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1. Introduktion 

Att lära sig stava är inte i första hand en fråga om att komma ihåg hur ord ser ut i skrift. Det är en 

utvecklingsprocess som kulminerar i en förståelse av hur språket är strukturerat.  

(Lundberg, 2008, s. 57) 

Att kunna stava kräver en förmåga att forma bokstäver och koppla dessa till språkljud, det vill 

säga att ha knäckt den alfabetiska koden (Stadler, 1998). Stadler (1998) menar också att en 

förutsättning för att eleverna ska tillägna sig ortografisk kunskap, det vill säga att de skriver 

korrekt, är att de blir morfologiskt medvetna. Enligt Fridolfsson (2015) innebär det att eleverna 

förstår ords böjningar. Eleverna behöver även skapa sig ett brett ordförråd. Som det inledande 

citatet framhåller (Lundberg, 2008), blir undervisning i stavning och språkets struktur en 

självklarhet för att utveckla elevernas skriftspråk. Taube (2011) menar att förvirring kan 

undvikas om eleverna redan tidigt lär sig se bokstavsmönster och därigenom kan göra sig 

förstådda i text på ett tydligt sätt. Rättstavning blir således en nödvändig kunskap för att 

eleverna ska få frihet i valet av framtida yrke samt för att kunna bidra till samhället (Taube, 

2011). 

I kursplanen i svenska framkommer det att eleverna efter avslutad årskurs tre ska kunna stava 

ord som förekommer i texter som ligger nära deras vardag (Skolverket, 2011). Enligt min 

tolkning är kraven på stavning således inte höga i de tidiga skolåren. Enligt Skolverket (2011) 

ska eleverna däremot i årskurs sex ha tillägnat sig de grundläggande skrivreglerna och med viss 

säkerhet kunna använda dem i en egenskriven text. Automatiserad stavning blir en 

nödvändighet för elevernas skrivutveckling då de istället för att lägga fokus på stavningen, kan 

fokusera på de avancerade kognitiva operationerna såsom att planera, skapa idéer, revidera och 

övervaka (Lundberg, 2008). De kognitiva operationerna, grunderna i textskapandet, är således 

viktiga för elevernas skrivprocess både inom skolan och senare i yrkeslivet.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning i de tidiga skolåren har jag observerat att stavning 

är delar av skrivprocessen som inte får särskilt stor uppmärksamhet i undervisningen. I sociala 

medier kan man dessutom observera stavfel, felaktiga särskrivningar och andra felaktigheter i 

språkets struktur. Som tidigare påpekats blir det av stor vikt att utbilda blivande medborgare 

som kan vara tydliga i sitt språk för att verka i samhället. Vad behöver då lärare ha för 

förkunskaper och hur kan lärare bedriva undervisningen för att möjliggöra en morfologisk-

ortografisk stavning hos eleverna och därigenom kunskaper om språkets struktur? 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att åskådliggöra vad forskningen hävdar om 

vad lärare behöver ha för kunskaper för att bedriva en god undervisning inom språkets struktur 

och hur de på ett framgångsrikt sätt kan hjälpa eleverna att utveckla en morfologisk-ortografisk 

stavning. Tanken är att, med hjälp av forskning, belysa vikten av en automatiserad stavning och 

hur eleverna kan uppnå det för att på så vis kunna förebygga svårigheter inom skrivandet i 

senare skolår.  

 

De frågeställningar som studien utgår ifrån:  

Vilka förkunskaper behöver lärare ha för att undervisa om stavning och språkets struktur i 

årskurs 1-3?   

Hur kan lärare främja elevers utveckling mot en morfologisk-ortografisk stavning i de tidiga 

skolåren?  
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3. Bakgrund 

I detta avsnitt förklaras barns skrivprocess för att sedan inriktas mot utvecklingen av stavning. 

Förklaringar av centrala begrepp som förekommer i litteraturstudien presenteras även här.  

 

3.1 Vad är skrivning? 

Skrivning, precis som läsning, utgår från en text (Taube, 2011). Vidare förklarar Taube (2011) 

skrivning genom en modell som lyder:  

Skrivning = Inkodning x Textbyggande x Idéskapande 

Skrivförmåga kan därmed uppnås genom att lära sig inkodning, vilket innebär att kunna forma 

grafem, alltså bokstäver, och stava korrekt. Skrivförmåga innebär dessutom att kunna skapa 

idéer för en text samt textbyggandet, det vill säga att kunna utföra de kognitiva operationerna 

som krävs för att skapa en text (Taube, 2011). Skriften har således två sidor som behövs 

behärskas, den formella (inkodningen) och den funktionella (innehållet och textbyggandet). 

I skrivutvecklingen, precis som i läsutvecklingen, finns det olika stadier som eleverna 

genomgår, vilka är pseudoskrivning, logografisk skrivning, alfabetisk skrivning och 

morfologisk-ortografisk skrivning (Fridolfsson, 2015). Författaren beskriver pseudoskrivning 

som första stadiet där barn förstått att skrivning är viktigt för att förmedla ett budskap och 

därmed börjar forma krumelurer som liknar bokstäver. Logografisk skrivning är därefter den 

skrivning då barn avbildar ord som är vanligt förekommande i barnets omgivning, exempelvis 

sitt namn. I den alfabetiska skrivningen har barnet börjat avancera sin skrift, vilket innebär att 

barnet har börjat lära sig att fonem (språkljud) kopplas ihop med grafem (bokstäver) och att 

skrivriktningen alltid går från vänster till höger. En förutsättning för att kunna skriva 

ortografiskt är däremot att eleverna behöver ha knäckt den alfabetiska koden och stavar ord 

ljudenligt (Fridolfsson, 2015). Morfologisk-ortografisk skrivning, som är den avancerade 

skrivningen, handlar om att stavningen är automatiserad; eleverna behöver inte längre lägga 

energi på hur man skriver eller fundera över hur något stavas (Fridolfsson, 2015). Ortografi 

innebär således rättskrivning, det vill säga språkets normer för stavning (NE, 2016). Wagner, 

Strömqvist och Uppstad (2010) framhåller att ortografi, eller ortografiska mönster 

(bokstavskombinationer) är olika uppbyggda för olika språk, där språk med alfabetiska 

skriftsystem (bland annat svenska) ofta saknar perfekt fonem-grafem-koppling. 
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Skrivning är således en komplex förmåga att erövra och en process som inte alls är omöjlig, 

men som kräver träning, där första steget blir inkodningen, däribland stavning (Taube, 2011). 

 

3.2 Inkodning 

Inkodning, i synnerhet stavning, är en förmåga som eleverna behöver automatisera för att kunna 

rikta sin koncentration på innehållet och textbyggandet i sig (Taube, 2011). Lundberg (2008) i 

likhet med Taube (2011), menar också att en automatiserad stavning är en förutsättning för 

textbyggandet och i sin tur för skrivutvecklingen. Enligt Längsjö och Nilsson (2005) är det av 

stor vikt att eleverna blir trygga i sin stavning för att sedan få möjlighet att känna trygghet i sin 

(egen)skapande skrivning. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson (2006) påpekar 

emellertid att eleverna kan bli medvetna om den skriftspråkliga formen först när de har 

kunskaper om språkets struktur, det vill säga ha kunskap om de konventioner, alltså skrivregler, 

som finns och hur språket är uppbyggt. För att eleverna ska tillägna sig konventionerna menar 

Lundberg (2008) att barn behöver hjälp av vuxna för att kunna förstå ordens uppbyggnad, då 

skriftens abstrakta karaktär kan göra det svårt för eleverna att bemästra hantverket. 

 

3.3 Hur lär sig barn att stava?  

Elever går igenom ett flertal stadier i sin stavningsutveckling och Taube (2011) framhåller dessa 

utifrån tidigare forskning. Författaren definierar stadierna som en potentiell ram för elevernas 

utveckling inom stavning, vilka är förkommunikativt stadium, halvfonetiskt stadium, fonetiskt 

stadium, övergångsstadium och till sist korrekt stavning. I det förkommunikativa stadiet har 

barn förstått att bokstäverna förmedlar budskap och med hjälp av klotter eller krumelurer 

försöker de skriva. I det halvfonetiska stadiet har barn förstått skriftens riktning samt en början 

till rättstavade ord, dock kan vokaler saknas. I det fonetiska stadiet har eleverna knäckt den 

alfabetiska koden och kan skriva ljudenligt stavade ord. I övergångsstadiet har barn börjat 

tillägna sig ortografiska och morfologiska kunskaper, vilket innebär att de förstår ords 

uppbyggnad och kan stava då de har kunskaper om grundorden (Fridolfsson, 2015). Detta 

innebär enligt Taube (2011) att trots att eleverna fortfarande skriver ljudenligt kan en del 

ljudstridigt stavade ord skrivas. I det avancerade stadiet kan eleverna stava korrekt då de 

tillägnat sig kunskaper om morfologi och ortografi; de förstår att ord förändras när man infogar 

förstavelser och ändelser samt har tillägnat sig bokstavskombinationer som enheter 

(Fridolfsson, 2015). Lundberg (2008) menar således att bristfälliga kunskaper om morfologi, 
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inte minst betoning och prosodi (ljuds styrka och tonhöjd), kan leda till svårigheter i till exempel 

särskrivning och avstavning. 

