till 2 gånger per text. Exempel på ord som eleverna har skrivit 

med ljudenliga fel är sätter som seter och glasbehållare som glasbehollare. Vidare 

var det hälften av eleverna, som gjorde något stavfel, som också gjorde stavfel 
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inom kategorin utebliven bokstav. Denna typ av fel gjordes för det mesta 1 

gång per elev. Exempel på stavfel som eleverna gjorde är klocka som kocka. 

Samtidigt var mindre vanliga stavfel att eleverna gjorde felaktig dubbelteck-

ning, särskrev, sammanskrev, la till någon bokstav, kastade om bokstäver eller 

skrev något ord i kategorin för övrigt. Dessa typer av stavfel förekom för det 

mesta endast 1 gång per text. 

Det var 2 elever som inte skrev något stavfel i sina fakta texter. Den ena 

eleven skrev en text på 61 ord och den andra skrev en text på 117 ord. Den 

första av dessa skrev en text som var kortare än snittet på faktatexternas längd 

i klassen som är 76,4 ord. Medan den andra eleven skrev den näst längsta fak-

tatexten i klassen, men hade ändå inga stavfel. Den längsta faktatexten i klas-

sen var 128 ord. Vidare var det samma elev som skrev flest stavfel och flest fel-

stavade ord. Eleven skrev 21 felstavade ord som innebar 28 stavfel eftersom 

några av orden innehöll mer än ett fel. Värt att nämna är att elev skrev en text 

som var 63 ord lång, alltså kortare än snittet på faktatexternas längd i klassen. 

Detta innebär att vart tredje ord i elevens faktatext var felstavat. De typer av 

stavfel som denna elev har gjort är främst missad dubbelteckning, som är 16. 

Detta är också störst antal stavfel för missad dubbelteckning i klassen. Det 

samma gäller även för ljudenligt stavfel som denna elev gjort 7 av. Likaså för 

särskrivning och sammanskrivning som eleven gjort respektive 2 stavfel av. 

Till sist har elev skrivit 1 ord med utebliven bokstav. 

5.2.3 Berättelsetext – En gång om året 

När eleverna har skrivit sina berättelser har de inte varit styrda av stödord som 

i faktatexten, men det har istället skrivit efter ett tema. Tilläggas kan att tex-

terna varierat stort i längd, från 57 till 494 ord. Till följd av detta skiljer även 

antal stavfel per elevtext stort. I Tabell 3 visas att alla elever skrev något stavfel 

i sin berättandetext. Det som tabellen också visar är hur många elever som 

gjort något stavfel inom en stavfelskategori. Tabellen visar även hur många fel 

eleven gjort som gjorde minst antal fel inom den kategorin och även den som 

gjorde flest fel inom den kategorin. Vidare visas det totala antalet fel för alla 

elever. Därefter visas medianen och medelvärdet hos eleverna som gjort fel 

inom den kategorin. Slutligen visas ett medelvärde av alla elever, även de som 

inte gjort något stavfel inom den kategorin för att visa vilken påverkan de som 

gjort stavfelen har på helhetssynen av klassen. 
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Tabell 3. Stavfel i berättelsetexterna 2015 

Antal 

elever 

(20) 

Stav-

felskate-

gori 

Minst 

antal 

stavfel 

Störst 

antal 

stavfel 

Totala 

fel alla 

elever 

Me* MV* MV 

alla 

elever 

19 Missad 

dubbel-

teckning 

1 30 151 6 7,95 7,55 

11 Felaktig 

dubbel-

teckning 

1 7 29 1 2,64 1,45 

18 Ljudenligt 

fel 

1 27 107 4 5,94 5,35 

11 Ljudstri-

digt fel 

1 17 68 5 6,18 3,4 

13 Särskriv-

ning 

1 5 31 2 2,38 1,55 

5 Samman-

skrivning 

1 1 5 1 1 0,25 

12 Utebliven 

bokstav 

1 7 34 2,5 2,83 1,7 

4 Tillagd 

bokstav 

1 4 7 1 1,75 0,35 

2 Omkastade 

bokstäver 

1 1 2 1 1 0,1 

10 Övrigt 1 5 15 1 1,5 0,75 

20 Antal stav-

fel 

3 71 449 15 22,45 22,45 

20 Antal fel-

stavade 

ord 

2 43 335 12 16,75 16,75 

* Median och Medelvärde (för de elever som gjort stavfelet) 

 

Alla elever gjorde något stavfel i sin text och det vanligaste stavfelet var att de 

missat dubbelteckning. Närmare bestämt har alla elever gjort detta förutom 1, 

som går att se i Tabell 3. Denna typ av stavfel gjordes ungefär 7 gånger i varje 

elevs text. Exempel på ord som eleverna skrev var fick som fik och skulle som 

skule. Andra vanliga stavfel var ljudenliga fel som gjordes av alla elever utom 

2. Detta gjordes ungefär 5 gånger i varje elevs text. Exempel på ljudenliga fel är 

sov som såv och föräldrar som föreldrar. Vidare gjordes särskrivning av 13 ele-

ver. Detta stavfel förekom vanligtvis 2 gånger i texterna där eleverna gjort 

denna typ av stavfel. Exempel på särskrivningar är huggorm som hugg orm och 

Liseberg som Lise berg. Fortsättningsvis var det ungefär hälften av eleverna som 

gjorde stavfel som att skriva felaktig dubbelteckning, ljudstridiga fel, utebliven 
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bokstav, samt fel som ingår i kategorin övrigt. Dessa fel gjordes oftare än 1 

gång per elevtext. Mindre vanliga stavfel var sammanskrivning, tillagd bok-

stav och omkastade bokstäver. Dessa fel gjordes av 1 fjärdedel av eleverna eller 

mindre och dessa typer av stavfel gjordes vanligen en gång per elevtext. 

Alla eleverna stavade fel någon gång i berättelserna och den elev som 

skrev minst antal stavfel gjorde 3 stycken. Medan den med störst antal stavfel 

gjorde 71 stycken. Eftersom en del ord hade mer än ett fel innebar detta att den 

med minst antal felstavade ord skrev 2 ord felstavat och den med störst antal 

skrev 43 ord felstavat. Förutom den stora skillnaden mellan den med minst och 

störst antal stavfel, samt antal felstavade ord så visar även skillnaden på medi-

anen och medelvärdet att resultatet har varit spretigt. Vidare är det en elev 

som sticker ut lite extra eftersom den gjort 71 stavfel och skrivit 43 felstavade 

ord. Denna elev har skrivit en text som är 202 ord lång, vilket är längre än klas-

sen snitt på berättelsernas längder som är 176,45 ord. Eleven har alltså stavat 

fel på ungefär vart femte ord i sin berättelse. Värt att nämna är att denna elev 

skrev väldigt blandat med versaler och gemener som kan tyda på en tidigare 

fas i skrivutvecklingen. Den typ av fel som denna elev gjort mest av är missad 

dubbelteckning. Eleven skrev 21 stavfel av kategorin missad dubbelteckning, 

som innebär att denna elev inte var den som gjorde flest fel av denna kategori i 

sin berättelse. Vidare gjorde denna elev 17 stavfel i båda kategorierna ljuden-

ligt fel och ljudstridigt fel. Slutligen var den enda kategorin som eleven inte 

gjorde något stavfel i var omkastade bokstäver. 

5.3 Resultat från klass 2018 

Klassen som skrev både faktatext och berättelsetext i nationella provet 2018 

från denna skola var 20 elever. Faktatexten eleverna skrev handlar om ekorren 

och deras berättelse skrev med temat ”Loppmarknad”. Elevernas faktatexter 

varierade något i längd, men berättelsetexterna hade en ännu större variation i 

längd och var i de flesta fall längre än faktatexterna, som syns i Bilaga 2. 

5.3.1 Faktatext och berättelsetext 2018 

Det var inte stor skillnad på antalet stavfel och felstavade ord i faktatexten och 

berättelsetexten för denna klass. Berättelsetexterna var överlag längre än fakta-

texterna. De 4 vanligaste stavfelen var den samma i både faktatexten och berät-

telserna. De andra stavfelskategorierna varierade något i hur förekommande 

de var. De 4 vanligaste stavfelen i båda texttyperna är därför också de vanlig-

aste stavfelstyperna totalt sett med både fakta- och berättelsetexterna. 

Lite mer än 2 av 5 stavfel av alla stavfel är missad dubbelteckning som 

syns i Figur 3. Därefter följer ljudenligt fel som är lite mer än var femte stavfel. 

De stavfelskategorier som följer är utebliven bokstav och särskrivning. Båda 

dessa stavfelstyper är ungefär var tionde stavfel. Därefter är det stavfel som 

görs i mindre utsträckning än de 4 vanligaste för denna klass. 
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Figur 3. Stavfel i både faktatext och berättelsetext 2018 

 

Totalt har eleverna från 2018 stavat 478 ord fel, som i sin tur innebär total 592 

stavfel eftersom en del ord hade mer än ett fel. Elevernas totala mängd ord för 

alla texter är 4 945. Detta innebär att 9,67 % av alla ord eleverna skrivit har va-

rit felstavade. 

5.3.2 Faktatext – Ekorren 

Eleverna fick 14 stödord framför sig som de skulle använda minst 10 av i sina 

faktatexter, men trots detta stavade flera elever fel på några av stödorden. Ele-

vernas stödord var hona, parar sig, bo, träd, ungar, nakna, blinda, diar, kottar, nöt-

ter, gömmer, snö, päls och vinter. Till exempel stavade 8 elever fel på ordet nötter 

som de skrev som nöter eller nuter. Vidare förekom det flera former av stavfel 

och 2 stavfelstyper förekom för endast en elev i klassens faktatexter som går att 

se i Tabell 4. Det som tabellen också visar är hur många elever som gjort något 

stavfel inom en stavfelskategori. Tabellen visar även hur många fel eleven gjort 

som gjorde minst antal fel inom den kategorin och även den som gjorde flest 

fel inom den kategorin. Vidare visas det totala antalet fel för alla elever. Däref-

ter visas medianen och medelvärdet hos eleverna som gjort fel inom den kate-

gorin. Slutligen visas ett medelvärde av alla elever, även de som inte gjort nå-

got stavfel inom den kategorin för att visa vilken påverkan de som gjort stav-

felen har på helhetssynen av klassen. 

