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Titel 
Att träna stavning på gruppnivå.  

En interventionsstudie med "Dagens ord-metoden". 

 

English title 
To train spelling at group level.  

An intervention study with "The word of the day-method".  

 

Abstrakt 
Studiens syfte var att undersöka hur stavning påverkas av en intervention med 

stavningsträning på gruppnivå i jämförelse med stavningsträning i ordinarie undervisning. 

Samtliga elever i årskurs 2 och 3 på två skolor i södra Sverige, sammanlagt 154 elever, deltog 

i studien. Av dessa deltog 71 elever i interventionen, resterande 83 elever fungerade som 

jämförelsegrupp. Eleverna i interventionsgruppen fick vid tre tillfällen i veckan under fem 

veckor träna stavning enligt Dagens ord-metoden. Studiens syfte var även att undersöka om 

eventuella resultat av interventionen kvarstod efter tre månader utan stavningsträning samt 

om vissa elever gynnades mer än andra av interventionen. Studien genomfördes med pre- och 

posttest samt ytterligare ett posttest tre månader efter interventionens slut för att mäta 

kvarstående resultat. Som mätinstrument användes LäSt-stavningstest på pre- och posttesten. 

Resultatet av studien visar att interventionsgruppen på samtliga posttest förbättrat sin 

stavning i förhållande till jämförelsegruppen. Resultatet av studien visar att stavningsträning 

på gruppnivå med Dagens ord-metoden haft positiv påverkan på interventionsgruppens 

stavningsutveckling och att resultaten av interventionen kvarstår efter tre månader. Studien 

kan ses som ett framgångsrikt samarbete mellan lärare och speciallärare där elever i ett 

sociokulturellt perspektiv inkluderas och ges möjligheter att utveckla sin metakognitiva 

förmåga.  

 

Nyckelord 
Dagens ord-metoden, intervention, metakognitivt perspektiv, rättstavning, sociokognitivt 

perspektiv, sociokulturellt perspektiv, stavning 
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1.  INLEDNING 

 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) ska 

undervisningen i svenska syfta till att utveckla kunskaper i och om det svenska språket. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk 

så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 

skilda syften (Skolverket, 2011, s. 222). Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla sin 

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt urskilja språkliga strukturer 

och följa språkliga normer (Skolverket, 2011). För att nå godtagbara kunskaper i slutet av 

årskurs 3 ska eleverna enligt kunskapskraven i svenska kunna stava ord som eleven ofta själv 

använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter (Skolverket, 2011, s. 227). I 

kunskapskravet för betyget E i slutet av årskurs 6 står: I texterna använder eleven 

grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet  med viss säkerhet 

(Skolverket, 2011, s.228). 

 

I dagens samhälle ställs allt högre krav på skriftlig kommunikation. Det skrivna ordet kan 

förmedlas över hela världen på några ögonblick genom internet. Meddelanden, åsikter och 

social kontakt sprids via sociala medier och det är enkelt att med några knapptryck skicka 

iväg sina inlägg. Skriften är synlig och kvarstående till skillnad från det talade ordet vilket är 

ett av skälen till att lägga större vikt vid rättstavningsprocessen och rättstavningsstrategier 

(Höien & Lundberg, 2013). Stavningens betydelse påverkar textens innehåll och läsarens 

uppfattning om personen bakom texten kan påverka textens tänkta innehåll på ett negativt sätt 

(Höien & Lundberg, 2013). För att kunna skriva en text som förmedlar det som avses krävs 

ordkunskap. Dessutom krävs flyt i texten för att den ska vara enkel att förstå och för att kunna 

fånga läsarens intresse. Att kunna stava rätt är viktigt för texters innehåll men inte minst för 

elevers självförtroendet. Att ständigt möta misslyckanden utvecklas tyvärr ofta till dåligt 

självförtroende (Carlström, 2010). 

 

I arbetet som klasslärare och speciallärare har vi märkt att det finns en osäkerhet i 

bedömningen av hur lärare ska förhålla sig till rättning av stavfel i texter. När elever skriver 

texter vill klassläraren inte hämma elevernas textskrivning med rättning av stavfel. 

Rättstavning har under en period setts som onödig och omodern då trenden har varit att sätta 

sin tillit till att tillräcklig mängd textläsning gör att stavfelen försvinner med tiden. I de flesta 

ordbehandlingsprogram finns automatisk rättstavning vilken kan hjälpa till att skriva en text 

med korrekt stavning. Men för att kunna välja mellan stavningsförslag måste det på samma 

sätt som när man använder miniräknaren finnas en förståelse för grunderna för att välja rätt 

alternativ.  Datorn måste också känna igen ordet som skrivs för att kunna ge förslag på 

alternativ (Höien & Lundberg (2013).  