Tre modeller har utformats utifrån hur barn lär sig stava. Dessa tre beskriver Taube (2011) som 

tvåvägsmodellen, analogimodellen och olika konnektionistmodeller. I tvåvägsmodellen kan 

eleverna utveckla korrekt stavning genom en fonologisk strategi eller en visuell strategi. Den 

fonologiska strategin innebär att ljudenliga ord fragmenteras i olika ljudbitar och kopplas till 

respektive grafem. Det som innefattar den visuella strategin är när barnen memorerar en bild 

av ordens ortografiska mönster (bokstavskombinationer). Taube (2011) framhåller däremot att 

den senare strategin anses svårare eftersom minnet överbelastas av alla bokstavsmönster. Taube 

(2011) förklarar att analogimodellen däremot innefattar en strategi där barnen kopplar uttalet 

och stavningen av ett nytt ord till ett liknande redan etablerat ord i elevernas ordförråd. 

Författaren menar att onset-rime är en del av stavningsutvecklingen som kopplar nya ord till 

ord som redan förekommer hos barnen. Onset-rime innebär enligt Fridolfsson (2015) att barn 

ska lära sig se delar av ord som en enhet med hjälp av högfrekventa ordslut. Enligt Taube (2011) 

är konnektionistmodellerna nya modeller inom stavningsutvecklingen där strategin innefattar 

att sammankoppla etablerade kunskaper i semantik (ordkunskap), fonologi (vetenskapen om 

språkljud) och ortografi (rättskrivning) för att lära sig stava nya ord. 

 

3.4 Tidigare forskning om lärares stavningsundervisning  

Längsjö och Nilsson (2005) framhåller att stavningsundervisningen med fördel integreras i den 

övriga skrivundervisningen genom att synliggöra ords funktion och innebörd. Stadler (1998) 

understryker även vikten av semantisk träning för elevernas stavningsutveckling och att lärare 

behöver bedriva undervisning i ordkunskap under hela grundskolan för att möjliggöra elevers 

utveckling mot en automatiserad stavning.  

Längsjö och Nilsson (2005) framhåller även att elever i de lägre årskurserna lär sig stavning 

genom att läsa och skriva mycket snarare än att lära sig abstrakta stavningsregler; att de är för 

små för sådant abstrakt tänkande. Fridolfsson (2015) menar också att direkt undervisning av 

stavningsregler bör invänta elevernas mognad. Däremot framhåller författaren även att det finns 

de som menar att integrering av stavning i den övriga skrivundervisningen är av stor vikt, men 

också de som menar att undervisning om stavningsreglerna är en förutsättning för att eleverna 

ska lyckas i sin stavning. Till skillnad från Längsjö och Nilsson (2005) och Fridolfsson (2015) 

hävdar Lundberg (2008) att undervisning i stavning kan behöva vara explicit, följaktligen direkt 
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och konkret. Lundberg (2008) menar således att stavningskonventioner och kunskap i 

morfologi och ortografi behöver synliggöras med hjälp av praktiska tillämpningar för att 

eleverna ska få förståelse för språkets struktur.  

Längsjö och Nilsson (2005) påvisar att lärare behöver uppmuntra elevernas rättstavade ord samt 

uppmärksamma de stavfel eleverna gör för att på så vis bedöma var de ligger i sin läs- och 

skrivutveckling. Fridolfsson (2015) menar också att lärare ska utgå ifrån barnens 

förutsättningar, men att då ha en tydlig målsättning att förhålla sig till i sin undervisning. Vidare 

diskuterar Fridolfsson (2015) huruvida rättning av elevernas stavning i de tidiga skolåren är ett 

sätt att utveckla deras stavning och därmed skrivningen. Författaren framhåller därmed att 

lärare i allmänhet är osäkra på huruvida de ska rätta elevernas stavfel, i vilken grad och hur 

undervisning i stavning ska bedrivas. Ska stavning och skrivkonventionerna undervisas 

explicit, det vill säga direkt och konkret eller implicit, indirekt och något som eleverna får 

utveckla i sin egen takt i skrivinlärningen? Är det bättre att integrera stavningsundervisningen 

i andra moment eller ska de lära sig stava enbart genom att läsa? Lärarnas betonade osäkerhet i 

stavningsundervisning (enligt Fridolfsson, 2015) utgör grunden för syftet och 

frågeställningarna i denna litteraturstudie.  
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4. Metod 

En litteraturstudie innebär en sammanställning av data från empiriska studier utifrån ett tidigare 

valt problemområde (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Eriksson Barajas et al. 

(2013) och Bjurwill (2001) menar även att man i en litteraturstudie söker vetenskapliga artiklar 

systematiskt utifrån studiens syfte och frågeställningar. Avgränsningar utifrån valda kriterier 

utförs också, följt av analys och till sist genomförs syntes av inkluderade data (Eriksson Barajas 

et al., 2013). I detta avsnitt presenteras därmed urval av artiklar och det tillvägagångssätt som 

använts för litteraturstudiens datainsamling samt de avgränsningar som gjorts. En översikt, i 

form av en tabell, presenterar de vetenskapliga artiklar och den avhandling som inkluderats i 

studien. Analys av det insamlade materialet och etiska överväganden som beaktats i denna 

litteraturstudie presenteras även här. 

 

4.1 Datainsamling och avgränsningar 

Eriksson Barajas et al. (2013) framhåller att det finns två typer av sökningar vid datainsamling, 

vilka är manuell- och elektronisk sökning. Manuell sökning kan göras på tre sätt, såsom att 

granska referenslistor ur relevant litteratur, söka i en tidskrifts innehållsförteckning samt söka 

pågående studier på forskares hemsidor via deras lärosäten (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Manuell sökning har i denna litteraturstudie genomförts där referenslistor i tidigare 

kurslitteratur under programmets gång genomsökts. Referenslistor ur annan relevant litteratur 

från bibliotek har även genomsökts för att hitta relevanta vetenskapliga artiklar. Åtta 

vetenskapliga artiklar valdes vidare ut för elektronisk sökning, vilka däremot inte var 

tillgängliga. Elektronisk sökning, eller databassökning, innebär sökning genom olika databaser 

på Internet (Eriksson Barajas et al., 2013). Litteratursökningen i detta arbete genomfördes 

främst i olika databaser och ett kriterium som gällde alla artiklar som var av intresse för denna 

studie var att alla skulle vara Peer Reviewed. Peer Review beskriver Eriksson Barajas et al. 

(2013) som en innehållslig- och kvalitetsgranskning av flera experter inom det vetenskapliga 

området. Fler kriterier som användes i urvalsprocessen som dessutom baserades på studiens 

syfte var att artiklarna och avhandlingarna skulle vara skrivna på engelska eller på svenska, 

fokusera på stavning eller ortografi samt gälla elever och lärare inom årskurs ett till tre. 

Dessutom har både nationell och internationell forskning varit väsentliga i denna litteraturstudie 

för att få en så bred repertoar av data som möjligt. 
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Den första databasen som genomsöktes var ERIC, Educational Resources Information Center, 

vilket är en databas specificerad kring pedagogik och utbildningsvetenskap. I första steget av 

urvalsprocessen genomsöktes titeln och nyckelorden utifrån ovanstående kriterier för att hitta 

relevanta artiklar till frågeställningarna. Inledningsvis användes sökfrågan how to teach 

spelling in primary classes som gav 996 träffar. De 100 första träffarna genomsöktes då de 20 

artiklarna därefter behandlade elever med diagnostiserade svårigheter, eller där åldersgruppen 

på eleverna var irrelevant för denna studie. Tolv av de 100 första artiklarna inkluderades till 

nästa steg i urvalsprocessen. Vidare erhölls 287 träffar genom sökfrågan teaching primary 

children to spell perfect. Av dessa träffar inkluderades även här tolv artiklar då resterande 

studier bland annat behandlade stavning i andraspråk eller studerade elever med diagnoser, 

vilket inte är relevant för studiens syfte. Fler sökfrågor såsom teachers’ knowledge AND 

spelling AND elementary school och teachers’ knowledge about spelling gav vidare 25 

respektive 38 träffar. En artikel från vardera valdes ut, då endast dessa var relevanta för 

litteraturstudiens två frågeställningar.  

Unisearch, som är Linköpings universitetsbiblioteks sökmotor, söktes därefter igenom. De 

sökfrågorna som användes var effective spelling education in primary school och teaching 

spelling in primary school vilka gav 33,767 träffar samt 43,959 träffar. De två artiklarna som 

inkluderades från denna sökning låg bland de 30 första artiklarna i träfflistorna och de andra 

exkluderades främst då det inte gick att begränsa sökningen på ett annat sätt för relevant 

litteratur. Den sista databasen som genomsöktes var Swepub, vilket är en av LIBRIS söktjänster 

som innehåller vetenskapliga publikationer från Sveriges lärosäten. Då sökordet stavning gav 

irrelevanta artiklar som handlade om filmproduktion, användes sökfrågan skrivundervisning 

och lärare vilket gav 17 träffar. Här valdes en doktorsavhandling ut. De exkluderade artiklarna 

i det första urvalet var således irrelevanta för denna litteraturstudie då de handlade om yngre 

eller äldre elever än den tänkta för litteraturstudien, studierna var skrivna på andra språk som 

exempelvis spanska eller så var studien genomförd på elever med diagnostiserade svårigheter. 

Fler sökfrågor har använts i de tre olika databaserna (se tabell 1) där samma kriterier och process 

som beskrivits ovan har följts. 16 artiklar inkluderades till nästa steg i urvalsprocessen då dessa 

var mest relevanta för studien. 