 

Missad dubbelteckning
41,05%

Ljudenligt fel 21,11%

Utebliven bokstav 11,15%

Särskrivning 8,95%

Ljudstridigt fel 5,74%

Felaktig dubbelteckning
5,57%

Övrigt 3,21%

Tillagd bokstav 1,86%

Sammanskrivning 1,18%

Omkastade bokstäver 0,17%
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Tabell 4. Stavfel i faktatexterna 2018 

Antal 

elever 

(20) 

Stav-

felskate-

gori 

Minst 

antal 

stavfel 

Störst 

antal 

stavfel 

Totala 

fel alla 

elever 

Me* MV* MV 

alla 

elever 

19 Missad 

dubbel-

teckning 

1 21 136 6,5 7,16 6,8 

9 Felaktig 

dubbel-

teckning 

1 4 14 1 1,56 0,7 

13 Ljudenligt 

fel 

1 7 50 4 3,85 2,5 

7 Ljudstri-

digt fel 

1 5 12 1 1,71 0,6 

12 Särskriv-

ning 

1 3 23 1,5 1,92 1,15 

2 Samman-

skrivning 

1 1 2 1 1 0,1 

12 Utebliven 

bokstav 

1 5 24 1,5 2 1,2 

6 Tillagd 

bokstav 

1 3 10 1,5 1,67 0,5 

1 Omkastade 

bokstäver 

1 1 1 1 1 0,05 

8 Övrigt 1 1 8 1 1 0,4 

20 Antal stav-

fel 

3 33 280 13,5 14 14 

20 Antal fel-

stavade 

ord 

3 27 225 11 11,25 11,25 

* Median och Medelvärde (för de elever som gjort stavfelet) 

 

Alla elever skrev något stavfel i sin text, som går att se i Tabell 4. Nästan alla 

elever missade dubbelteckning någon gång. Samtidigt var det vanligt att 

denna typ av stavfel förekom flera gånger i texten. Närmare bestämt förekom 

avsaknad av dubbelteckning ungefär 7 gånger per elev. Exempel på ord med 

missad dubbelteckning som eleverna skrev är ekorren som ekoren och gillar som 

gilar. Vidare var det ungefär 2 tredjedelar som gjorde ljudenliga fel. Detta fel 

gjordes ungefär 4 gånger per elevtext. Exempel på ord som eleverna skrivit är 

hämtar som hemtar och gömmer som gummer. Därefter var det 3 av 5 elever som 

särskrev och gjorde stavfel inom kategorin utebliven bokstav. Dessa fel gjordes 

något oftare än 1 gång per elevtext. Exempel på fel inom särskrivning är vinter-

päls som vinter päls och exempel på utebliven bokstav är vintern som vinten. 
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Något mindre vanliga stavfel var felaktig dubbelteckning, fel inom kategorin 

övrigt, ljudstridigt fel, samt fel i form av tillagd bokstav. Dessa stavfel gjordes 

för det mesta 1 gång per elevtext. Vidare var de minst vanliga stavfelen sam-

manskrivning som gjordes av 2 elever och omkastade bokstäver som gjordes 

av 1 elev. 

Det var 3 elever med det minsta antalet fel, som är 3 stavfel i 3 ord. För 

en elev var det bara stavfel inom kategorin missad dubbelteckning. För en an-

nan var det bara stavfel inom kategorin särskrivning och för den tredje var det 

2 missad dubbelteckning och 1 särskrivning. Dessa elever skrev faktatexter 

som var 72, 89 och 93 ord långa, som är kortare än klassens snitt på 107,35 ord 

per text. Den elev som hade flest stavfel (33 stycken) och flest felstavade ord 

(27 stycken) hade också störst antal felstavningar inom kategorin missad dub-

belteckning, som var 21 stavfel. Andra stavfel utgjordes av ljudenliga fel och 

särskrivningar, som denna elev också stod för det största antalet i klassen. Vi-

dare gjorde eleven enstaka stavfel inom felaktig dubbelteckning, utebliven 

bokstav, tillagd bokstav och övrigt. Tilläggas kan att denna elev skrev sin fak-

tatext på 146 ord, vilket innebär att ungefär vart femte ord var felstavat. Slutli-

gen var denna elevs faktatext längre än snittet för klassen. 

5.3.3 Berättelsetext – Loppmarknad 

Eleverna har följt ett tema att skriva efter för sina berättelsetexter istället för 

stödord som de hade till sina faktatexter. Vidare har texterna varit varierade i 

längd, från 43 ord till 263 ord. De längre texterna har också för det mesta fler 

stavfel. Fortsättningsvis gjorde alla elever något stavfel i texten förutom 1 elev, 

vilket syns i Tabell 5. Det som tabellen också visar är hur många elever som 

gjort något stavfel inom en stavfelskategori. Tabellen visar även hur många fel 

eleven gjort som gjorde minst antal fel inom den kategorin och även den som 

gjorde flest fel inom den kategorin. Vidare visas det totala antalet fel för alla 

elever. Därefter visas medianen och medelvärdet hos eleverna som gjort fel 

inom den kategorin. Slutligen visas ett medelvärde av alla elever, även de som 

inte gjort något stavfel inom den kategorin för att visa vilken påverkan de som 

gjort stavfelen har på helhetssynen av klassen. 
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Tabell 5. Stavfel i berättelsetexterna 2018 

Antal 

elever 

(20) 

Stav-

felskate-

gori 

Minst 

antal 

stavfel 

Störst 

antal 

stavfel 

Totala 

fel alla 

elever 

Me* MV* MV 

alla 

elever 

16 Missad 

dubbel-

teckning 

1 16 107 6,5 6,69 5,35 

11 Felaktig 

dubbel-

teckning 

1 5 19 1 1,73 0,95 

15 Ljudenligt 

fel 

1 12 75 4 5 3,75 

10 Ljudstri-

digt fel 

1 7 22 1,5 2,2 1,1 

12 Särskriv-

ning 

1 6 30 2 2,5 1,5 

3 Samman-

skrivning 

1 2 5 2 1,67 0,25 

14 Utebliven 

bokstav 

1 15 42 2 3 2,1 

1 Tillagd 

bokstav 

1 1 1 1 1 0,05 

0 Omkastade 

bokstäver 

0 0 0 0 0 0 

6 Övrigt 1 5 11 1 1,83 0,55 

19 Antal stav-

fel 

2 46 312 12 16,42 15,6 

19 Antal fel-

stavade 

ord 

2 41 253 9 13,32 12,65 

* Median och Medelvärde (för de elever som gjort stavfelet) 

 

Det vanligaste stavfelet i berättelsetexterna från 2018 var missad dubbelteck-

ning som gjordes av 4 femtedelar av eleverna. Detta stavfel gjordes något fler 

än 6 gånger per elevtext. Exempel på ord som eleverna har skrivit med missad 

dubbelteckning är framme som frame och hette som hete.  Vidare gjordes ljuden-

liga fel av 3 av 4 elever. Denna typ av stavfel gjordes 5 gånger per elevtext som 

gjort denna stavfelstyp. Exempel på ord från elevernas texter är börja som burja 

och säger som seger. Nästan lika många elever gjorde stavfelet utebliven bok-

stav. Detta stavfel gjordes 3 gånger per elevtext med det stavfelet. Exempel på 

ord från elevernas texter är bovarna som bovana och väldigt som väligt. Vidare 

gjordes stavfel som särskrivning och felaktig dubbelteckning av något fler än 

hälften av eleverna. Dessa fel gjordes också något fler än 1 gång per elevtext 
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där dessa feltyper förekom. Där efter är ljudstridiga fel som gjordes av hälften 

av eleverna. Detta stavfel skrevs ungefär 2 gånger per elevtext med den stav-

felstypen. Mindre vanliga stavfel var fel som ingår i kategorin övrigt, samman-

skrivningar, samt tillagd bokstav. Dessa stavfel gjordes mellan 1 till 2 gånger 

per elevtext med det felet. Vidare var det 1 stavfel som ingen av eleverna 

gjorde. Detta var stavfelet omkastade bokstäver. 

Det var en elev som inte gjorde något stavfel i sin text och detta var också 

den kortaste texten med 43 ord. Den texten är lite kortare än 1 tredjedel av vad 

klassen snitt för texternas längd som är 139,9 ord. Vidare har eleven med flest 

antal stavfel (46 stycken) och flest antal felstavade ord (41 stycken) skrivit en 

text på 185 ord som alltså är en längre text än klassens snitt. Eleven har alltså 

stavat drygt vart femte ord fel i sin berättelse. Denna elev står för flest antal 

stavfel i kategorierna ljudenligt fel och utebliven bokstav, som är 12 ord re-

spektive 15 ord. Även missad dubbelteckning har eleven gjort 12 stavfel inom. 

Vidare har eleven särskrivit 5 gånger och skrivit enstaka fel inom ljudstridiga 

fel och övrigt.  
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6 Analys och diskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka typer av stavfel som före-

kommer i elevernas texter och om något stavfel är mer förekommande i någon 

klass. Utifrån tidigare forskning kommer resultatet av detta att diskuteras och 

jag vill ge möjliga förklaringar till elevernas felstavningar. Detta avsnitt kom-

mer att analysera och diskutera resultatet, men börjar med att poängtera några 

faktorer som påverkat andelen stavfel per elev. Därefter börjar analysen med 

resultatet från klassen från 2015. Sedan följer klassen från 2018 och det sam-

manslagna resultatet. Avsnittet som följer därefter ska svara på frågan om vad 

som kan förklara de stavfel som eleverna gör, som sedan leder till en slutsats 

för studien. Det hela avslutas med en diskussion om metoden som använts för 

studien och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Möjliga faktorer till stavfelen 

Eleverna har skrivit olika långa texter, som syns i Bilaga 2. Detta påverkar så 

klart hur många stavfel som eleven gjort i sin text. En längre text ger vanligen 

möjlighet till fler stavfel än en kort text och detta stämde också med dessa ele-

vers texter. Eleverna har också varit olika i sina ordval. En del elever har an-

vänt sig av enklare ord och till exempel inte skrivit något sammansatt ord eller 

något ord med ljusstridigstavning. Det går dock inte att säga om eleven med-

vetet har undvikit att skriva dessa ord eller om det bara blivit så. De kan även 

skriva väldigt upprepande i sitt ordval och sin meningsbyggnad. Andra elever 

har använt sig av många varierade ord som också är långa och med mer kom-

plicerade former, som inte vanligtvis skulle förekomma i elevnära texter. Till 

exempel har de skrivit ord som deprimerande, ytterligare, hembygdsgården och di-

amantsjön. Vidare har eleverna skrivit sina texter under olika teman 2015 och 

2018 som också kan vara en påverkande faktor. Ett tema kan möjligtvis vara 

mer välkomnande för svårstavade ord än ett annat. 

6.2 Klass från 2015 

Antalet elever som gjort stavfel utifrån de olika stavfelskategorierna är färre i 

faktatexterna jämfört med de berättandetexterna, som troligen beror på att fak-

tatexterna var överlag kortare, samt att de skrevs utifrån stödord. I jämförande 

mellan Tabell 2 och Tabell 3 var antalet elever som gjorde varje typ av stavfel 

märkbart högre för berättelsetexterna förutom för omkastade bokstäver där 

lika många elever gjorde det stavfelet i faktatexterna och berättelsetexterna.  

Faktorer som spelar in i detta resultat är att faktatexterna hade stödord som 

eleverna såg och kunde skriva efter, samt att faktatexterna generellt var kortare 

än berättelserna. I berättelserna kunde eleverna skriva väldigt fritt och skrev 

ibland ord som inte vanligtvis anses som ord från elevnära texter. Till exempel 

mer ovanliga ord som hembygdsgården och korvetter. Även i de flesta fall har de 

elever som gjort någon typ av stavfel gjort den typen av stavfel fler gånger, 

även för olika ord, i sina berättelser än i faktatexterna. Detta syns genom skill-

naden av median och medelvärde mellan Tabell 2 och Tabell 3. En del värden 

är ungefär det samma som till exempel omkastade bokstäver, samt att de som 
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gjorde denna typ av stavfel gjorde det en gång i sin text. Det är inte alltid bety-

dande större skillnader i värdena för de andra stavfelstyperna, men det är 

ändå nästan alltid högre i berättelserna, som tydligt har fler stavfel och fler fel-

stavade ord per elev. 

För eleverna från 2015 var det vanligast att de någon gång missade dub-

belteckning och skrev ljudenliga fel. Respektive stavfel gjordes av alla i klassen 

förutom 1, som syns i Tabell 1. Därefter var det vanligt att eleverna skrev ord 

med utebliven bokstav och särskrev som gjordes av ungefär 3 fjärdedelar av 

klassen. Vidare var det ungefär hälften av eleverna som någon gång gjorde 

stavfel som felaktig dubbelteckning, ljudstridigt fel, sammanskrivning och öv-

riga fel. De minst vanliga felen som eleverna i klassen gjorde var tillagd bok-

stav och omkastade bokstäver. Dessa resultat är utifrån om eleverna har gjort 

stavfelen någon gång, men om man ser till hur ofta stavfelen förekommer blir 

ordningen något annorlunda. Det är fortfarande missad dubbelteckning som 

är vanligast, som syns i Figur 2. Därefter följer ljudenligt fel, men sedan blir 

ordningen annorlunda eftersom det är ljudstridigt fel som följer. Detta visar att 

de elever som gjort ljudstridiga stavfel har gjort det flera gånger som påverkar 

helhetsintrycket av klassen stavfel. 

Sammanfattningsvis om resultatet av eleverna från 2015 är att alla stavar 

fel någon gång och klart vanligaste stavfelet är missad dubbelteckning som 

alla förutom en elev i klassen gjorde minst en gång och utgjorde 37,19 % av alla 

stavfel som klassen gjort. Utifrån tidigare forskning är dubbelteckning det van-

ligaste stavfelet i tidig skrivutveckling (Lundberg 2008, s.56, Alatalo 2015, 

s.134, Fridolfsson 2015, s.183). Ett annat vanligt stavfel för klassen var ljuden-

liga fel som också gjordes av alla i klassen minst en gång förutom en elev. De 

ljudenliga felen utgjorde 23,64 % av alla stavfel som klassen gjort. Detta är en-

ligt Fridolfsson (2015, s.183) en av de svårare stavningarna eftersom det är en 

av de mer oregelbundna stavningsreglerna. Vidare var det 3 fjärdedelar av ele-

verna särskrev någon gång och utgjorde 6,61 % av alla stavfelen i klassen. En-

ligt tidigare forskning är det ett vanligare språkligt misstag (Josephson, Melin 

& Oliv 1990, s.57, Lundberg 2008, s.57). Det sista vanligare stavfelet i klassen 

var att utelämna någon bokstav, som gjordes av 4 femtedelar av klassen och 

utgjorde 7,93 % av alla stavfelen. Dettas är enligt Josephson, Melin & Oliv 

(1990, s.57) det fjärde vanligaste stavfelet, eller det tredje om användandet av 

versaler och gemener inte tas med. Vidare är det ändå värt att nämna de ljud-

stridiga felen som utgjorde 11,24 % av klassens stavfel. Stavfelet gjordes dock 

någon gång endast av drygt hälften av eleverna. Denna typ av stavfel är enligt 

Josephson, Melin & Oliv (1990, s.57) det femte vanligaste, eller det fjärde van-

ligast om användning av versaler och gemener inte räknas med. Det är även 

enligt Fridolfsson (2015, s.183) något svårare att stava ng-, sj-, tj- och j-ljudet ef-

tersom det kan vara svårt att lära sig undantagen för de ljudens stavningar. 

6.3 Klass från 2018 

Antalet stavfel som eleverna gjort i de olika kategorierna av stavfel är ganska 

lika i faktatexterna och berättelsetexterna. Något fler stavfel i varje kategori har 

eleverna gjort för berättelsetexterna. Det var endast stavfel som tillagd bokstav 
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och omkastade bokstäver som förekom oftare i faktatexterna än berättelsetex-

terna. Detta syns i jämförelse mellan Tabell 4 och Tabell 5. Det var fler elever 

som gjorde stavfel som missad dubbelteckning och övriga stavfel i faktatex-

terna, men det totala antalet stavfel för de två kategorierna var mer i berättelse-

texterna. Faktorer som har spelat in i resultatet är att eleverna har skrivit efter 

stödord och med ett tydligt mål om vad som ska framkomma i deras faktatex-

ter, medan vad de skrivit om i sina berättelser har varit varierande även om 

det varit under samma tema. Faktatexterna var överlag kortare än berättel-

serna, men inte alltid och inte med mycket. Eleverna gjorde minst 2 stavfel per 

text, men de flesta eleverna skrev fler stavfel än så i båda texterna. För de olika 

typerna av stavfel gjordes de flesta bara 1 gång per elev som hade den stavfel-

typen, förutom för missad dubbelteckning som gjordes ungefär 6 till 7 gånger 

per text av varje elev som gjort den typen av stavfel. 

Det sammanslagna resultatet av båda texterna för eleverna från 2018 vi-

sar att den vanligaste typen av stavfel som eleverna gjorde någon gång i sina 

texter var missad dubbelteckning, som syns i Tabell 1. Detta gjorde alla elever 

någon gång i minst en av sina texter. Därefter var särskrivning vanligast att 

eleverna gjorde någon gång i sina texter. Detta gjorde alla elever utom 2. Vi-

dare gjordes stavfel som utebliven bokstav, felaktig dubbelteckning och ljud-

enligt fel av ungefär 3 fjärdedelar av eleverna. Även ljudstridigt fel var inte 

långt efter med hur många elever som någon gång gjorde det. Ungefär 2 tred-

jedelar gjorde ljudstridiga fel. Vidare gjorde hälften av eleverna övriga stavfel 

och mindre än hälften gjorde stavfel som tillagd bokstav, sammanskrivning 

och omkastade bokstäver. I Figur 3 framkommer en liten annan ordning om 

vilka stavfel som var vanligast. Detta beror på att en del stavfel som till exem-

pel särskrivning gjordes av flera elever, men endast någon enstaka gång. Sam-

tidigt är till exempel ljudenligt fel gjort av 3 fjärdedelar av eleverna, men varje 

elev som gjorde ett sådant stavfel gjorde det ungefär 4 till 5 gånger per text. 

Sammanfattningsvis om resultatet av eleverna från 2018 är det missad 

dubbelteckning, ljudenligt fel, utelämnad bokstav och särskrivning som är 

vanligast att eleverna någon gång gör. Missad dubbelteckning var det enda 

som alla eleverna någon gång gjorde och det utgjorde 41,05 % av alla stavfel 

som eleverna skrev detta år. Detta är även det vanligaste stavfelet i tidig skriv-

utveckling enligt tidigare studier (Lundberg 2008, s.56, Alatalo 2015, s.134, Fri-

dolfsson 2015, s.183). Alla utom 2 i klassen särskrev någon gång, något som 

också är ett vanligt skrivfel (Josephson, Melin & Oliv 1990, s.57, Lundberg 

2008, s.57). Dock utgjorde särskrivningen det fjärde mest förekommande stav-

felet med 8,95 %. Vidare var det 3 fjärdedelar av klassen som gjorde ljudenliga 

stavfel, som utgjorde 21,11% av det totala antalet stavfel.  Detta är enligt Fri-

dolfsson (2015, s.184) en av de svårare stavningarna på grund av de oregel-

bundna stavningsreglerna. Fortsättningsvis var utelämnad bokstav vanligt och 

gjordes av 4 femtedelar av eleverna och de stavfelen utgjorde 11,15 % det to-

tala antalet stavfel. Denna stavfelstyp är enligt Josephson, Melin & Oliv (1990, 

s.57) det fjärde vanligaste, eller det tredje vanligaste om användningen av ver-

saler och gemener inte räknas med. Vidare var den ungefär 2 tredjedelar av 

eleverna som skrev ljudstridiga stavfel och detta utgjorde 5,74 % av alla stav-

fel. Dessa stavfel är enligt Fridolfsson (2015, s.183) är svåra att stava eftersom 

stavningsreglerna har fler undantag för ng-, sj-, tj- och j-ljud. 
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6.4 Sammanslaget resultat från båda klasserna 

Skillnaden mellan den totala andelen stavfel mellan texttyperna för de båda 

klasserna var olika. Skillnaden mellan det totala antalet stavfel i texterna var 

293 för eleverna år 2015 och 32 för eleverna år 2018, som syns i Tabell 6. Detta 

visar att eleverna från 2015 har gjort fler stavfel än eleverna från 2018. Det går 

dock inte att utifrån den totala mängden stavfel i varje klass att säga vilken av 

klasserna som stavade sämre eftersom skillnaden mellan texttyperna är så pass 

stor. Skillnaden mellan den totala andelen stavfel mellan klasserna är dessu-

tom bara 13. Därefter skiljer sig dessutom antalet stavfel mot antalet felstavade 

ord. Skillnaderna mellan det totala antalet felstavade ord i texterna var 211 fel-

stavade ord för år 2015 och 28 felstavade ord för år 2018. Tabellen visar att ele-

verna från 2018 har skrivit fler ord felstavat totalt än eleverna från 2015. Det 

går även här inte att dra någon slutsats på vilken klass som stavar sämre ef-

tersom skillnaderna är så pass stor mellan texterna. Värt att nämna är att ele-

verna från båda åren hade olika teman att skriva efter som kanske kan ha 

lockat mer svårstavade ord än andra. Eleverna från 2015 skrev under ett tema 

med ”En gång om året” som rubrik, medan eleverna från 2018 skrev texter un-

der temat ”Loppmarknad”. Det som är intressant av detta resultat är att ele-

verna från 2015 skrev fler stavfel totalt jämfört med eleverna från 2018. Sedan 

var det tvärt om för antalet felstavade ord. 

 

Tabell 6. Totala stavfel och felstavade ord i båda klasserna 

 Stavfel to-

talt 2015 

Felstavade 

ord totalt 

2015 

Stavfel to-

talt 2018 

Felstavade 

ord totalt 

2018 

Faktatext 156 124 280 225 

Berättelse 449 335 312 253 

Skillnad mel-

lan texterna 
293 211 32 28 

Båda 

texterna 

605 459 592 478 

 

Eleverna från 2015 har skrivit texter med totalt 4997 ord, varav 459 ord är fel-

stavade, som syns i Tabell 6. Det är alltså 9,19 % av orden som är felstavade. 

Eleverna från 2018 har skrivit texter med totalt 4945 ord, varav 478 ord är fel-

stavade, som innebär att 9,67 % av orden är felstavade. Det är alltså nästa lika 

vanligt att stava ett ord fel mellan klasserna, men utifrån dessa texter är det nå-

got vanligare i klassen från 2018. Det skulle alltså utifrån detta gå att dra slut-

satsen av 2018 hade svagare stavare. Detta går dock inte att säga säkert utifrån 

det som visas i en jämförelse av resultaten för varje stavfelstyp mellan berättel-

setexterna för 2015 och 2018, alltså Tabell 3 och 5. I varje stavfelkategori gör 

eleverna från 2015 fler stavfel per elev som gör den typen av stavfel samtidigt 

som fler elever gör de olika stavfelen någon gång. Däremot är medianen mel-

lan klasserna i flera fall den samma eller skiljer bara något. Detta tyder på att 

eleverna från 2015 har större skillnad mellan de starkare och svagare stavarna 

än i klassen från 2018, eftersom klassen från 2015 hade nästan fler stavfel inom 
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varje stavfelskategori. Vilket som är den procentuella skillnaden för antalet fel-

stavade ord liten och kan därför inte säga så mycket om hur klassernas elever 

stavar. Skillnaderna mellan klasserna i övrigt mellan samma texttyp är en osä-

ker jämförelse eftersom de skrivit under olika teman. Det går alltså inte att 

säga vilken klass som stavade sämre, men troligt är att skillnaderna mellan 

starka och svaga stavare från 2015 är större. I klassen från 2018 är stavningen 

mer jämn mellan eleverna. Det enskilda resultatet som denna studie visar kan 

inte säkerhetsställa skillnaderna på hur eleverna mellan klasserna stavar. 

Även om antalet elever som gjort de olika typerna av stavfel är lite olika i 

de båda klasserna så är ordningen för hur vanligt förekommande stavfelen va-

rit i båda klasserna ungefär den samma. Vanligast i båda klasserna är missad 

dubbelteckning som tidigare forskning också har visat är den vanligaste typen 

av stavfel (Lundberg 2008, s.56, Alatalo 2015, s.134, Fridolfsson 2015, s.183), 

därefter följt av ljudenligt fel som också anses som ett vanligt stavfel (Fridolfs-

son 2015, s.184). Där efter skiljer sig ordningen något mellan klasserna med hur 

vanligt förekommande stavfelen är, men de tre som följer är utebliven bokstav, 

ljudstridigt fel och särskrivning. Dessa fel är enligt Josephson, Melin & Oliv 

(1990, s.57) det fjärde, femte och det vanligaste typerna av stavfel. 