Andra steget i urvalsprocessen innebar granskning av artiklarnas abstract för att undersöka vilka 

av de inkluderade artiklarna som var relevanta för studiens frågeställningar och syfte. Artiklarna 

som exkluderades var antingen studier genomförda på yngre eller äldre elever än de tänkta 

åldrarna i denna studie, eller handlade om socioekonomisk status och elevmotivation till 
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stavning och läsning. Några av de exkluderade artiklarna valdes också bort för att de inte var 

empiriska studier, vilket denna litteraturstudie kräver. Totalt inkluderades därmed 27 artiklar 

och en doktorsavhandling. I nästa steg genomfördes ännu ett urval utifrån ett nytt kriterium, det 

vill säga att alla skulle vara publicerade inom 2000-talet för att få så uppdaterad forskning som 

möjligt. Således inkluderades 14 artiklar och en doktorsavhandling. Urvalsprocessen avslutades 

genom att jag systematiskt läste igenom 14 av studiernas metod, resultat och diskussion för att 

avgöra vilka som slutgiltigt skulle användas i denna litteraturstudie. En av artiklarna fick jag 

inte tag på. Efter närmare kontroll exkluderades ytterligare två studier som visade sig vara 

publicerade före 2000-talet och som därmed inte var relevanta för denna studie. Avslutningsvis 

valdes 11 artiklar och en doktorsavhandling ut. Tabell 1 presenterar, utefter författarnas namn 

i bokstavsordning, de artiklar som inkluderades och hur jag fick dem till förfogande. 

 

Tabell 1: Inkluderade artiklar i litteraturstudien 

Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

Adoniou, M. What should teachers 

know about spelling? 

2013 Australien ERIC Teachers’ 

knowledge about 

spelling 

Kvalitativ. 

Observation, 

intervju, enkät 

Alatalo, T. Skicklig läs- och 

skrivundervisning: Om 

lärares möjligheter och 

hinder 

2011 Sverige Swepub 

samt 

Google-

sökning av 

författare 

Skriv-

undervisning och 

lärare 

Kvantitativ 

delstudie i 

doktors-

avhandling. 

Kunskapstest 

Devonshire, V. 

Morris, P.  

Fluck, M. 

Spelling and Reading 

Development: The Effect 

of Teaching Children 

Multiple Levels of 

Representation in Their 

Orthography. 

2012 England ERIC Spelling AND 

development 

AND primary 

school 

Kvantitativ. 

Intervention, 

kunskapstest 

Doyle, A.  

Zhang, J. 

Mattatall, C. 

Spelling Instruction in the 

Primary Grades: Teachers’ 

Beliefs, Practices and 

Concerns. 

2015 Kanada Unisearch Effective spelling 

education in 

primary school 

Kvantitativ.  

Enkät 
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Graham, S. 

Morphy, P.  

Harris, K. R.  

Fink-

Chorzempa, B.  

Saddler, B. 

Moran, S.  

Mason, L. 

Teaching Spelling in the 

Primary Grades: A 

National Survey of 

Instructional Practices and 

Adaptations. 

2008 USA ERIC how to teach 

spelling in 

primary classes 

Kvantitativ. 

Elektronisk enkät 

Herrington, M. 

H. Macken-

Horarik, M. 

Linguistically informed 

teaching of spelling. 

2015 Australien Unisearch Teaching 

spelling in 

primary school 

Kvantitativ och 

kvalitativ. 

Kunskapstest, 

enkät, intervju, 

observationer, 

intervention 

Johnston, R. F. Exploring Classroom 

Teachers' Spelling 

Practices and Beliefs 

2001 USA ERIC ’teachers’ 

knowledge’ 

AND spelling 

AND elementary 

school 

Kvantitativ. 

Intervju 

Kemper, M. J. 

Verhoeven, L. 

Bosman, A. M. 

T. 

Implicit and explicit 

instruction of spelling 

rules. 

2012 Holland ERIC Teaching of 

spelling 

Kvantitativ. 

Kunskapstest, en 

lektion 

Kwong, E. T. 

Varnhagen, K. 

C. 

Strategy Development and 

Learning to Spell New 

Words: Generalization of 

a Process 

2005 Kanada ERIC Teaching 

primary children 

to spell perfect 

Kvantitativ. 

Observationer, 

tester 

McMurray, S. Learning to Spell: Raising 

Standards in Spelling and 

Independent Writing. 

2006 Nordirland ERIC Teaching 

primary children 

to spell perfect 

Kvantitativ. 

Kunskapstest, 

utarbetat 

stavnings-program 

McNeill, B. 

Kirk, C. 

Theoretical Beliefs and 

Instructional Practices 

Used for Teaching 

Spelling in Elementary 

Classrooms 

2013 Nya 

Zeeland 

ERIC Teacher attitudes 

AND spelling 

AND elementary 

school 

Kvantitativ. 

Elektronisk enkät 
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Ouellette, G. Orthographic Learning in 

Learning to Spell: The 

Roles of Semantics and 

Type of Practice. 

2010 Kanada ERIC Teaching 

primary children 

to spell perfect 

Kvantitativ. 

Intervention, 

kunskapstest 

 

4.2 Analys av data 

En kvalitativ latent innehållsanalys av det insamlade materialet har genomförts. Eriksson 

Barajas et al. (2013) beskriver latent innehållsanalys där tolkning av vetenskaplig forskning 

utförs, nyckelord identifieras samt att teman som utgör en gemensam grund identifieras. Således 

genomfördes analysprocessen genom granskningar av en artikel i taget. En bearbetning av 

texten implementerades parallellt med att anteckningar fördes kring vilken av mina två 

frågeställningar som artikeln kunde besvara. I granskningen antecknades även författarnas 

slutsatser med hjälp av nyckelord. Alla vetenskapliga artiklarnas slutsatser sammanfattades och 

användes sedan till att hitta gemensamma teman. Dessutom genomfördes analys av hur de 

gemensamma temana kunde kopplas ihop med litteraturstudiens två frågeställningar. Artiklarna 

analyserades även fler gånger under genomförandet av litteraturstudiens resultatavsnitt för att 

försäkra mig om att jag förstått hur studierna utförts, det sammanställda resultatet och de 

slutsatser som forskarna dragit.  

 

4.3 Etiska överväganden 

Eriksson Barajas et al. (2013) definierar etiska överväganden i form av tre olika punkter vilka 

innefattar att författarna till de inkluderade studierna ska ha gjort etiska överväganden, att det 

ska finnas en tydlig redovisning av de inkluderade artiklarna samt att resultatet presenteras på 

ett objektivt sätt. Resultatet ska därmed inte presenteras utifrån författarens egna åsikter. I denna 

litteraturstudie har etiska överväganden gjorts då mina egna åsikter inte har styrt presentationen 

av forskningens resultat. Dessutom presenteras de valda vetenskapliga artiklarna och 

doktorsavhandlingen tydligt i tabell 1 ovan. Bryman (2011) menar även på att reliabilitet och 

validitet är viktiga faktorer att diskutera under genomförandet av en empirisk studie. Reliabilitet 

innebär att forskaren tar ställning till om måtten som använts i studien är konsekventa och 

motsägelsefria och validitet innebär således om studiens slutsatser förhåller sig till resultatet 

(Bryman, 2011). Vidare har få av de studier som inkluderats i denna litteraturstudie diskuterat 

reliabiliteten och validiteten av studierna, vilket således innebär att etiska överväganden till viss 

del har genomförts. 
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5. Resultat 

Nedan presenteras en bearbetad analys av det valda forskningsmaterialet och dess syntes utifrån 

litteraturstudiens syfte; att belysa om forskningsresultat gällande vad lärare behöver för 

kunskaper för att främja elevernas utveckling inom stavning och därmed hur lärare kan hjälpa 

elever att utveckla en automatiserad stavning. Detta avsnitt består av två huvudteman, Lärares 

nödvändiga förkunskaper som inledningsvis besvarar studiens första frågeställning, Vilka 

förkunskaper behöver lärare ha för att undervisa om stavning och språkets struktur i årskurs 

1-3? samt Lärares undervisning i stavning, som presenterar svaren på studiens andra 

frågeställning, Hur kan lärare främja elevers utveckling mot en morfologisk-ortografisk 

stavning i de tidiga skolåren?.  

 

5.1 Lärares nödvändiga förkunskaper  

I detta tema besvaras frågeställning 1, Vilka förkunskaper behöver lärare ha för att undervisa 

om stavning och språkets struktur i årskurs 1-3?. Resultatet presenteras i två teman som utgör 

huvudresultaten av frågeställningen, vilka är Kunskap om språket och ords innebörd samt 

Elevers stavning som underlag för bedömning och planering. En sammanfattning av 

huvudresultaten avslutar första delen av litteraturstudiens resultat.  

 

5.1.1 Kunskap om språket och ords innebörd 

Flera studier visar att lärare behöver ha goda kunskaper om hur språket är uppbyggt och att det 

är en förutsättning för att främja elevers utveckling inom stavning (Adoniou, 2013; Alatalo, 

2011; Herrington & Macken-Horarik, 2015; McNeill & Kirk, 2013). Kunskaper om fonologi, 

morfologi och stavningsregler är viktiga delar för lärare att bemästra för att de ska kunna 

bedriva en god stavningsundervisning (Adoniou, 2013; Alatalo, 2011; Herrington & Macken-

Horarik, 2015; McNeill & Kirk, 2013). McNeill och Kirk (2013) framhåller i sin kvantitativa 

studie att 31 % av de 405 lärare som besvarat forskarnas enkät kände sig säkra i sina 

förkunskaper om stavningsundervisning. Många av lärarna menade att utbildning i språket vad 

gäller fonemisk medvetenhet (kunna identifiera språkljud), morfologisk medvetenhet och 

stavningsregler var en viktig del av lärarnas förkunskaper. Adoniou (2013), precis som McNeill 

och Kirk (2013), menar att lärare behöver ha en omfattande kunskap om språkets struktur, och 

betonar främst stavningskonventionerna. Denna slutsats grundar sig i att de 14 observerade och 

intervjuade lärarna inte kände tilltro till sina språkkunskaper. Herrington och Macken-Horarik 
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(2015) framhåller i sin kvantitativa och kvalitativa studie om en av lärarnas tacksamhet för de 

nyvunna kunskaper om språket som studien gav henne. Hon menade att det blev lättare att 

tillämpa en god stavningsundervisning, som dessutom var intressant för eleverna, genom att 

förstå morfem och dess innebörd och därigenom se stavningsmönster. Alatalo (2011) menar i 

sin kvantitativa studie att stavningsregler, exempelvis regeln om dubbelteckning, var något som 

lärarna hade dåliga kunskaper om. Detta framhålls genom det kunskapstest som 269 lärare och 

speciallärare fått genomföra i hennes studie. Vidare menar Alatalo (2011) att lärarnas svaga 

resultat i kunskapstestet kring stavningskonventioner var alarmerande eftersom lärarna då inte 

kan hjälpa eleverna att komma framåt i sin stavningsutveckling. 