6.5 Sammanfattande diskussion 

Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår språkets ljudmönster och be-

toningar i språket. Den som är fonologiskt medveten kan även göra kopplingar 

mellan talljud och bokstäver (Nationalencyklopedin, u.å.c). Det finns en tydlig 

koppling mellan att ha en god fonologisk medvetenhet och god stavning (Fer-

reira 2007, s.50, Larsson et al. 2007, s.91, Furnes & Samuelsson 2010a, s.135, 

Wolff 2014, s.162, van Daal & Wass 2016, s.55 och Levlin & Waldmann 2017, 

s.67). Detta kan förklara varför en del elever har stavat ljudenliga ord fel. De 

har inte den fonologiska medvetenheten om ljudskillnaden mellan till exempel 

k och g. Detta specifika stavfel har de flesta inte gjort vilket kan tyda på att de 

flesta elever i denna studie har den fonologiska medvetenheten för skillnaden 

mellan ljudet för de bokstäverna. Variationen på antal stavfel i texterna har 

sträckt sig från inget stavfel till 71 stavfel och 43 felstavade ord i en text på 202 

ord. Detta innebar att 21,29 % av orden i en text var felstavade. Medan medel-

värdet för andelen felstavade ord i denna studie var 9,42 %. En enskild elev 

skrev alltså sin text med drygt dubbelt så många felstavadeord som snittet av 

alla elevtexter. Däremot finns det ingen information om vilka eleverna är, om 

deras bakgrund eller förhållanden, men för de elever som har gjort många 

stavfel kan det möjligen bero på någon språkstörning, dyslexi eller att de möjli-

gen att de har ett annat modersmål. Enligt Wolff (2014, s.152) har barn med 

dyslexi svagare fonologisk medvetenhet och enligt Levlin & Waldmann (2017, 

s.62-63) kan fler grammatiska fel tyda på språkstörning och för dyslektiker är 

stavning det största hindret. Denna koppling är dock inte möjlig att säkerhets-

ställa utifrån det resultat som finns eftersom elevernas fonologiska medveten-

het inte har mätts i denna studie, samt att det inte går att bedöma på bara ett 

par texter från en elev. Den starka kopplingen mellan sämre stavning och bris-

tande fonologisk medvetenhet är stark i tidigare forskning och kan därför ändå 

vara en möjlig förklaring till att en del elever stavar sämre. 
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Den svenska ortografin innehåller många ljudenliga ord och de ord som 

är ljudenliga är därför enkla att stava enligt Larsson et al. (2007, s.90-91). Detta 

kan förklara varför mindre ljudenliga ord oftare har stavats fel, alltså ord som 

istället följer en stavningsregel. Eleverna har haft svårast att stava till ord med 

dubbelteckning, de har utelämnat bokstäver och gjort särskrivningar, samt bytt 

bokstäver med liknande ljud. Enligt Alatalo (2011, s.134) är det ord med till ex-

empel dubbelteckning, som kan vara svåra att höra var betoningen ligger i or-

det, och blir därför svåra att stava. Dubbelteckning är också det som anses 

bland det svåraste att lära sig på grund av att det är svårt att avgöra vokalens 

betoning samt att stavningsregeln inte alltid är regelbunden. Oregelbunden-

heten gäller även för ord med e- och ä-ljudet, samt o- och å-ljudet (Fridolfsson 

2015, s.183) som eleverna också hade svårare med. Särskrivning var också ett 

av de vanligare felen och detta beror enligt Lundberg (2008, s.57) på bristande 

förståelse för morfologiska konventioner. Enligt Alatalo (2011, s.133) är morfo-

logiska konventioner förståelsen för att formen på ord behålls i en samman-

sättning, samt förståelsen för ordens släktskap och ursprung som påverkar 

sammansättningen av ord. Särskrivning är vanligt hos elever även enligt Jo-

sephson, Melin & Oliv (1990, s.57) och är enligt Lundberg (2008, s.57) något 

som stannar kvar hos elever länge. Att just missad dubbelteckning, särskriv-

ning, samt ljudenliga fel blev de tre vanligaste stavfelstyperna som eleverna 

någon gång gjorde verkar därför inte vara en tillfällighet utan stämmer över-

ens med tidigare forskning. Det var även vanligt med ljudstridiga fel, samt ute-

lämnad bokstav som var bland de fem vanligaste stavfelen eleverna gjorde. 

Dessa ingår även vad Josephson, Melin & Oliv (1990, s.57) anser vara de fem 

vanligaste stavfelen.  Enligt Fridolfsson (2015, s.183) är ord med r som inte hörs 

svåra att stava, som till exempel ordet karta. Det är alltså lätt att r försvinner 

vid stavningen. Det kan vara en liknande förklaring till flera av elevernas stav-

ningar där det utelämnas bokstäver, som till exempel en elev som skrivit källen 

istället för kvällen. Det kan vara så att eleven inte hör bokstaven v i det ordet. 

Däremot en stavning som till exempel trä istället för träd beror nog snarare på 

att eleven haft bråttom när den skrivit. 

I studierna av Furnes & Samuelsson (2010a, s.137) och Larsson et al. 

(2007, s.90) stavade elever i Sverige sämre än elever i engelskspråkiga länder. 

Detta har Furnes & Samuelsson (2010b, s.87) en teori om, nämligen att det be-

ror på den svenska kulturen för inlärning. Skrivinlärningen brukar oftast läm-

nas åt skolan istället för att grunderna kan läras i hemmet. Detta betyder att 

eleverna har kommit olika långt i sin skrivutveckling när de börjar skolan och 

eleverna är därför ojämna i skrivutvecklingen framöver. Den svenska kulturen 

kring inlärning skulle kunna vara en förklaring till varför det var stora skillna-

der kring barnens stavning. Det kan vara så att en del elever får med sig bok-

stäverna hemifrån medan andra inte får det. Detta har lett till att en del elever 

har legat efter från början och är därför fortfarande i ett tidigare stadie i sin 

stavningsutveckling än en del andra elever. Till exempel verkade det som att 

eleverna från 2015 hade större skillnader i stavningen mellan eleverna. Detta 

kan alltså bero på vad de fått med sig hemifrån. Detta går dock inte att säga 

med säkerhet utan vetskap om elevernas bakgrund, men det är en möjlig för-

klaring eller en påverkande faktor. 
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Här nedan visas listan över de vanligaste stavfelen som Josephson, Melin 

& Oliv (1990, s.57) skriver om från Kent Larssons undersökning. Detta jämförs 

här med ordningen för hur vanliga stavfelen var i denna studie: 

 

Tabell 7. Ordningen om hur vanligt förekommande stavfelen var 

 Kent Larssons undersökning Denna studie 

1 Sär- sammanskrivning Felaktig enkel och dubbelteckning 

2 Felaktig enkel och dubbelteckning Ljudenligt fel 

3 Utelämnande av bokstav Utelämnande av bokstav 

4 Ljudstridigt fel Sär- sammanskrivning 

5 Ljudenligt fel Ljudstridigt fel 

6 Tillägg av bokstav Tillägg av bokstav 

7 Omkastade bokstäver Omkastade bokstäver 

 

En viktig aspekt i denna jämförelse är att resultaten i undersökningen av Kent 

Larsson är från elever på högstadiet (Josephson, Melin & Oliv1990, s.57). Me-

dan resultatet från denna studie är från elever i årskurs 3 och det finns därför 

en del typer av stavfel som är vanligare att göra vid den tidigare skrivutveckl-

ingen. Enligt Nauclér (1989, s.208) kan till exempel elever som precis börjat 

sätta sig in stavningsreglerna för dubbelteckning göra fler stavfel inom den 

stavfelkategorin. När eleven sedan börjar förstå när den ska dubbelteckna och 

inte blir det därför mindre stavfel inom den kategorin. För att förstydliga var 

felaktig enkel och dubbelteckning 45,03 % av alla stavfel i denna studie, men 

utgjorde 16,5 % av stavfelen i studien av Kent Larsson (Josephson, Melin & 

Oliv 1990, s.57). Det är alltså troligt att eleverna kommer bättra på sin dubbel-

teckning genom att de får mer förståelse för stavningsreglerna. Det är därför 

även troligt att osäkerheten över dubbelteckning har haft stor påverkar på det 

totala antalet stavfel som eleverna har gjort i denna studie eftersom den stav-

felskategorin utgör en så stor procentuell del av alla stavfel. 

Slutligen är det väldigt lite som framkommer om stavning i kursplanen, 

men även i kommentarsmaterialet. Det som framkommer om stavning är att 

elever ska lära sig stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära 

texter (Skolverket 2018a, s.258). Elevnära texter innebär texter som är åldersan-

passade och kända för eleverna (Skolverket 2017, s.12). Utifrån det lilla som 

framkommer om stavning i styrdokumenten är det oklart hur lärare ska arbeta 

med stavning och vad eleverna förväntas kunna. Denna studie har ändå visat 

på en del typer av stavfel som kan vara vanliga i de yngre åren. Lärare kan 

därför ha överseende med de stavningsregler som kan vara svårare att lära sig 

till en början, som till exempel stavningsregler för dubbelteckning. 

6.6 Slutsats 

Avslutningsvis är det tydligt att alla kan stava fel ibland men alla kan också 

stava mycket rätt. Det verkar stämma att även i dessa två klasser är dubbel-

teckning, ljudenligt fel, utebliven bokstav, ljudstridigt fel och särskrivning de 

vanligaste typerna av felstavning som elever någon gång gör. Dessa stavfel och 

de andra stavfelen som eleverna har gjort kan bero på flera faktorer. Det kan 



43 
 

vara elevernas fonologiska och morfologiska medvetenhet, svårighetsgraden i 

de ord de skrivit samt vilken bakgrund och i vilket stadie eleverna är på i sin 

skrivutveckling. Dessa faktorer kan spela in i varför ena klassen verkade något 

jämnare överlag i sin stavning. Denna studie har visat att ingen är felfri och att 

det finns rum för utveckling, samt vilka typer av stavning som kan vara svå-

rare till en början och som lärare kan ha lite mer överseende med, eftersom den 

fonologiska medvetenheten är något som eleverna utvecklar med tiden. Där-

med utvecklas också elevernas förståelse för stavningskonventioner och stav-

ningsregler. 

6.7 Diskussion av metod 

Det analysverktyg som har använts för denna studie har begränsat i vad som 

träder fram i resultatet. Syftet med denna studie har varit att ta reda på vilka 

typer av stavfel som förekommer i elevers texter. I denna studie har det inte ta-

gits hänsyn till enskilda elevers antal stavfel i förhållande till längden på tex-

terna de skrivit. Detta har gjort en enskild elev kan upplevas göra mer stavfel, 

men egentigen stämmer det procentuella andelen stavfel överens med resten 

av klassen. Vidare i de kategorier för stavfel som gjorts i metoden för studien 

finns möjliga underkategorier, till exempel att eleverna gör ljudenliga fel inne-

håller alla byten mellan bokstäver med likande ljud som eleverna har gjort. 

Denna studie har alltså inte fokuserat på enskilda ljud. Det kanske hade trätt 

fram ett ytterligare resultat om den aspekten också varit med i metoden, men 

det var inte fokus för denna studie. Likaså kanske det hade visats andra resul-

tat om varje enskilt ord som eleverna missat dubbelteckning på tagits ut. 

Kanske att några vokaler är vanligare att missa dubbelteckning efter? Dock 

skulle troligen ett större urval behövas för att kunna säga något om det. Sam-

manfattningsvis har denna avgränsning gjorts utifrån studiens syfte samt om-

fattning. 

6.8 Förslag till fortsatt forskning 

För fortsatt forskning som relaterar till vad denna studie har behandlat vore att 

antingen göra en bredare studie eller en mer inriktad fallstudie inom detta om-

råde. Till exempel att samla in fler texter från eleverna för att få en bredare bild 

av hur de faktiskt stavar. Detta kan även gå djupare i elevernas fonologiska 

medvetenhet och om det finns en koppling mellan stavning och läsvanor eller 

den undervisning som eleverna har fått. Vidare hade det även varit intressant 

att veta hur till exempel förståelse för dubbelteckning utvecklas desto längre 

eleverna kommit i sin skrivutveckling. Slutligen kan det vara av intresse att 

undersöka hur olika läromedel behandlar området stavning med tanke på att 

det framkommer få riktlinjer om detta i kurplanen och tillhörande kommen-

tarsmaterial.  
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Bilaga 1 

Exempel på en kort text (en berättande text: 2018) 

En gång köpte jag en pizzasten den kostar 79 kr men dem hade glömt att sänka 

priset i kassan. Men vi fick även tillbaka pengarna. Sen sa vi att dem skulle 

sänka priset också gjorde dem det för det var ju rabbat på pizzastenen. Sen var 

priset sängt och sen kostar den 79 kr. (54 ord) 

Exempel på en lång text (en berättande text: 2015) 

Strandfesten 

Nu ska jag beretta om en sak som hände förra väckan. För man kan inte tro att 

en strandfest kan bli så här misslyckad som den här blev. Alt började när jag 

gick till skolan. Jag cyklade till skolan den dagen då jag fick inbjudan till 

strandfesten *** När jag kom till skolan träffade jag min bästa vän Maja. Jag 

brukar vara med henne nästan varje dag efter skolan och även på rasterna för 

vi går i samma klass. Maja sa – om du vill så kan du få följa med mig hem idag. 

– så kart jag vill! Sa jag till Maja. – Åå förästän. Vill du komma på strandfesten 

på lördag? – Ja! svarar jag. Fast nu måste vi gå till lektionen. När vi kom in till 

klassrumet så var alla redan där. Vi skulle ha matte den här lektionen men vå-

ran fröken kom aldrig…… Vi väntade och väntade och väntade men hon kom 

aldrig. Nu var klockan snart tio över nio och rasten skulle börga. Kommer hon 

aldrig!! Skrek jag ut inför hela klassen så tillslut var det rast och vi hadde bara 

suttit och slappat. Den dan hadde vi ingen lektion als därför hon aldrig kom. 

På källen så sa jag till mamma att vi inte hadde haft någon lektion idag och 

mamma undrade varför. Då svarade jag – Våran fröken kom aldrig. Då sa 

mamma – men nu är det dags att sova. Jag ska drömma om strandfesten som 

är i morgon. – Ja det kommer nog bli kul men såv så gott nu. Sa mamma. Nu 

var det lördag morgon och jag var pigg som en mört. Det skulle bli kul på 

strandfesten. Så jag klädde på mig, åt frukost, bårstade tänderna jag gjordde alt 

de innan mamma och pappa ens vaknat. Jag sat mig och tittade på tv. Det var 

Violetta mitt bästa program. Jag tittade på flera avsnitt innan mamma och 

pappa vaknade. Strandfesten börgade klockan 11 och klockan var bara 10. Jag 

sa till mamma att hon skulle sjussa mig dit. Nu var klockan tio i elva och vi 

åkte till stranden. Mamma lämnade av mig där och sen åkte hon hem. Jag och 

Maja var med varandra då vi såg det. Det bran över alla ut gångar och in-

gångar vi var helt om ringade av eld. Vi viste inte vad vi skulle göra med då 

kom vi på att vi kunde ringa brandkåren, Så vi ringde 112 och inte lånkt efter 

var både polisen, brankåren och ambulansen där. Så snart var elden släckt och 

vi kunde komma ut. Vi vart så glada så att vi nästan börgade gråta. Fast 

mamma vart ännu gladare för att vi inte var skadade. Nu åkte vi hem och när 

vi kom hem fick vi glass! Det var jätte gott. När vi hadde ätit upp glassen åkte 

vi hem till Maja. När vi kom dit så fick vi glass igen fast vi sa inte att vi redan 

fått glass så allt slutade ganska bra. SLUT (494 ord) 
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Bilaga 2 

Textlänger 2015 

Elevkod Faktatext (ord) Berättelse (ord) Total(ord) 

08-15 62 57 119 

02-15 57 88 145 

14-15 51 95 146 

03-15 64 86 150 

19-15 67 90 157 

18-15 79 79 158 

05-15 92 68 160 

11-15 66 94 160 

06-15 63 113 176 

01-15 61 132 193 

16-15 61 136 197 

07-15 67 173 240 

15-15 69 175 244 

17-15 69 202 271 

12-15 117 166 283 

04-15 47 239 286 

13-15 76 253 329 

09-15 60 366 426 

10-15 128 423 551 

20-15 112 494 606 

Klassens total 1 468 3 529 4 997 

Medelvärde 76,4 176,45 249,85 
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Textlängder 2018 

Elevkod Faktatext (ord) Berättelse (ord) Total(ord) 

12-18 72 43 115 

01-18 93 54 147 

15-18 57 95 152 

20-18 77 88 165 

05-18 90 88 178 

19-18 81 98 179 

10-18 81 104 185 

17-18 91 97 188 

03-18 89 136 225 

02-18 105 154 259 

16-18 101 158 259 

04-18 163 106 269 

11-18 139 135 274 

18-18 95 185 280 

09-18 121 185 306 

13-18 127 192 319 

14-18 146 182 328 

07-18 151 191 342 

08-18 102 263 365 

06-18 166 244 410 

Klassens total 2 147 2 798 4 945 

Medelvärde 107,35 139,9 247,25 
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Bilaga 3 

Lista över felstavade ord ur elevernas texter 

Ord, som det 

ska stavas 

Felstavning Av vilken elev Antal 

felsta-

vade 

ord 

Antal 

fel 

Feltyp Antal 

elever 

alldeles alders 13-18F 1 2 dubM, övr 1 

allihop alihop 09-15B 1 1 dubM 1 

alls als 20-15B 1 1 dubM 1 

allt alt 20-15B (2) 2 2 dubM 1 

ambulansen ambolansen 20-15B 1 1 övr 1 

anfalla anfala 11-15B 1 1 dubM 1 

annan anan 15-18F, 20-18F 2 2 dubM 1 

annanstans hnan stans 17-15B 1 2 sär, övr 1 

annat anat 05-15F, 06-15F 2 2 dubM 1 

använde anvende 10-15F 1 1 lje 1 

använder anvender 19-18B 1 1 lje 1 

att at 20-18F 1 1 dubM 1 

baddräkt baddrekt 08-18B 1 1 lje 1 

badpuffar badpufar 08-18B 1 1 dubM 1 

bara bar 04-18F 1 1 ub 1 

barn ban 18-18B 1 1 ub 1 

 bar 18-18B 1 1 ub 1 

barnen barna 16-18F 1 1 övr 1 

barnet banet 18-18B (5) 5 5 ub 1 

barr barar 14-18F 1 2 dubM, övr 1 

behållare beolare 02-15F (2), 02-18B 3 9 ub, lje, 

dubM 

1 

Berga bärga 06-15B (2) 2 2 lje 1 

berätta beretta 20-15B 1 1 lje 1 

 bäretta 20-15F (2) 2 4 lje, lje 1 

berättade beretade 20-18B 1 2 lje, dubM 1 

 bäretade 14-18B 1 3 lje, lje, 

dubM 

1 

bestämde bestemde 13-18B 1 1 lje 1 

 bästemde 14-18B 1 2 lje, lje 1 

betalade bettalade 02-18B 1 1 dubF 1 
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 pitalde 17-15B 1 2 lje, lje 1 

blev plev 17-15B 1 1 lje 1 

blir bli 04-15F 1 1 ub 1 

blommor blomor 18-18B (2) 2 2 dubM 1 

bodde bode 15-15B, 17-18B 2 2 dubM 1 

bondgård bondgord 10-15B 1 1 lje 1 

borsta porsta 17-15B 1 1 lje 1 

borstade bårstade 20-15B 1 1 lje 1 

botten boten 09-15F 1 1 dubM 1 

bovarna bovana 04-18B 1 1 ub 1 

brann bran 20-15B 1 1 dubM 1 

brungrå brun grå 08-18F, 19-18F 2 2 sär 1 

bröst brust 20-18F 1 1 lje 1 

bygga byga 14-18F 1 1 dubM 1 

bygger byger 02-18F, 07-18F (2), 

09-18F, 10-18F, 

20-18F (2) 

7 7 dubM 5 

bytte byte 08-18B 1 1 dubM 1 

byxor byksor 18-18B 1 1 lje 1 

byxorna byksena 18-18B 1 2 lje, övr 1 

bädda bedda 13-15B 1 1 lje 1 

 bäda 06-15B 1 1 dubM 1 

böj bög 15-18B 1 1 ljs 1 

börja burja 13-18B, 18-18B 2 2 lje 2 

 börga 20-15B,  1 1 ljs 1 

började burjad 18-18B 1 1 lje 1 

 burjade 14-18B, 19-18B 2 2 lje 2 

 börgade 20-15B (2) 2 4 lje, ljs 1 

börjar burgar 07-15B 1 2 lje, lje 1 

 börgar 10-15B 1 1 ljs 1 

börjat burjart 19-18B 1 2 lje, tb 1 

chans cans 03-15B 1 1 ljs 1 

cirka sirka 09-18B 1 1 lje 1 

cirkel sirkel 14-15F 1 1 lje 1 

cykel cyckel 05-18B 1 1 dubF 1 

cykeln cycken 05-18B 1 2 dubF, ub 1 

dagen dan 13-15B, 20-15B 2 2 ub 2 
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dags daks 10-15B, 15-15B, 10-18B 3 3 lje 3 

den inte tenite 09-18B 1 3 lje, sam, ub 1 

desto destu 14-15F (2) 2 2 lje 1 

det dett 02-15B 1 1 dubF 1 

det var deva 02-15B 1 3 ub, ub, sam 1 

Diamantsjön Deamantsjun 08-18B 1 2 lje,lje 1 

 Diamantsjun 08-18B 1 1 lje 1 

diar dira 09-18F 1 1 ob 1 

direkt derekt 07-15B 1 1 lje 1 

Disney Disni 17-15B 1 1 lje 1 

djungel gjungel 07-15B 1 1 ljs 1 

djunglerna djunglarna 12-15B 1 1 övr 1 

dricka drika 07-18F 1 1 dubM 1 

dricker driker 07-18F, 20-18F 2 2 dubM 2 

dukar duckar 10-15B 1 1 dubF 1 

där dör 05-15F 1 1 övr 1 

därför där för 20-15B 1 1 sär 1 

dör dö 18-15B (2) 2 2 ub 1 

dörren duren 17-15B (2) 2 4 lje, dubM 1 

 durren 10-15B 1 1 lje 1 

eftersom esom 08-18B 1 1 ub 1 

ekorrar ekorar 08-18F 1 1 dubM 1 

ekorrarna ekorarna 14-18F (6) 6 6 dubM 1 

 ekorarrna 10-18F 1 2 dubM, dubF 1 

ekorrarter ekorrs arter 07-18F 1 2 sär, tb 1 

ekorre ekore 13-18F 1 1 dubM 1 

ekorren ekoren 08-18F (4), 09-18F, 10-

18F (2), 12-18F (2), 18-

18F (2), 19-18F (2) 