Förståelse för ords innebörd och struktur är också viktiga kunskaper för lärare för att få en 

djupare förståelse för språkets uppbyggnad och därmed kunna undervisa i stavning (Adoniou, 

2013; Herrington & Macken-Horarik, 2015). Adoniou (2013) hävdar att lärarna, precis som 

deras elever, ska förstå ords mening, hur ord skrivs och varför det är så. Detta för att kunna 

förstå morfologi och ortografi och därigenom kunna tillämpa en god praktisk 

stavningsundervisning. Herrington och Macken-Horarik (2015) framhåller i sin studie att 

majoriteten av lärarna kände att förståelsen för hur ord är strukturerade dessutom gav dem 

förståelse för stavningsmönster. De tio lärarna som deltog i studien fick kunskaper om ords 

struktur och mening, och förstod efter studiens gång hur viktig den kunskapen var för att bedriva 

undervisning inom stavning. Alatalo (2011) för ett liknande resonemang som Herrington och 

Macken-Horarik (2015) där hon menar att lärare behöver förstå hur fonemen bildas och deras 

samband med stavningen, vara medvetna om morfologi samt förstå grundords betydelse för att 

kunna hjälpa eleverna att utveckla sin stavningsförmåga. Syftet med Alatalos studie (2011) var 

att ta reda på lärares och speciallärares befintliga kunskaper om språkets struktur och 

stavningskonventioner, för att framhålla de kunskaper som lärare behöver för att kunna tillämpa 

en skicklig läs- och skrivundervisning. Resultatet visar att lärarna och speciallärarna hade dåliga 

kunskaper om morfologi, främst vad gäller grundord och deras betydelse (Alatalo, 2011). 

Alatalo (2011) menar att elevers läsutveckling och elever med svårigheter inom stavning och 

språkets uppbyggnad blir lidande om lärares språkkunskaper är otillräckliga.  

Vidare framhåller två studier att majoriteten av lärarna känner sig osäkra i sina kunskaper om 

språket samt oförberedda för att undervisa i stavning (Adoniou, 2013; McNeill & Kirk, 2013). 

I McNeill och Kirks (2013) studie framkommer det att 69 % av lärarna kände sig osäkra och 

oförberedda för att undervisa i stavning. Även i den kvalitativa studien av Adoniou (2013) 

poängteras lärarnas känslor av att inte ha tillräckliga språkkunskaper och hur de kan tillämpa 
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dessa praktiskt inför eleverna för att genomföra en god stavningsundervisning. Adoniou (2013) 

framhåller att lärarnas stora osäkerhet i språkets uppbyggnad medförde en undervisning i 

stavning utifrån de andra och mer erfarna lärarnas stavningsundervisning. Trots detta upplevde 

lärarna att elevernas lärande inom stavning inte utvecklades. Några av lärarna använde sig även 

av ordlistor som eleverna skulle använda sig av för att utveckla sin stavning, men uppfattade 

den typen av träning inom stavning som ineffektiv. Däremot kände lärarna att de inte hade 

tillräckliga kunskaper för att förändra sin stavningsundervisning. Som synes beskrev 74 lärare 

i studien av McNeill och Kirk (2013) vilka kunskaper de saknade för att kunna bedriva en god 

stavningsundervisning, där lingvistisk kunskap, kunskaper om språket, upplevdes viktigast att 

ha med sig ut i läraryrket. Andra kunskaper, så som att kunna analysera stavningsprogram, 

individualisera stavningsundervisning för alla elever samt hur man explicit undervisar i 

stavning var också kunskaper som lärarna i undersökningen ansåg viktiga för en god 

stavningsundervisning.  

 

5.1.2 Elevers stavning som underlag för bedömning och planering 

I två studier framhålls att bedömning av elevers stavning kan vara ett hjälpmedel i planeringen 

av lärares stavningsundervisning (Johnston, 2001; McNeill & Kirk, 2013). Som tidigare nämnts 

har 405 lärare fått besvara en enkät om sin undervisning inom stavning i en studie genomförd 

av McNeill och Kirk (2013). Några av frågorna i enkäten behandlade huruvida lärare använder 

sig av formell bedömning av stavning samt om och hur de använder sig av resultaten för att 

planera stavningsundervisningen. McNeill och Kirk (2013) beskriver att 84 % av lärarna 

använde sig av formell bedömning i sin stavningsundervisning där 78 % av dem använde sig 

av resultaten för att planera kommande undervisning inom stavning. I motsats till McNeill och 

Kirk (2013) menar Johnston (2001) utifrån sin kvantitativa studie istället att få lärare använder 

elevers stavning som utgångspunkt för den fortsatta undervisningen. Hon drar därmed 

slutsatsen att lärare behöver få kunskap om hur elevers stavningsutveckling ser ut, men också 

hur de med hjälp av bedömning av elevers stavning kan planera en god och effektiv 

stavningsundervisning. 

Johnston (2001) har låtit lärarstudenter få noggranna förberedelser för att intervjua sina 

handledande lärare på den verksamhetsförlagda utbildningen där slutligen 42 lärare 

intervjuades. Johnston (2001) som själv analyserat det insamlade materialet menar att 93 % av 

lärarna utformade undervisning baserad på tradition och därmed inte på ett utvecklande sätt 

utan snarare genom visuell memorering. Till skillnad från Johnston (2001) framhåller McNeill 
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och Kirk (2013) att många lärare (180 av 405) använde elevernas resultat till att få kunskap om 

var eleverna låg i sin stavningsutveckling och vad de behövde utveckla mer, medan andra lärare 

(60 av 405) använde resultaten till att identifiera vilken stavningsålder eleverna befann sig i. 

Resterande lärare använde sig av elevernas resultat på de formella testen både för att identifiera 

elevers svårigheter i stavning och för att avgöra vilken stavningsålder de har för att planera 

kommande undervisning. Johnston (2001) understryker att lärare behöver förstå vikten av 

bedömning av elevers stavningsutveckling för att kunna genomföra en så god undervisning som 

möjligt inom språkets struktur. De båda studierna framhåller således att bedömningen av 

elevers stavning kan möjliggöra utveckling i elevernas stavningsförmåga genom en välplanerad 

och tydlig undervisning (Johnston, 2001; McNeill & Kirk, 2013).  

 

5.1.3 Sammanfattning av lärares nödvändiga förkunskaper 

Mot bakgrund av den ovan presenterade forskningen drar jag slutsatsen att lärare i allmänhet 

känner sig osäkra när det kommer till kunskaper om språkets uppbyggnad (Adoniou, 2013; 

McNeill & Kirk, 2013). De känner sig sålunda även oförberedda att undervisa inom stavning 

och språkets struktur. Flera av forskningsresultaten poängterar att goda kunskaper om 

stavningsregler, morfologi och även dess koppling till fonologi samt ords innebörd är viktiga 

att ha med sig in i klassrummet (Adoniou, 2013; Alatalo, 2011; Herrington & Macken-Horarik, 

2015; McNeill & Kirk, 2013). Att uppmärksamma elevers felstavningar i en 

bedömningsprocess är vidare viktigt då dessa kan användas som grund för planering av 

undervisningen inom stavning (Johnston, 2001; McNeill & Kirk, 2013). Vidare konstateras 

också att kunskaper om hur man tillämpar en god undervisning är en viktig byggsten för att 

kunna utveckla elevernas förmåga att stava och därmed deras abstrakta tänkande inom 

skrivning (Adoniou, 2013; McNeill & Kirk, 2013). Enligt lärarna i McNeill och Kirks studie 

(2013) ansågs kunskaper i hur man analyserar stavningsprogram, individanpassar 

stavningsundervisningen samt hur man explicit undervisar i stavning som grundläggande för 

att ge eleverna en god stavningsutveckling. Som en följd av ovanstående resonemang behandlar 

nästa resultatdel vad forskningen framhåller om lärares stavningsundervisning och hur en god 

undervisning i stavning kan bedrivas för att främja elevers utveckling mot en morfologisk-

ortografisk stavning.  
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5.2 Lärares undervisning i stavning  

Detta tema besvarar frågeställning 2, Hur kan lärare främja elevers utveckling mot en 

morfologisk-ortografisk stavning i de tidiga skolåren?. Här presenteras resultatet i fem teman, 

vilka är Ords innebörd, Strategier, Explicit respektive Implicit undervisning, Individanpassning 

och Tidig stavningsundervisning. En avslutande sammanfattning presenterar huvudresultaten 

av denna resultatdel.  