13 13 dubM 6 

ekorrhonan ekorrs honan 06-18F, 17-18F 2 4 sär, tb 2 

 ekorrs honnan 17-18F 1 3 sär, tb, dubF 1 

ekorrungarna ekkors ungarna 06-18F 1 4 dubF, dubM, 

sär, tb 

1 

 ekorsungarna 14-18F 1 2 dubM, tb 1 

 ekorrs ungarna 17-18F 1 2 sär, tb 1 

eldflammor eld flamor 05-18B 1 2 sär, dubM 1 

elefanter ellefanter 07-15B 1 1 dubF 1 

eller eler 09-18F 1 1 dubM 1 
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en enn 02-15F (3) 3 3 dubF 1 

ett et 06-15F (2), 14-18F (2), 

20-18F (2) 

6 6 dubM 3 

fakta fackta 01-15B 1 1 dubF 1 

femhundringar fem hundringar 04-18B (2) 2 2 sär 1 

femtiolapp femti lap 18-18B 1 3 ub, sär, 

dubM 

1 

fick fik 02-15B, 06-15B, 17-15B, 

20-18B 

4 4 dubM 1 

fickorna fikorna 04-18B 1 1 dubM 1 

finns fist 17-15F 1 1 övr 1 

fisksoppa fisk soppa 10-15B 1 1 sär 1 

fjantigt fjantit 07-18B 1 1 ub 1 

fjällen fjelen 17-15B 1 2 lje, dubM 1 

flicka flika 09-18B 1 1 dubM 1 

fluffig flufig 17-18B 1 1 dubM 1 

flufflaff flufflaf 09-15B 1 1 dubM 1 

flytta flyta 07-15B 1 1 dubM 1 

folk folck 14-18B 1 1 dubF 1 

fortsätter fotseter 09-18B 1 2 lje, dubM 1 

fortsättning forsätning 01-15B 1 2 ub, dubM 1 

framme frame 10-15B, 11-18B, 17-18B 3 3 dubM 3 

frontflip fromfip 13-15B 1 1 övr 1 

 fromflip 13-15B 1 1 övr 1 

frukost fruckost 20-15B 1 1 dubF 1 

 fukost 17-15B 1 1 ub 1 

fråga fråg 18-18B 1 1 ub 1 

funka funk 13-18B 1 1 ub 1 

fylld fyld 10-15F 1 1 dubM 1 

fyllde fylde 08-18B (2) 2 2 dubM 1 

fågelholk fågel hålk 04-18F 1 1 sär 1 

fångats fongats 09-15B 1 1 lje 1 

fått fåt 05-18F, 08-18F 2 2 dubM 2 

fängelse fengelse 13-18B 1 1 lje 1 

färdigt fädigt 09-18B 1 1 ub 1 

färg färj 19-18F 1 1 ljs 1 

föds fuds 20-18F 1 1 lje 1 

förbereda förbreda 10-18F 1 1 ub 1 
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författare förfatare 11-15B 1 1 dubM 1 

förra föra 19-15B 1 1 dubM 1 

förresten förästän 20-15B 1 3 dubM, lje, 

lje 

1 

först furs 18-18B 1 2 lje, ub 1 

första fusta 18-18B 1 2 lje, ub 1 

 försa 06-18B 1 1 ub 1 

förutom frutom 08-18B 1 1 ub 1 

föräldrar föreldrar 07-15B, 12-15B, 19-15B 3 3 lje 3 

föräldrarna färäldrarna 06-15B 1 1 övr 1 

gammal gamal 13-15F 1 1 dubM 1 

gav gjide 14-18B 1 1 övr 1 

ge je 04-18B 1 1 ljs 1 

ger jer 10-18B 1 1 ljs 1 

gick gik 14-15B, 18-18B 2 2 dubM 2 

 gjick 14-18B 1 1 ljs 1 

 jick 19-18B (3) 3 3 ljs 1 

 jik 06-15B (5), 17-15B (10), 

20-18B (2) 

17 34 ljs, dubM 3 

gifta sig giftaseg 09-18F 1 2 sam, lje 1 

gillade gilade 11-18B 1 1 dubM 1 

gillar gilar 11-18F, 13-18F, 14-18F, 

20-18F 

4 4 dubM 4 

 jilar 18-18F 1 2 ljs, dubM 1 

giraffer skirafer 07-15B 1 2 ljs, dubM 1 

gitarr jitar 14-18B 1 2 ljs, dubM 1 

gjorde gjordde 20-15B 1 1 dubF 1 

 jorde 11-15B 1 1 ljs 1 

glasbehållare glasbeholare 06-15F, 13-15F, 14-15F 3 6 lje, dubM 3 

 glasbehollare 20-15F 1 1 lje 1 

 glasbehålare 05-15F, 10-15F 2 2 dubM 2 

 glasbelhålare 04-15F 1 1 ob 1 

 glassbeolare 02-15F 1 3 ub, lje, 

dubM 

1 

glasbehållaren glasbehålaren 10-15F, 11-15F 2 2 dubM 2 

glasskålar glas skålar 10-15F 1 1 sär 1 

glasskålen glas skålen 10-15F 1 1 sär 1 

glädje glädie 10-15B 1 1 lje 1 
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glömmer glömer 04-18F 1 1 dubM 1 

 glumer 18-18F 1 2 lje, dubM 1 

godkänner godkäner 02-18F 1 1 dubM 1 

godtar gåtar 14-18F 1 2 lje, ub 1 

Gotland Gottland 01-15B (2) 2 2 dubF 1 

gott got 17-15B 1 1 dubM 1 

grotta grota 17-18B 1 1 dubM 1 

 gråtta 13-15B 1 1 lje 1 

gråröd grå röd 04-18F 1 1 sär 1 

grått gråt 05-18F 1 1 dubM 1 

gubbjävel gubjävel 15-18B 1 1 dubM 1 

guldbyxorna guld byxorna 04-18B (2) 2 2 sär 1 

gång gong 02-15B, 09-15B, 10-15B, 

17-18B 

4 4 lje 4 

 gågn 20-18B 1 1 ljs 1 

gått got 14-18B 1 2 lje, dubM 1 

gömde gumde 05-15B 1 1 lje 1 

 gömmde 04-18F 1 2 lje, dubF 1 

 jumde 05-15B 1 2 ljs,lje 1 

gömmer gumer 20-18F 1 2 lje, dubM 1 

 gummer 10-18F 1 1 lje 1 

 gömer 02-18F, 05-18F, 13-18F 3 3 dubM 3 

 jumer 18-18F 1 3 ljs,lje, dubM 1 

gömställe göm ställe 01-18F 1 1 sär 1 

gömstället gömmstelet 11-18F 1 3 dubF, lje, 

dubM 

1 

gömt gömmt 06-18F 1 1 dubF 1 

 jumt 18-18F 1 2 ljs, lje 1 

gör det göre 18-15B 1 2 sam, övr 1 

göra gjöra 14-18B 1 1 ljs 1 

 jöra 20-18B 1 1 ljs 1 

hade hadde 07-15B, 20-15B (4) 5 5 dubF 2 

halloween haloween 19-15B 1 1 dubM 1 

Halmbyn halm byn 18-15B 1 1 sär 1 

halshögg hals huggade 13-15B 1 3 sär, lje, övr 1 

handla hala 09-18B 1 1 ub 1 

 handa 09-18B 1 1 ub 1 

 hanla 09-18B 1 1 ub 1 
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hanen hanan 05-18F 1 1 övr 1 

hejade häjade 16-15B 1 1 lje 1 

hela hella 08-18B 1 1 dubF 1 

helst hälst 07-15B 1 1 lje 1 

hem hemm 13-18B 1 1 dubF 1 

hembygdsgår-

den 
hembysgården 16-18B 1 1 ub 1 

hemma hema 09-15B 1 1 dubM 1 

hemska hämska 10-18B 1 1 lje 1 

henne hene 06-15B (3) 3 3 dubM 1 

heter hette 07-15B 1 2 dubF, ub 1 

heter hetter 15-15B 1 1 dubF 1 

hette ete 02-15B 1 2 ub, dubM 1 

hette hete 09-15B (2), 18-15B, 13-

18B, 17-18B, 18-18B (3) 

8 8 dubM 5 

hinder hindre 04-15B 1 1 ob 1 

hink hingk 10-15B 1 1 ljs 1 

hinner hiner 14-18F 1 1 dubM 1 

hitta hita 09-15B, 17-18F, 18-18F 3 3 dubM 3 

hittade hitade 07-15B, 09-15B, 13-15B, 

14-15B, 17-15B, 05-18B 

6 6 dubM 6 

hittar hitar 09-15B, 13-18F 2 2 dubM 2 

hittat hitat 11-18F 1 1 dubM 1 

hjälpa gälpa 09-15B (2) 2 2 ljs 1 

hockeyklubba hockey kluba 20-18B 1 2 sär, dubM 1 

honom honnom 17-15B 1 1 dubF 1 

hoppade håppade 13-15B 1 1 lje 1 

hoppar håppar 10-15B 1 1 lje 1 

hos oss 13-15B 1 2 dubM, ub 1 

hotell hottel 15-15B 1 2 dubF, dubM 1 

huggorm hugg orm 13-15B 1 1 sär 1 

hus huss 07-15B 1 1 dubF 1 

hydda hyda 09-15B (2) 2 2 dubM 1 

hål holl 05-15F (2) 2 4 lje, dubF 1 

håll hol 06-15F 1 2 lje, dubM 1 

hålla hola 08-18B 1 2 lje, dubM 1 

 håla 09-18F 1 1 dubM 1 

håller holer 17-15F 1 2 lje, dubM 1 
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hålls hols 17-15F 1 2 lje, dubM 1 

häck heck 10-15B 1 1 lje 1 

hämta hemta 14-18F 1 1 lje 1 

hämtar hemtar 09-18F (2), 11-18F, 

13-18F, 14-18F 

5 5 lje 4 

händerna henderna 04-18B 1 1 lje 1 

hänt hent 14-18B 1 1 lje 1 

hönshuset huns huset 10-15B 1 2 lje, sär 1 

hösten hussten 10-18F (3) 3 6 lje, dubF 1 

i en ien 14-15F 1 1 sam 1 

ifred i fred 04-18F 1 1 sär 1 

igenom egenom 19-15B 1 1 lje 1 

ihop i hop 06-15F 1 1 sär 1 

imorgon i morgon 20-15B 1 1 sär 1 

ingen igen 20-18B 1 1 ljs 1 

innan inan 09-15B, 07-18F, 13-18F, 

14-18F 

4 4 dubM 4 

inne ine 17-15F, 10-18B, 20-18F 3 3 dubM 3 

inte intte 02-15B 1 1 dubF 1 

inuti inut i 03-18F 1 1 sär 1 

istället i stelet 13-18B 1 3 sär, lje, 

dubM 

1 

 istellet 07-18B 1 1 lje 1 

jag ja 04-15B 1 1 ub 1 

jobbigt jobit 02-15B 1 2 dubM, ub 1 

jättebra jete bra 20-18B 1 3 lje, dubM, 

sär 

1 

 jätte bra 13-15B 1 1 sär 1 

jätteglad jete glad 20-18B 1 3 lje, dubM, 

sär 

1 

jättegott jätte gott 20-15B 1 1 sär 1 

jättekul jete kul 06-15B 1 3 lje, dubM, 

sär 

1 

 jäte kul 06-15B (2) 2 4 dubM, sär 1 

jättelångt jätte långt 04-15B 1 1 sär 1 

jätteläskigt gäte läskikt 09-15B 1 4 ljs, dubM, 

sär, lje 

1 

jättemycket jetemyket 20-18F 1 3 lje, dubM, 

dubM 

1 



59 
 

jättenervös jättenärvös 16-15B 1 1 lje 1 

jättenöjd jettenujd 13-18B 1 1 lje 1 

jättesnälla gäte snälla 09-15B (2) 2 6 ljs, 

dubM ,sär 

1 

jättestressad jätte stresad 02-18B 1 2 sär, dubM 1 

jättevarm jette varm 11-18F 1 2 lje, sär 1 

kall kal 08-18B 1 1 dubM 1 

kalla kala 10-18F 1 1 dubM 1 

kallades kalades 04-18B 1 1 dubM 1 

kallas kalas 07-15F 1 1 dubM 1 

kartongbit kartong bitt 16-18B 1 2 sär, dubF 1 

karusell karusel 03-15B 1 1 dubM 1 

kassan kasan 13-18B 1 1 dubM 1 

kille kile 05-18B, 20-18B 2 2 dubM 1 

klart kart 20-15B 1 1 ub 1 

klassresa klass resa 16-18B 1 1 sär 1 

klocka kocka 13-15F 1 1 ub 1 

klädde kläde 14-15B 1 1 dubM 1 

 kä 17-15B 1 2 ub, övr 1 

klänningen kläningen 15-15B 1 1 dubM 1 

klättra klätra 12-18F, 03-15B 2 2 dubM 1 

kom komm 06-15B, 09-18B, 

13-18B (2) 