 

5.2.1 Ords innebörd 

Tre av studierna betonar att lärare behöver planera in undervisning i ords innebörd (Doyle, 

Zhang & Mattatall, 2015; McMurray, 2006; Ouellette, 2010). Undervisning om ords innebörd 

och struktur ger eleverna en god grund för att utveckla deras stavning genom att de lättare kan 

integrera kunskaperna i det övriga läs- och skrivarbetet (Doyle et al., 2015; McMurray, 2006; 

Ouellette, 2010). Doyle et al. (2015) har utfört en kvantitativ studie där syftet var att undersöka 

lärares tankar om stavning och vilken typ av stavningsundervisning de tillämpar i klassrummet. 

56 lärare besvarade en enkät, där lärarna framhåller att stavning var av stor vikt. 61 % av lärarna 

planerade aktiviteter och ord, och 25 % använde sig av ord som eleverna stötte på i övrig 

undervisning. De ord som användes i undervisningen var främst ord som kom från ett 

läsmaterials stavningsprogram, elevers felstavade ord samt ord som elever ville ha hjälp med 

under skrivprocessen. Orden innehöll specifika stavningsmönster eller regler som lärarna ansåg 

viktiga för elever att tillägna sig. De kommer vidare fram till att elevers kunskaper om ord med 

hjälp av fonem-grafem-koppling tillsammans med morfologiska kunskaper kan utveckla 

elevers stavningsförmåga och därigenom ge dem användbara strategier i mötet med nya ord. 

McMurray (2006) som utfört en kvantitativ studie för ett likartat resonemang som Doyle et al. 

(2015), det vill säga att diskussion av ords innebörd kan utveckla en god stavningsförmåga som 

i sin tur kan integreras i deras egenskrivna texter. Ouellette (2010) menar också att 

stavningsundervisning med stor fördel kan sammankopplas med semantisk träning i 

klassrummet. I den kvantitativa studien har 36 elever testats i syftet att ta reda på om läsning 

eller stavning av ord är mer effektivt för att utveckla ortografisk kunskap samt om semantik 

förstärker kunskaperna eller inte (Ouellette, 2010). Resultaten visar att stavning av ord gav ett 

utökat ordförråd och att det blev lättare att läsa orden korrekt. Dessutom lyckades eleverna hålla 

kvar stavningsmönstren i ord med semantisk representation längre än de som endast fått läsa 

orden utan ett sammanhang. 



   

21 

 

McMurray (2006) har i sin studie låtit lärare utöva stavningsundervisning utifrån 

stavningsprogrammet, The Complete Spelling Program. De undervisade i helklass där ords 

innebörd diskuterades flitigt i klassrummet. 81 elever har sedan fått skriva en egen text som 

därefter analyserats av forskarna. Resultaten visar att stavningsprogrammet var framgångsrikt 

då eleverna som fått undervisningen under de tre åren hade färre felstavningar i den egenskrivna 

texten än elevgruppen som inte fick stavningsprogrammets undervisning. Således behöver 

elever få uppleva ord i stavningsundervisningen med hjälp av dess representationer och 

innebörd (Doyle et al., 2015; McMurray, 2006; Ouellette, 2010).    

 

5.2.2 Strategier 

Att undervisa olika strategier som elever kan ha användning för i mötet med nya ord är viktigt 

för elevernas stavningsutveckling (Kemper, Verhoeven & Bosman, 2012; Kwong & 

Varnhagen, 2005). Kemper et al. (2012) som i huvudsak undersöker om explicit eller implicit 

undervisning är att föredra i de tidiga skolåren, diskuterar strategier i undervisningen. I deras 

kvantitativa studie kommer de fram till att explicit undervisning är att föredra inom stavning, 

vilket därigenom kräver undervisning om strategier som eleverna kan använda i mötet med nya 

ord. Kemper et al. (2012) menar att undervisning om strategier ger eleverna effektivare sätt att 

lära sig nya ord, än om de bara skulle läsa ord och få de specifika orden förklarade. Detta då 

olika stavningsregler är olika svåra. Om eleverna vet hur de kan tänka blir tillägnandet av 

djupare språkkunskaper mer effektivt.  

Kwong och Varnhagen (2005) menar också att framgång i stavning kan uppnås av alla elever, 

men via olika strategier och att det är individuellt samt att ord inte bara behöver memoreras i 

minnet. Kwong och Varnhagen (2005) har utfört experiment i en kvantitativ studie där deras 

syfte var att undersöka hur barn lär sig stava nya ord och automatisera stavningen, det vill säga 

vilka strategier de använder. Nio elever har vid enskilda tillfällen fått tio nonsensord (påhittade 

ord) upplästa, som de sedan skulle stava. Därefter har de intervjuats för att ta reda på hur de 

tänkte när de skulle stava orden. Resultaten visar att ungefär 54 % av eleverna använde sig av 

en fonologisk strategi och 23 % använde sig av analogimodellen. Vidare använde 18 % av 

eleverna memorerade kunskaper (ortografiska representationer) inom stavning och resterande 

använde sig inte av någon speciell strategi eller kunde inte svara på frågan. Det visade sig även 

att analogimodellen och memorerade kunskaper gav fler antal korrekt stavade ord i testerna än 

en fonologisk strategi. Följden av de olika strategier som används av barn i samma ålder är 

enligt Kwong och Varnhagen (2005) att en ’overlapping waves model’ av barns 
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stavningsutveckling stöds genom att eleverna använde olika strategier för att stava 

nonsensorden. En ’overlapping waves model’ innebär kortfattat att olika människor använder 

många olika strategier i olika situationer (Kwong & Varnhagen, 2005). En ’overlapping waves 

model’ ger följaktligen en slutsats om att barn som är i sin tidiga stavningsutveckling redan 

innehar goda kunskaper om språket i den mån att stavning och ljudning hör ihop (Kwong och 

Varnhagen, 2005). Däremot innebär tillägnade strategier genom bland annat analogimodellen 

och förvärvade ortografiska representationer, att eleverna lättare kan stava nya ord som de stöter 

på.  

 

5.2.3 Explicit respektive Implicit undervisning 

Ett flertal studier har visat att explicit undervisning är det mest effektiva sättet att tillgå i 

stavningsundervisningen (Devonshire, Morris & Fluck, 2012; Doyle et al., 2015; Graham, 

Morphy, Harris, Fink-Chorzempa, Saddler, Moran & Mason, 2008; Kemper et al., 2012; 

McMurray, 2006; McNeill & Kirk, 2013). Explicit undervisning i morfologi (ords struktur 

gällande grundord och ändelser), ortografi (rättskrivning) och stavningsregler ger eleverna 

verktyg för att lära sig stava nya ord (Devonshire et al., 2012; Doyle et al., 2015; Kemper et al., 

2012). Kemper et al. (2012) har i sin kvantitativa studie låtit 126 och 127 elever fått 

undervisning om en morfologisk stavningsregel som innebar stavning från plural till singular, 

således att kunna stava grundord korrekt. Dessutom fick eleverna undervisning i en ortografisk 

regel, där eleverna skulle stava ord som innehåller en eller två ihopsatta vokaler. Eleverna 

testades därefter. Syftet var att ta reda på om explicit undervisning inom stavning var mer 

effektivt än implicit undervisning. Resultatet framhåller att explicit undervisning var mer 

effektivt i lärandet om morfologi, det vill säga regler om morfem, då implicit undervisning inte 

hade någon effekt. Gällande ortografiska regler var däremot explicit och implicit undervisning 

lika effektiva. Kemper et al. (2012) förklarar att det beror på att morfologi i det holländska 

språket är ett naturligt fenomen medan ortografiska regler är påhittade för att förenkla 

stavningssystemet, vilket lärare behöver känna till. Kvalitén av implicit och explicit 

undervisning skiljde sig däremot i elevers tillägnande av abstrakta kunskaper inom stavning. 

Elever som fått explicit undervisning kunde lättare implementera den ortografiska regeln i 

mötet med nya ord än de elever som fått implicit undervisning. Doyle et al. (2015) i likhet med 

Kemper et al. (2012) påvisar vikten av explicit undervisning i ortografi för att eleverna ska 

kunna integrera sin stavning i den övriga läsningen och skrivningen. De 56 lärare som 

besvarade studiens enkät svarade att de explicit undervisade om kopplingen mellan ortografi, 
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morfologi och fonologi samt ords innebörd. Vidare betonade lärarna även ljudmetoden, 

fonologisk medvetenhet, stavningsregler och strategier som elever kan använda vid stavning av 

nya ord som viktigt innehåll i stavningsundervisningen.  

Devonshire et al. (2012) som utfört en kvantitativ studie framhåller också att explicit 

undervisning om fonologi, morfologi, etymologi (läran om ords ursprung) och stavningsregler 

är betydligt mer effektiv än en ren undervisning inom ljudmetoden. Devonshire et al. (2012) 

har testat och intervjuat 110 elever. Hälften av gruppen fick därefter genomföra en intervention 

tillsammans med en erfaren och kvalificerad lärare på skolan som explicit undervisade i 

fonologi, morfologi, etymologi och stavningsregler. Eleverna testades efter sex veckor, varefter 

den andra gruppen också fick den specifika undervisningen. Undersökningen visar att eleverna 

som fått explicit undervisning efter första perioden visat en större skillnad gällande kunskaper 

i stavning i jämförelse med den andra gruppen som enbart fått undervisning i ljudmetoden. I 

sista testet visades ingen större skillnad mellan elevgrupperna, vilket innebar att interventionen 

där alla elever slutligen fått den explicita undervisningen hade stor effektivitet. Baserat på detta 

resultat menar Devonshire et al. (2012) att explicit undervisning inom stavning är av stor vikt 

för att främja elevers stavningsförmåga. Doyle et al. (2015) framhåller i sin studie att lärarna 

uppfattade elevernas svårigheter inom stavning som relativt små, cirka 25 % i de allra tidigaste 

skolåren. Däremot uppskattade några lärare att 40 % av eleverna i årskurs tre hade svårigheter 

med stavning. Doyle et al. (2015) spekulerar kring detta och menar att orsaken kan vara att 

lärarna ställer högre krav på rättstavning i årskurs tre jämfört med de tidigare årskurserna. 