4 4 dubF 3 

kommande komande 07-18F 1 1 dubM 1 

kommer komer 03-15F, 10-15B (2), 

11-18F, 20-18F 

5 5 dubM 4 

kompisar kommpisar 14-18B, 19-18B 2 2 dubF 2 

kompisarna kommpisarna 14-18B 1 1 dubF 1 

konsert konsär 15-15B 1 2 lje, ub 1 

konserten konsären 15-15B 1 2 lje, ub 1 

kottar kotar 19-18F, 20-18F 2 2 dubM 2 

 kotta 09-18F 1 1 ub 1 

 kåttar 18-18F 1 1 lje 1 

kottarna kotarna 20-18F 1 1 dubM 1 

kraftkällan kraftkelan 02-15B 1 2 lje, dubM 1 

kristallsten kristal sten 14-18B 1 2 dubM, sär 1 

kropp krop 05-15F 1 1 dubM 1 

kryphål kryp hol 10-15B 1 2 sär, lje 1 
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kull kul 02-18F 1 1 dubM 1 

kunde kunnde 16-15B 1 1 dubF 1 

kunna kuna 14-18F 1 1 dubM 1 

kurragömma kurajumma 05-15B (2) 2 6 dubM, ljs, lje 1 

kvar kar 18-18B 1 1 ub 1 

kvinna kvina 09-18B 1 1 dubM 1 

kvittrade kvitrade 09-15B 1 1 dubM 1 

kväll kväl 06-15B 1 1 dubM 1 

kvällen källen 20-15B 1 1 ub 1 

kändes kendes 13-18B 1 1 lje 1 

känna käna 02-18F 1 1 dubM 1 

 kena 13-18F 1 2 lje, dubM 1 

känner käner 09-15B 1 1 dubM 1 

köpte supde 17-15B 1 3 ljs, lje, lje 1 

la oss lagos 17-15B 1 3 sam, dubM, 

tb 

1 

ledsen lesen 18-18B (2) 2 2 ub 1 

 läsen 05-18B 1 2 lje, ub 1 

lejon leion 13-15B (2) 2 2 lje 1 

lejonet leionet 13-15B 1 1 lje 1 

ligga liga 09-18B (2) 2 2 dubM 1 

ligger liger 17-15F 1 1 dubM 1 

lillasyster lila syster 19-18B 1 2 dubM, sär 1 

 lilla syster 08-18B (2) 2 2 sär 1 

Liseberg Lise berg 14-15B 1 1 sär 1 

livrädda liv redda 10-15B 1 2 sär, lje 1 

livstid lifstid 13-18B 1 1 lje 1 

ljud jud 09-15B 1 1 ljs 1 

loppis lopis 20-18B 1 1 dubM 1 

loppisen lopisen 18-18B 1 1 dubM 1 

loppmarknad lopmarknad 09-18B 1 1 dubM 1 

 låpmarknad 04-18B 1 2 lje, dubM 1 

loppor lopor 09-18B 1 1 dubM 1 

lugna lungna 13-18F 1 1 ljs 1 

lurad lyrad 05-18B 1 1 lje 1 

lyser liser 02-15F 1 1 lje 1 

lyssna lusna 09-18F 1 2 lje, dubM 1 

lång long 10-15F 1 1 lje 1 
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långt lånkt 20-15B 1 2 lje, ljs 1 

låtsas låsas 07-18F, 14-18F 2 2 ub 2 

låtsasbanan losas banan 10-18B 1 3 lje, ub, sär 1 

lägger leger 13-18F 1 2 lje, dubM 1 

 legger 18-15F 1 1 lje 1 

 läger 11-15F 1 1 dubM 1 

länge lenge 02-15B, 11-18B, 13-18B 3 3 lje 3 

 läge 20-18B 1 1 ljs 1 

magikristall magi kristall 08-15B 1 1 sär 1 

magikristallen magi kristalen 08-15B 1 2 sär, dubM 1 

mannen manen 09-15B 1 1 dubM 1 

 mänen 04-18B 1 2 dubM, övr 1 

marinhjälm marin hjälm 01-15B 1 1 sär 1 

marken markn 04-18F 1 1 ub 1 

massor masor 03-15F, 19-18B 2 2 dubM 2 

mat matt 05-18F, 08-18F 2 2 dubF 2 

matbordet mat bordet 10-15B 1 1 sär 1 

maten matten 09-18F 1 1 dubF 1 

mattebok matte bok 02-18B 1 1 sär 1 

mattemark-

naden 
matte marknaden 02-18B 1 1 sär 1 

 matte markaden 02-18B 1 2 sär, ub 1 

mellan melan 18-18B 1 1 dubM 1 

mig mej 01-15B 1 2 lje, ljs 1 

militärbas militär bas 11-15B 1 1 sär 1 

minecraft minicraft 13-15B 1 1 lje 1 

minimänniska mini meniska 03-15B 1 3 sär, lje, 

dubM 

1 

minuter menuter 10-15B 1 1 lje 1 

mitten miten 05-15F, 07-15F (2), 

09-15F, 10-15F (2), 

17-15F, 19-15F 

8 8 dubM 6 

 mitte 04-15B 1 1 ub 1 

mjölk mjulk 20-18F 1 1 lje 1 

mobbare mobare 18-15B 1 1 dubM 1 

mobbarna mobarna 18-15B 1 1 dubM 1 

morgon moro 17-15B 1 2 ub, ub 1 

mossa moosa 13-18F (2) 2 4 dubM, tb 1 
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 mosa 03-18F, 08-18F, 11-18F, 

14-18F, 

16-18F, 20-18F 

6 6 dubM 6 

 måsa 05-18F, 19-18F 2 4 lje, dubM 2 

munnen munen 03-15B 1 1 dubM 1 

mycket myket 15-18F 1 1 dubM 1 

måste moste 09-15B 1 1 lje 1 

 måst 07-18F 1 1 ub 1 

människa meniska 03-15B 1 2 lje, dubM 1 

människor menikor 11-15B 1 3 lje, dubM, 

ub 

1 

mört murt 18-18B 1 1 lje 1 

mössa mösa 02-18B, 09-18B 2 2 dubM 2 

mössan mösan 09-18B 1 1 dubM 1 

natt nat 06-15B 1 1 dubM 1 

nedanför nedaför 13-15B 1 1 ub 1 

ner ne 14-15F 1 1 ub 1 

nyfödda ny föda 05-18F, 14-18F 2 4 sär, dubM 2 

nytt nyt 07-15B, 04-18F 2 2 dubM 2 

någon non 17-15B 1 2 lje, ub 1 

 nång 09-18B 1 2 ub, övr 1 

någonsin nånsin 13-18B 1 1 ub 1 

något not 17-18F 1 2 ub, lje 1 

 någåt 19-15B, 05-18B 2 2 lje 2 

nästa näsda 17-15B 1 1 lje 1 

näste näst 05-15B 1 1 ub 1 

nötter nuter 19-18F, 20-18F 2 4 lje, dubM 2 

 nöter 02-18F, 04-18F, 08-18F, 

10-18F, 13-18F, 18-18F, 

19-18F 

7 7 dubM 7 

och o 17-15F (2) 2 2 ub 1 

och så okså 09-15B 1 2 ljs, sär 1 

också okså 15-15B (3), 20-15F (2) 5 5 dubM 2 

om man oman 06-15F 1 1 sam 1 

ormhål orm hål 13-15B 1 1 sär 1 

oss hos 01-15B 1 2 dubM, tb 1 

 os 06-15B 1 1 dubM 1 

paljetter paljeter 16-18B (2) 2 2 dubM 1 
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panikslagen panik slagen 18-18B 1 1 sär 1 

pansarvagnar pansarvangnar 01-15B (2) 2 2 ljs 1 

pappas papas 14-15B 1 1 dubM 1 

passade pasad 04-18B 1 1 dubM 1 

Pelle Pele 05-18B (3) 3 3 dubM 1 

Pelles Peles 05-18B 1 1 dubM 1 

piano pjano 14-18B 1 1 lje 1 

pianot pjanot 14-18B 1 1 lje 1 

picknick piknik 09-15B 1 2 dubM, 

dubM 

1 

pinnar pinar 05-18F, 08-18F, 16-18F 3 3 dubM 3 

pinnen pinen 02-15F (2), 06-15F (2) 4 4 dubM 2 

pinnen piinnen 13-15F 1 1 tb 1 

pirrigt pirigt 16-18B 1 1 dubM 1 

plankan plänkan 04-15B 1 1 övr 1 

plocka plåka 10-15B 1 2 lje, dubM 1 

plånbok plonbok 14-15B 1 1 lje 1 

plötsligt plutsigt 16-18B 1 2 lje, ub 1 

pojkvän pojkven 17-15B 1 1 lje 1 

polisstationen polisstatonen 11-15B 1 1 ub 1 

populärt papilärt 09-18B 1 2 övr, övr 1 

prassligt prasligt 04-18B 1 1 dubM 1 

puffar pufar 08-18B 1 1 dubM 1 

puffarna pufarna 08-18B 1 1 dubM 1 

päls pels 10-18B, 13-18F, 18-18F 3 3 lje 3 

pälsen pelsen 13-18F, 14-18F 2 2 lje 2 

rabatt rabbat 01-18B 1 2 dubF, dubM 1 

ramlade rammlade 13-15B 1 1 dubF 1 

regna rengna 03-18B 1 1 ljs 1 

riktigt riktit 10-15B 1 1 ub 1 

ringer riger 15-18B 1 1 ljs 1 

rinner riner 02-15F, 05-15F (2), 

06-15F (2), 07-15F, 

09-15F, 10-15F, 11-15F 

9 9 dubM 7 

Robert Råbet 18-18B (2) 2 2 lje 1 

rädd räd 09-15B (2) 2 2 dubM 1 

 redd 10-15B 1 1 lje 1 

rädda räda 14-18F 1 1 dubM 1 
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räddade rädade 01-15B 1 1 dubM 1 

räknade räcknade 14-18B 1 1 dubF 1 

rätt ret 14-15B 1 2 lje, dubM 1 

rödbrun röd brun 08-18F 1 1 sär 1 

samla sammla 16-18B 1 1 dubF 1 

samlad sammlad 06-18B 1 1 dubF 1 

satt sat 05-15F 1 1 dubM 1 

shoppa copa 18-18B 1 2 ljs, dubM 1 

shoppingaffär shoping affär 11-18B 1 2 dubM, sär 1 

sidan sinan 05-15F 1 2 ub, tb 1 

sideflip saiflip 13-15B 1 1 övr 1 

sig sej 02-15B, 09-18F, 

18-18F (2), 20-18F 

5 10 lje, ljs 4 

simma sima 08-18B (6) 6 6 dubM 1 

sina sin 09-18F 1 1 ub 1 

sitt sit 13-18B, 19-18B, 

19-18F (2) 