Vidare ansåg 10 % av lärarna att explicit undervisning i stavning hämmar elevernas 

skrivutveckling medan resten såg explicit undervisning om regler, mönster och strategier som 

en viktig del i stavningsutvecklingen. Doyle et al. (2015) framhåller därmed att lärare har olika 

åsikter och förhållningssätt till explicit undervisning, men konstaterar även utifrån 

undersökningen tillsammans med tidigare forskning att explicit undervisning är en förutsättning 

för att elever ska tillägna sig en förståelse för språkets uppbyggnad. 

Explicit undervisning konstateras som viktigt för att eleverna ska utveckla en god 

stavningsförmåga även i studien av McMurray (2006). Det stavningsprogram som användes i 

hennes undersökning, The Complete Spelling Program, innehöll undervisning inom 

fonologiska kunskaper som kopplades till utveckling av stavningsmönster genom bland annat 

analogimodellen (rimord), hur man lär sig frekventa ord och semantisk medvetenhet. Stavning 

som en integrerad del i egenskrivning betonades och explicit undervisning i användbara 

strategier utfördes. McMurray (2006) finner att de elever som fått träning i stavning visade 
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betydligt större skillnad i sina egenskrivna texter vad gäller antal rättstavade och felstavade ord 

än kontrollgruppen. 30 % av eleverna i experimentgruppen hade tolv felstavade ord och 65 % 

av eleverna i kontrollgruppen hade samma antal felstavade ord. Under de tre åren i studien 

visade experimentgruppen således betydligt mer kunskap i stavning än kontrollgruppen. Enligt 

McMurray (2006) behöver lärare därmed explicit undervisa i kopplingen mellan fonologi och 

morfologi samt i strategier som eleverna kan använda sig av när de ska lära sig stava nya ord. 

Rimord och vanligt förekommande ord kan med fördel även användas i 

stavningsundervisningen såvida de är individanpassade, vilket presenteras närmare i 

kommande tema.   

Till skillnad från Kemper et al. (2012), Devonshire et al. (2012) och Doyle et al. (2015) 

spekulerar Graham et al. (2008) i sin kvantitativa studie kring om explicit undervisning i 

stavning på varierande sätt är framgångsrikt för elevers stavningsutveckling. Detta grundar sig 

i att majoriteten av lärarna som har besvarat den elektroniska enkäten bedömer att 27 % av 

deras elever upplever stavning som svårt. Utifrån de 169 lärare som besvarat enkäten framhåller 

Graham et al. (2008) att 57 % av lärarna använde stavningsprogram ur ett läsmaterial i sin 

undervisning. Vidare svarade 90 % att ordlistor med ord att stava var något som eleverna skulle 

ha tillägnat sig varje vecka. Majoriteten av lärarna valde ut orden via stavningsprogrammen 

som användes i undervisningen, men läseboken, studenternas egna arbeten och elevvalda ord 

förekom också. Andra aktiviteter som användes i stavningsundervisningen dagligen eller flera 

gånger i veckan var att uppmuntra rättstavningar, undervisning i ljudmetoden och fonologisk 

medvetenhet, minilektioner om strategier, återkoppling på felstavade ord, undervisning om 

stavningsregler samt att diskutera stavningskunskaper både med eleverna och deras 

vårdnadshavare. Graham et al. (2008) framhåller således att de flesta lärarna som deltog i 

studien undervisade utifrån perspektivet ’spelling-is-taught’ (explicit), snarare än ’spelling-is-

caught’ (implicit). Graham et al. (2008) konstaterar följaktligen att lärarnas 

stavningsundervisning är mångfasetterad. Mot bakgrund av antal elever med svårigheter enligt 

lärarna spekulerar forskarna kring huruvida det kan bero på lärares kombination av metoderna 

som ett ineffektivt sätt eller att de inte har tillräckliga kunskaper om språkets struktur, men det 

förblir spekulationer då detta inte var något de undersökte i studien. 

En likartad uppfattning förs fram av McNeill och Kirk (2013). De menar också att lärare 

behöver få specifika kunskaper om hur man kan implementera olika undervisningsmetoder så 

de möjliggör en effektivitet och därmed större fördelar för elevernas stavningsutveckling. 

Aktiviteter som användes dagligen eller ett antal gånger i veckan utifrån lärarnas svar på 
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enkäten var stavningslekar, sortera ord i stavningsmönster, använda ord i meningar eller 

berättelser, arbeta i en textbok samt skriva ord flera gånger. De framhåller även att mellan 27 

% till 42 % av lärarna dessutom gav explicit undervisning inom ljudmetoden, fonologisk 

medvetenhet, korrekturläsning, hur man använder sig av lexikon samt stavningsregler. Dessa 

kunskaper framhåller McNeill och Kirk (2013) som nödvändiga och evidensbaserade metoder 

för att främja en avancerad stavningsförmåga hos eleverna. Följaktligen var lärarnas metoder 

osystematiska då de användes oregelbundet och lärarna implementerade de olika metoderna 

utan någon bakomliggande tanke. 

 

5.2.4 Individanpassning 

I fyra studier framkommer det att individanpassning är något som förekommer inom lärares 

stavningsundervisning (Doyle et al., 2015; Graham et al., 2008; McMurray, 2006; McNeill & 

Kirk, 2013). McNeill och Kirk (2013) framhåller i sin studie att ordlistor som eleverna skulle 

studera var en aktivitet som 87 % av de 405 lärarna använde i sin undervisning. McNeill och 

Kirk (2013) menar vidare att de flesta lärarna individanpassade den specifika undervisningen 

genom att individualisera ordlistorna som delades ut till eleverna. Doyle et al. (2015) i likhet 

med McNeill och Kirk (2013) påvisar att majoriteten av lärarna individanpassade sin 

stavningsundervisning. 34 av 56 lärare anpassade undervisningen utifrån elevers kunskaper på 

det sätt att de varierade orden så att färre stavningsmönster studerades samtidigt och 15 lärare 

menade att de gav färre ord till elever med svårigheter. I studien av Graham et al. (2008) visas 

också att lärarna individanpassade en viss del av undervisningen, genom att elever med 

svårigheter i stavning fick färre ord att bemästra på ordlistan. Doyle et al. (2015) hävdar att de 

två ovanstående metoderna inom individanpassning utvecklar elevers förmåga att tillägna sig 

ortografi. Vidare framhålls i tre studier att lärarna anpassade undervisningen för de med 

stavningssvårigheter genom att erbjuda enskild hjälp och mer stöd i klassrummet (Doyle et al., 

2015, Graham et al., 2008; McNeill & Kirk, 2013). Vårdnadshavare och elever var dessutom 

mer involverade och informerade för eleverna med svårigheter. Graham et al. (2008) för 

resonemanget i sin diskussion att undervisning av en specifik del inom stavning vid flera 

tillfällen kan hjälpa de elever som har svårigheter i stavning. Dessutom menar Graham et al. 

(2008) att de individanpassningar som utförts i studien har stor betydelse för elevernas förmåga 

att stava och därigenom automatiserar stavningen. 

Två av studierna menar även att anpassning för elever med avancerade kunskaper inom 

stavning genomfördes (Doyle et al., 2015; McNeill & Kirk, 2013). 82 % av lärarna i McNeill 
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och Kirks (2013) studie utförde anpassning för elever som avancerat sin stavning rejält genom 

att betona ordens innebörd, lägga till, enligt lärarna, mer avancerade ord på elevernas ordlistor 

samt låta eleverna själva producera sina ordlistor. Även i Doyles et al. (2015) studie lät lärarna 

de elever som låg på en mer avancerad kunskapsnivå inom stavning välja egna ord till ordlistan. 

Således kommer de tre studierna fram till att lärare individanpassar sin stavningsundervisning 

och att lärare behöver anpassa sin stavningsundervisning utifrån elevers förutsättningar för att 

möjliggöra att alla elever utvecklar en automatiserad stavningsförmåga (Doyle et al., 2015; 

Graham et al., 2008; McNeill & Kirk, 2013). 

McMurray (2006) hävdar även att individanpassning inom stavningsundervisningen är viktigt 

för att främja alla elevers utveckling mot en morfologisk-ortografisk stavning. 

Stavningsprogrammet i McMurrays (2006) studie som genomfördes i helklass var 

individanpassat genom att innehålla material för tre olika kunskapsnivåer inom stavning. 

McMurray (2006) framhåller att det minskar belastningen för det visuella minnet genom att 

använda mindre avancerade ord, som blir alltmer avancerade för de elever som behöver det 

under tidens gång. De tre olika elevgrupperna i studien visade en förbättrad kunskapsnivå inom 

stavning samt en ökad motivation för skrivning i allmänhet efter att ha blivit undervisade utifrån 

stavningsprogrammet. Alla elever, både de mer avancerade och de med svårigheter inom 

stavning lyckades i någon mån att tillägna sig morfologisk kunskap och frekvensord som vidare 

möjliggjorde en kunskap att ta med sig i mötet med nya ord.  

 

5.2.5 Tidig stavningsundervisning  

Det är viktigt att undervisa inom stavning i de tidiga skolåren då elevers utveckling mot en 

avancerad stavningsförmåga grundläggs redan där (Devonshire et al., 2012; Kwong & 

Varnhagen, 2005). Kwong och Varnhagen (2005), som i sin studie undersökt vilka strategier 

elever använder när de ska stava nya ord, kommer fram till att lärare med fördel kan förmedla 

olika strategier inom stavning i den tidiga skrivutvecklingen. Genom studiens resultat, det vill 

säga att en fonologisk och analogisk strategi används samt memorerade stavningsmönster som 

strategi, påvisar de att elever kan använda och redan använder ett flertal strategier i den tidiga 

skrivutvecklingen. Kwong och Varnhagen (2005) understryker därmed att lärare behöver 

grundlägga elevers stavning genom att undervisa om strategier redan i tidiga årskurser. Detta 

för att eleverna lättare ska kunna utveckla en morfologisk-ortografisk stavning.  
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Devonshire et al. (2012) i likhet med Kwong och Varnhagen (2005) framhåller att undervisning 

inom stavning är viktigt i de tidiga skolåren då det ger en god grund för elevers 

stavningsutveckling och tillåter eleverna att tänka kring ords innebörd och språkets struktur. 

Deras huvudsakliga slutsats var att explicit undervisning i stavning, främst fonologi, morfologi, 

etymologi och stavningsregler är av stor vikt och att då börja undervisa redan i årskurserna 1-

3. De bygger detta på att eleverna som var med i studien gick i årskurs 1 och 2. Dessutom var 

elevernas resultat efter interventionen med explicit undervisning i större utsträckning bättre än 

de som ännu inte hade fått explicit undervisning vid första testet. Devonshire et al. (2012) 

argumenterar således för att redan vid skolstart undervisa om morfologi, etymologi och 

stavningsregler parallellt med ljudmetoden och fonologisk medvetenhet. 

 

5.2.6 Sammanfattning av hur lärare kan främja elevers stavningsutveckling mot automatisering 

Inledningsvis kan lärare med fördel börja undervisa inom stavning redan i de tidiga skolåren då 

eleverna får en god grund i sin stavningsutveckling, således även skrivningen, samt att det 

möjliggör ett tänkande kring språkets struktur (Devonshire et al., 2012; Kwong & Varnhagen, 

2005). Semantisk medvetenhet är också en viktig grund för att utveckla en morfologisk-

ortografisk stavning (Ouellette, 2010). Genom återkommande diskussion om ords innebörd och 

struktur i form av fonem-grafem kopplingen samt morfem och ortografiska mönster kan lärare 

främja en framgångsrik stavningsutveckling hos eleverna (Doyle et al., 2015; McMurray, 2006; 

Ouellette, 2010). Explicit undervisning i stavning är att föredra då en djupare förståelse för 

ortografiska mönster och hur språket är uppbyggt infinner sig hos eleverna, vilket möjliggör en 

implementering av förståelsen i mötet med nya ord (Devonshire et al., 2012; Doyle et al., 2015; 

Graham et al., 2008; Kemper et al., 2012; McMurray, 2006; McNeill & Kirk, 2013). Att läraren 

synliggör kunskaper såsom användbara strategier, fonologisk medvetenhet kopplat till 

morfologisk medvetenhet, ortografi, stavningsregler, frekvensord och möjligen etymologi för 

eleverna blir därmed av stor vikt. Individanpassning är också viktigt att tänka på som lärare för 

att tillåta att alla elever får chansen att utveckla en automatiserad stavning och förståelse för 

språket genom deras egna förutsättningar (Doyle et al., 2015; Graham et al., 2008; McMurray, 

2006; McNeill & Kirk, 2013). 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras litteraturstudiens resultat i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar samt tidigare forskning inom området. Slutsatser synliggörs genom deras 

relevans för verksamma lärare. En kort presentation om förslag till vidare forskning återfinns 

också. En metoddiskussion där tankar förs kring val av metod och bearbetning och tolkningar 

av resultat presenteras även här.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan förs en diskussion kring litteraturstudiens resultat i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Paralleller dras även mellan studiens resultat och den litteratur som förts fram 

i bakgrundsavsnittet. 

 

6.1.1 Lärares viktiga kunskaper  

Litteraturstudien har bland annat som syfte att åskådliggöra vad forskning hävdar om lärares 

nödvändiga förkunskaper för att undervisa inom stavning. Första frågeställningen, Vilka 

förkunskaper behöver lärare ha för att undervisa om stavning och språkets struktur i årskurs 

1-3?, besvaras då studiens resultat framhåller att majoriteten av lärare känner sig osäkra i sina 

språkkunskaper och att de behöver kunskap om språkets uppbyggnad (se vidare i Adoniou, 

2013; Alatalo, 2011; Herrington & Macken-Horarik, 2015; McNeill & Kirk, 2013). Även 

Fridolfsson (2015) framhåller lärares osäkerhet kring stavningsundervisningen och huruvida de 

ska rätta elevers stavfel. Litteraturstudiens resultat påvisar enligt min tolkning att lärare behöver 

ha djup förståelse för fonologi, morfologi och stavningsregler (se vidare i Adoniou, 2013; 

Alatalo, 2011; Herrington & Macken-Horarik, 2015; McNeill & Kirk, 2013). Lärare behöver 

också ha kunskap om ords innebörd och struktur för att de ska kunna tillämpa en utvecklande 

stavningsundervisning (se vidare i Adoniou, 2013; Herrington & Macken-Horarik, 2015). 

Alatalo (2011) konstaterar att lärare och speciallärare har dåliga kunskaper om språkets 

struktur. Hon hävdar därmed att det är oroande för elevernas läs- och skrivutveckling eftersom 

lärarna då inte kan identifiera och utveckla elevernas förmågor utifrån varje elevs individuella 

behov. Utbildning som går på djupet i språkets uppbyggnad blir således enligt min tolkning en 

viktig byggsten för alla verksamma lärare, antingen som fortbildning eller som en del av 

lärarutbildningen på universitet och högskolor. Viktigt att poängtera är att lärare inom 

förskoleklass till årskurs tre således behöver få möjligheten att lära sig språkets struktur för att 
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känna tilltro till sina egna förmågor och vidare kunna undervisa i språket, inte minst stavning. 

Vidare dras slutsatsen att om lärare har förståelse för språket kan det också hjälpa dem förstå 

och analysera elevers stavfel på ett effektivt sätt. Litteraturstudiens resultat kommer fram till 

att lärare med hjälp av elevernas stavfel kan planera den fortsatta stavningsundervisningen för 

att möjliggöra en stadig stavningsutveckling hos eleverna (se vidare i Johnston, 2001; McNeill 

& Kirk, 2013). Verksamma lärare i förskoleklass och uppåt behöver också ha ämnesdidaktisk 

kunskap, det vill säga ha kunskaper om hur man praktiskt tillämpar en god 

stavningsundervisning. Detta poängteras av McNeill och Kirk (2013) då förmåga att analysera 

stavningsprogram, hur man individualiserar samt explicit undervisar om stavning var viktiga 

kunskaper som lärarna i deras studie saknade.  

 

6.1.2 Stavningsundervisning som främjar en morfologisk-ortografisk stavning 

Denna litteraturstudie syftar även till att synliggöra hur lärare i de tidiga skolåren kan bedriva 

en god stavningsundervisning för att främja elevers stavningsutveckling. Den andra 

frågeställningen, Hur kan lärare främja elevers utveckling mot en morfologisk-ortografisk 

stavning i de tidiga skolåren?, besvaras då kunskaper om ords innebörd och struktur 

tillsammans med explicit undervisning om användbara strategier, stavningsregler samt fonologi 

och morfologi framhålls som grundläggande delar av stavningsundervisningen (se vidare i 

Devonshire et al., 2012; Doyle et al., 2015; Graham et al., 2008; Kemper et al., 2012; 

McMurray, 2006; McNeill & Kirk, 2013; Ouellette, 2010). Lundberg (2008), precis som 

ovanstående forskning, betonar en explicit undervisning, det vill säga en direkt och konkret 

undervisning inom stavningsregler. Däremot framhåller Doyle et al. (2015) att lärare tvekar när 

det gäller explicit undervisning då de menar att elevers utveckling snarare hämmas. Denna 

tveksamhet uttrycker även Längsjö och Nilsson (2005) samt Fridolfsson (2015) som menar att 

eleverna lär sig se stavningsreglerna allt eftersom de skriver och läser; att det är en 

mognadsprocess då eleverna i de tidiga skolåren är för små för något så abstrakt som 

stavningsregler. Eftersom stavningsregler är av så abstrakt karaktär menar Lundberg (2008) 

istället att eleverna behöver hjälp av en vuxen, i detta fall läraren, som kan synliggöra reglerna 

för att eleverna ska kunna bemästra dem. Lundberg (2008) menar således att explicit 

undervisning är att föredra när det gäller undervisning i stavning.  