4 4 dubM 3 

sitta sita 13-18B 1 1 dubM 1 

sitter siter 03-15F (2), 06-15F, 

17-15F 

4 4 dubM 3 

själv skelv 17-18F 1 2 ljs, lje 1 

sjön sjun 08-18B 1 1 lje 1 

ska sk 18-18B 1 1 ub 1 

skaffar skafar 11-18F 1 1 dubM 1 

skjutit skutit 01-15B 1 1 ljs 1 

skjutsa sjussa 20-15B 1 3 ljs, dubF, ub 1 

skjutsar sjusar 10-15B 1 2 ljs, ub 1 

 skusar 15-18B 1 2 ljs, ub 1 

skjutsen sjusen 10-15B 1 2 ljs, ub 1 

skogen sgogen 10-15B 1 1 lje 1 

skoj skåj 04-18F 1 1 lje 1 

skrov skråv 13-15B 1 1 lje 1 

skrattade skratade 13-18B 1 1 dubM 1 

skuggan skugan 02-15F, 06-15F 2 2 dubM 2 

skulle skule 06-15B (2), 11-15B (2), 

20-18B (2) 

6 6 dubM 3 

skälla skella 19-15B 1 2 lje, dubM 1 

skön sön 09-18B 1 1 ljs 1 
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slags slaks 18-15F 1 1 lje 1 

slush sluch 05-15B 1 1 ljs 1 

slut stut 04-18F 1 2 ub, tb 1 

släppte släpte 08-18B 1 1 dubM 1 

smed smede 11-15B 1 2 ljs, dubM 1 

sminkaffär smigkafär 17-15B 1 1 dubM 1 

snabbare snabare 09-15B, 14-15F 2 2 dubM 2 

snabbt snapt 10-15B 1 2 lje, dubM 1 

snö sno 09-18F 1 1 övr 1 

soluret solurett 01-15F 1 1 dubF 1 

 solutet 19-15F 1 2 tb, ub 1 

som son 13-18B 1 1 övr 1 

sommarlovet somarlovet 06-15B (3) 3 3 dubM 1 

sommarpälsen somar pelsen 14-18F 1 3 dubM, sär, 

lje 

1 

sov såv 17-15B, 20-15B 2 2 lje 2 

sprang sprag 17-15B (5) 5 5 ljs 1 

sprängde sprende 02-15B 1 2 lje, ljs 1 

spökhus spök hus 14-15B 1 1 sär 1 

stammen stamen 10-15B, 05-18F, 08-18F 3 3 dubM 3 

stanna stana 14-18B 1 1 dubM 1 

stannade stanade 12-15B 1 1 dubM 1 

stannar stanar 10-15B, 15-18B 2 2 dubM 2 

stenar setnar 14-15F 1 1 ob 1 

 stennar 07-15F 1 1 dubF 1 

 stinar 06-15F 1 1 lje 1 

stenarna stenana 02-15F 1 1 ub 1 

stod sog 16-18B 1 2 ub, övr 1 

stoppar stopar 06-15F 1 1 dubM 1 

stressigaste stresigaste 07-18F 1 1 dubM 1 

stressigt stresigt 10-18F 1 1 dubM 1 

stycken styken 03-15F 1 1 dubM 1 

står stor 10-15B 1 1 lje 1 

ställt stält 14-18B 1 1 dubM 1 

större störe 01-15B 1 1 dubM 1 

stötte stöte 15-18B 1 1 dubM 1 

så sa 11-18F 1 1 övr 1 
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så att sat 06-15F, 08-18B, 

20-18B (2) 

4 12 sam, dubM, 

ub 

3 

 satt 08-15F (2) 2 4 sam, ub 1 

säga sega 11-18B 1 1 lje  

säger seger 11-18B, 15-18B (2) 3 3 lje 2 

sälja selja 10-18B 1 1 lje 1 

säng seng 09-18B 1 1 lje 1 

sängen sengen 09-18B (2) 2 2 lje 1 

sänkt sängt 01-18B 1 1 ljs 1 

sätt set 03-15F 1 2 lje, dubM 1 

sätter seter 06-15F (3), 07-15B, 

10-15B, 11-15F, 14-15F, 

15-15F 

8 16 lje, dubM 6 

 setter 10-15B 1 1 lje 1 

 säter 04-15F (2), 09-15F 3 3 dubM 2 

Södra berget Södraberge 04-15B 1 2 sam, ub 1 

tack tak 18-18B 1 1 dubM 1 

tacobuffé tackobufé 05-15B 1 2 dubF, dubM 1 

tacos takos 17-15B 1 1 lje 1 

tappade tapade 09-15B (2) 2 2 dubM 1 

tappades tapades 09-15B 1 1 dubM 1 

tappar tapar 14-18F 1 1 dubM 1 

telefonen telefanen 09-18B 1 1 övr 1 

teparty te party 04-18B 1 1 sär 1 

testade tästade 13-15B 1 1 lje 1 

tid did 10-15F 1 1 lje 1 

tigga tiga 17-18B 1 1 dubM 1 

till til 20-18F 1 1 dubM 1 

till exempel tilexempel 04-18F 1 2 sam, dubM 1 

 tillexempel 05-15F 1 1 sam 1 

 tillxemper 09-18B 1 2 sam, övr 1 

till slut tillslut 20-15B 1 1 sam 1 

tillbaka till backa 14-18B 1 2 sär, dubF 1 

 till baka 18-18B 1 1 sär 1 

tillräckligt tillreklit 15-18F 1 2 lje, dubM 1 

tillsammans tillsamans 15-15B 1 1 dubM 1 

timglas tim glas 06-15F 1 1 sär 1 

timglaset tim glaset 05-15F, 08-15F (2) 3 3 sär 2 
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 timglasett 02-15F 1 1 dubF 1 

 tinglaset 13-15F 1 1 övr 1 

timmar timar 03-15B, 10-15B 2 2 dubM 2 

tjock sjock 07-18F 1 1 ljs 1 

tjuvar tuvar 11-15B (7) 7 7 ljs 1 

tjuvarna tuvarna 11-15B (2) 2 2 ljs 1 

torrt tort 03-18F 1 1 dubM 1 

 tårt 05-18F 1 2 lje, dubM 1 

trodde trode 09-15B, 13-15B (2) 3 3 dubM 2 

trollspö trolspö 20-18B 1 1 dubM 1 

trygga tryga 14-18F 1 1 dubM 1 

trångt trongt 10-15B 1 1 lje 1 

träd trä 04-18F 1 1 ub 1 

 trad 15-18F 1 1 övr 1 

träffa träfa 09-15B 1 1 dubM 1 

träffades träfades 14-18B 1 1 dubM 1 

träffar träfar 09-15F 1 1 dubM 1 

tröja truja 18-18B (2) 2 2 lje 1 

tunna tuna 16-18F 1 1 dubM 1 

turkosa turkåsa 10-15B 1 1 lje 1 

tvillingar tvilingar 15-18B 1 1 dubM 1 

två twå 02-15B, 02-15F (2) 3 3 lje 1 

täcke täke 09-18B 1 1 dubM 1 

täcker tecker 11-18F 1 1 lje 1 

tält telt 06-15B 1 1 lje 1 

tänderna tenderna 17-15B 1 1 lje 1 

tänkte tengte 10-15B (4) 4 8 lje, ljs 1 

 tängte 09-15B, 11-15B, 03-18B 3 3 ljs 3 

ungar ugar 20-18F 1 1 ljs 1 

ungarna ungana 09-18F 1 1 ub 1 

upp up 04-15B 1 1 dubM 1 

uppifrån upp i från 09-15F 1 2 sär, sär 1 

uppträdde uppträde 15-15B 1 1 dubM 1 

upptäckt upp-tekt 13-18B 1 3 lje, dubM, 

sär 

1 

ut utt 07-15B 1 1 dubF 1 

ute utte 07-15B 1 1 dubF 1 

utgångar ut gångar 20-15B 1 1 sär 1 
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utmärkt ut märkt 04-18B 1 1 sär 1 

vacker vaker 19-18B 1 1 dubM 1 

vann van 02-15B 1 1 dubM 1 

varför var för 18-18B 1 1 sär 1 

varit varigt 16-15B 1 1 övr 1 

varje varge 20-18B 1 1 ljs 1 

vatten vaten 18-18F 1 1 dubM 1 

veckan väckan 20-15B 1 1 lje 1 

viftade virtade 09-15B 1 1 övr 1 

vilja villja 20-15F 1 1 dubF 1 

vill vil 09-18F, 18-18B 2 2 dubM 2 

ville vile 06-15B, 13-18B 2 2 dubM 2 

vinterförråd vinterfråd 15-18F 1 1 ub 1 

vintern vinen 18-18F 1 2 ub, ub 1 

 vinten 07-18F (3), 09-18F (3), 

13-18F, 16-18F (2), 

17-18F, 19-18F, 20-18F 

12 12 ub 7 

 vintärn 08-18F 1 1 lje 1 

vinterpäls vinter päls 01-18F, 06-18F, 15-18F 3 3 sär 3 

vinterpälsen vinter pelsen 14-18F 1 2 sär, lje 1 

 vinter pälsen 01-18F 1 1 sär 1 

vissa visa 07-15B 1 1 dubM 1 

visste viste 11-15B, 20-15B, 10-18B, 

11-18B 

4 4 dubM 4 

vithudade vitthudade 02-15B (2) 2 2 dubF 1 

 vitthuda 02-15B 1 2 dubF, ub 1 

volt folt 13-15B 1 1 lje 1 

voltställe voltstäle 13-15B 1 1 dubM 1 

väckarklockan vekarklockan 10-15B 1 2 lje, dubM 1 

väl vell 10-15B 1 2 lje, dubM 1 

väldigt väligt 07-18B 1 1 ub 1 

 veldig 17-18B 1 2 lje, ub 1 

vänder vender 06-15F 1 1 lje 1 

vänner väner 09-15B (3) 3 3 dubM 1 

väntan ventan 13-18B 1 1 lje 1 

världskrig valrds krig 13-15B 1 3 sär, övr, ob 1 

västgatan vest gatan 18-18B 1 2 lje, sär 1 

växlar vexlar 05-18B 1 1 lje 1 
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ytterligare ytligar 04-18B 1 2 dubM, ub 1 

ångest ongest 10-18B 1 1 lje 1 

än en 08-18B 1 1 lje 1 

ändrar endrar 04-18F, 05-18F 2 2 lje 2 

ändras endras 13-18F 1 1 lje 1 

 ändtas 20-18F 1 1 övr 1 

ändå endå 13-18B 1 1 lje 1 

ännu anu 14-18B 1 2 dubM, övr 1 

 enu 04-15B 1 2 lje, dubM 1 

öppen uppen 07-18B 1 1 lje 1 

öppet uppet 07-18B 1 1 lje 1 

öppna uppna 17-15B 1 1 lje 1 

öppnar upnar 10-15B 1 2 lje, dubM 1 

öppningen söpigen 17-15B 1 4 dubM, tb, 

ljs, ub 

1 

 söpingen 17-15B 1 3 dubM, tb, ub 1 

 söpningen 17-15B 1 2 dubM, tb 1 

örnarnas hörnarnas 02-15B 1 1 tb 1 

 