Kwong och Varnhagen (2005) menar, enligt min tolkning, att barn redan i tidig ålder använder 

sig av olika strategier i mötet med nya ord. Resultatet i denna studie poängterar däremot att 

användbara strategier också behöver synliggöras via direkt och konkret undervisning för att 
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hjälpa eleverna utvecklas mer i sin stavning (se vidare i Kemper et al., 2012; Kwong & 

Varnhagen, 2005). I den svenska läroplanen framhålls kunskapskraven för årskurs 3 

(Skolverket, 2011), vilka för stavning innebär att eleverna ska kunna stava ord som ligger nära 

elevens vardag. Kunskapskraven för årskurs 3 kan enligt min tolkning anses låga i jämförelse 

med de slutsatser som studierna av Devonshire et al. (2012) och Kwong och Varnhagen (2005) 

presenterar. Min förståelse av de båda studierna menar att en tidig stavningsundervisning ger 

eleverna en god grund att stå på för att vidare kunna utveckla en morfologisk-ortografisk 

stavning. I slutet på årskurs 6 ska eleverna ytterligare kunna de grundläggande 

stavningsreglerna och med viss säkerhet använda ett korrekt språk (Skolverket, 2011). Om 

eleverna redan i de tidiga skolåren får stavningsreglerna och strategier förklarade för sig blir 

kunskapskraven, enligt min uppfattning, om än enklare att uppnå för eleverna i årskurs 6. Att 

en tidig stavningsundervisning är att föredra konstateras även av Stadler (1998) som framhåller 

att semantik är en del av stavningsundervisningen som bör finnas med under hela grundskolan. 

Flera studier i litteraturstudiens resultat framhåller också att undervisning om ords innebörd och 

struktur möjliggör en integrerad stavningsundervisning i det övriga skrivarbetet (Doyle et al., 

2015; McMurray, 2006; Ouellette, 2010). Längsjö och Nilsson (2005) hävdar att just 

undervisning om ords struktur och mening är ett sätt att integrera stavningen i 

skrivundervisningen. Utifrån min uppfattning av litteraturstudiens resultat är individanpassade 

ord att föredra i undervisningen om ord och dess struktur. Flera studier påpekar att lärare i 

allmänhet anpassar ordlistor och dylikt i sin stavningsundervisning för både elever med 

svårigheter och de elever som redan börjat avancera i sin stavningsutveckling (Doyle et al., 

2015; Graham et al., 2008; McMurray, 2006; McNeill & Kirk, 2013). Genom att ge elever med 

svårigheter färre ord eller ord med färre ortografiska mönster tillsammans med mer stöd i 

klassrummet och enskild undervisning kan lärare möjliggöra elevers utveckling mot en 

morfologisk-ortografisk stavning. En morfologisk-ortografisk stavning för elever med 

svårigheter inom språket möjliggörs sålunda på ovanstående sätt. Två av studierna kommer 

vidare fram till att elever som avancerat sin stavning mer än andra behöver utmanas för att de 

ska kunna automatisera sin stavning (Doyle et al., 2015; McNeill & Kirk, 2013). Lärare som 

undervisar i förskoleklass och upp till årskurs tre behöver således tillgodose alla elevers 

individuella behov för att möjliggöra en morfologisk-ortografisk stavning hos alla elever.  

 Det behövs däremot mer forskning kring stavning och stavningsundervisning för att ta reda på 

vad framgångsrik praxis i klassrummet faktiskt innebär. Inte minst i Sverige.  
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6.1.3 Avslutande reflektion 

Utifrån litteraturstudiens resultat får jag uppfattningen att lärare behöver ha djupare kunskaper 

om de delar av språket som eleverna ska bemästra. Sex studier visar att explicit undervisning 

om fonologi, morfologi, stavningsregler och strategier är viktigt för läraren att genomföra för 

att eleverna ska utveckla ett abstrakt tänkande i fråga om stavning (se vidare i Devonshire et 

al., 2012; Doyle et al., 2015; Graham et al., 2008; Kemper et al., 2012; McMurray, 2006; 

McNeill & Kirk, 2013; Ouellette, 2010). Mot bakgrund av detta behöver lärare som synes, ha 

djupare kunskaper om språkets struktur, det vill säga fonologi, morfologi, stavningsregler och 

strategier. Alatalo (2011) konstaterar dock i sin studie att lärare och speciallärare som hon 

undersökt hade dåliga språkkunskaper och att det är negativt för lärares skrivundervisning och 

således för eleverna. Två studier framhåller även att lärare känner sig osäkra i sina kunskaper 

om språkets uppbyggnad (Adoniou, 2013; McNeill & Kirk, 2013). Trots detta framhåller tre 

studier olika metoder som lärare använder i sin stavningsundervisning (Doyle et al., 2015; 

Graham et al., 2008; McNeill & Kirk, 2013). Två av dessa visar även att vissa av de undersökta 

lärarna använder sig av evidensbaserade undervisningsmetoder. Det blir då motsägelsefullt när 

ett antal studier pekar på osäkerheten hos lärare och ett annat antal studier framhåller en rad 

olika undervisningsmetoder som lärarna använder flitigt. Egna spekulationer kring detta är att 

lärares säkerhet kring kunskaper om språkets struktur kan bero på olika faktorer. Dessa kan 

exempelvis vara det land där studien genomförts, lärares utbildningar och deras nivåer samt 

stöd från kollegor och rektorer. Det kan emellertid bero på studiernas undersökningsmetoder 

och syftet med studierna som påverkar skillnaden mellan de olika resultaten, dock även mina 

tolkningar, vilket diskuteras närmare under metoddiskussionen.  

En förståelse för ord, således hur de är strukturerade och deras mening, är dessutom av stor vikt 

för såväl lärare som elever för att utveckla djupare kunskaper om språket (Adoniou, 2013; 

Doyle et al., 2015; Herrington & Macken-Horarik, 2015; McMurray, 2006; Ouellette, 2010). 

Det i sin tur möjliggör, tillsammans med andra kunskaper som tidigare nämnts, ett abstrakt 

tänkande som för eleverna kan utveckla en morfologisk-ortografisk stavning och för lärarna 

som kan bedriva en god och utvecklande undervisning. 
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6.2 Förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnts anser jag att det behövs mer forskning om stavningsundervisning, framför 

allt i Sverige då jag hade svårt att hitta svenska studier om stavning och språkets struktur i de 

tidiga skolåren. Att forskning behövs gällande konkreta praktiska tillämpningar som lärare kan 

använda i sin stavningsundervisning är enligt mig ett viktigt steg mot att höja lärares 

yrkesprofessionella status och även för att utveckla lärarutbildningen. Vidare forskning inom 

området som dessutom kan vara relevant är studier med kvalitativ ansats, det vill säga forskning 

som syftar till att beskriva, förstå och tolka människors upplevelser av olika fenomen (Eriksson 

Barajas et al., 2013). Exempel på detta kan vara hur elever upplever stavning, således deras 

motivation för stavning och vad de anser vara ”lätt eller svårt”. Även de erfarenheter eleverna 

har av stavning i undervisningen skulle vara intressanta att synliggöra. Dessutom kan det vara 

intressant att undersöka hur stavning upplevs ur ett lärarperspektiv, även detta med kvalitativ 

ansats. Exempel på områden kan vara lärares attityder till stavning i klassrummet, hur mycket 

utrymme som ges till stavning i undervisningen samt hur elevers stavning bedöms.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Bjurwill (2001) påvisar att metoden i en vetenskaplig uppsats bestäms utifrån studiens problem 

eller i detta fall frågeställningarna. Detta har tagits ad notam genom att en kvalitativ 

innehållsanalys har använts. Eriksson Barajas et al. (2013) menar att en kvalitativ 

litteraturstudie som denna bör innefatta en innehållsanalys för att hitta relevanta teman från det 

insamlade materialet. Bjurwill (2001) framhåller även att studien ska kunna kontrolleras och 

repeteras, vilket innebär att det resultat som beskrivits i litteraturstudien ska kunna bevisas 

utifrån inkluderade vetenskapliga artiklar samt att samma resultat framkommer om studien 

skulle repeteras oavsett person som genomför studien. Alla vetenskapliga artiklar utom en i 

denna studie har varit internationella och således varit skrivna på engelska. Detta kan 

problematiseras då engelska inte är mitt modersmål och kan ha påverkat min analys och även 

tolkning av det insamlade materialet. Ett försök till att tolka artiklarna så sanningsenligt som 

möjligt har ändå skett genom lexikon via Internet. En tydlig presentation av tillvägagångssätt i 

en litteraturstudie är också viktig (Bjurwill, 2001). Detta har tillgodosetts både genom en tydlig 

tabell som presenterar studiens insamlade material och använda metoder samt en omfattande 

beskrivning av sökmetod. Däremot kunde tabellen varit ännu tydligare i form av att data från 

insamlat material kunnat inkluderas, exempelvis antal elever eller lärare som testats, intervjuats, 

observerats eller fått besvara enkäter, men har medvetet valts bort då dessa tydligt visas i 
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litteraturstudiens resultat. En viktig aspekt att ta hänsyn till, som nämnts i metodavsnittet, är att 

forskningen tar hänsyn till etiska aspekter. Vid närmare kontroll av detta framkommer det att 

endast ett fåtal av de inkluderade artiklarna i denna litteraturstudie diskuterar validitet och 

reliabilitet av respektive studier samt att en av studierna gör etiska överväganden. Dessutom 

kan studiernas tillförlitlighet diskuteras. Många valda studier innefattade få deltagare och 

därmed kan tillförlitligheten till deras resultat och slutsatser minskas. Jag har medvetet ändå 

använt dessa studier då flera studier kunde styrka liknande resultat och slutsatser. Däremot hade 

en tidigare kontroll kunnat möjliggöra bredare data som tagit hänsyn till etiska aspekter och 

tillförlitligheten. Detta kunde vidare ha resulterat i andra artiklar och kanske ett annorlunda 

resultat. Andra möjliga begränsningar med studien kan vara att fler eller andra sökord kunnat 

resultera i andra artiklar som därmed kan ha gett ett annat resultat. Avslutningsvis kan jag ha 

missat relevanta artiklar på grund av mina avgränsningar i dem elektroniska sökningarna. 
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