Forskning som finns om rättskrivning har oftast haft enskilda ord som utgångspunkt där 

elevers  strategier studerats för att försöka hitta sambandet mellan rätt skrivna ord och 

eventuell orsak (Höien & Lundberg, 2013 Moats, 2005). För några decennier sedan var det 

vanligt med  rättskrivningsträning av enskilda ord. Elever tränade rättskrivning som läxa. 
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Därefter fick de skriva orden i skolan. De ord som stavades fel skrevs sedan flera gånger 

rättstavat. Mängden av ord och stavningsregler kan göra träning på detta sätt till en oändlig 

och hopplös träning. I vår utbildning till speciallärare väcktes intresset för hur stavning kan 

tränas på gruppnivå vilket vi i vår studie hoppas få svar på. 

 

 

 

1.1 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med syfte och frågeställningar varefter en teoretisk bakgrund där tidigare 

forskning om framförallt stavningsutveckling  presenteras. Där redogörs även  för teorier om 

stavningssvårigheter och tidigare forskning om motivation. Följande kapitel innehåller 

teoretiskt perspektiv på (stavnings) inlärning. Nästkommande kapitel redogör för studiens 

metod, urval, datainsamling, databearbetning, analysmetod och etiska överväganden. Denna 

del innehåller även en beskrivning av interventionen som genomförts i studien. 

Avslutningsvis följer ett analys- och diskussionskapitel, där studiens förtjänster och 

fallgropar beaktas och som även innehåller specialpedagogiska implikationer och förslag till 

vidare forskning. 

 

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med studien är att undersöka om elevers stavningsutveckling kan främjas genom att 

specifikt träna elevers morfologiska, ortografiska och semantiska medvetenhet på gruppnivå. 

 

 Kan några effekter på elevernas stavningsutveckling urskiljas efter specifika åtgärder 

och i så fall vilka? 

 Kvarstår några effekter efter tre månader utan specifika åtgärder och i så fall vilka? 

 Gynnas vissa elevgrupper mer än andra av specifika åtgärder och i så fall vilka? 

 

 
 

2.1 Hypotes  

Hypotesen för denna studie är att elever som tillsammans i grupp undersöker ords betydelse, 

sammanhang och gemensamma särdrag i stavning och böjning kommer att kunna använda sig 

av sin kunskap även i stavning av andra ord än de som tränats. 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
Interventionen bygger på en metakognitiv syn på lärande av stavning där medvetenhet om 

ords uppbyggnad av morfologiska, ortografiska och semantiska delar medvetandegörs i ett 

sociokulturellt perspektiv.  

 

3.1 Begrepp 
3.1.1 Morfologi 

Morfologi handlar om ordbildning, t.ex. hur man böjer ord och gör sammansättningar 

(Miniscalo, 2009). Morfem är de minsta betydelsebärande enheterna i språket och stavas på 

samma sätt i alla sammanhang. Morfologisk medvetenhet innebär förståelse för hur ord är 

sammansatta av olika delar som t.ex. stam och ändelser (bil-ar-na-s). Dessa delar påverkar 

betydelsen av ordet samt har betydelse för förståelsen av det vi läser och är viktig när vi ska 

stava ord korrekt (Carlström, 2007, Elbro, 2004, Liberg, 2006).  

 

3.1.2 Ortografi 

Ortografi handlar om kunskap om ordens stavningssätt. Ortografisk stavning ger en god 

möjlighet till att skriva kända, både ljudenligt och ljudstridigt, stavade ord rätt eftersom orden 

känns igen efter återkommande exponering (Höien & Lundberg, 2013).  

 

3.1.3 Semantik 

Semantik är läran om språkliga uttrycks betydelse, utan att hänsyn tas till i vilken situation 

ordet eller yttrandet förekommer i (Liberg, 2006). Semantik handlar om förståelse för ords 

betydelser, språkets betydelsesida, och är en förmåga som utvecklas under hela livet 

(Miniscalo, 2009). Ord kan kategoriseras efter egenskaper i över-, under- och sidoordning 

och analyseras utifrån begreppsmässig tillhörighet, t.ex. tillhör geting, hund och elefant 

kategorin djur, möbler är överordnat begrepp för skrivbord, soffa och hörnskåp (Bjar & 

Frylmark, 2009). 

 

 

3.2 Stavningsförmågans betydelse 
Forskning visar att kvalitén på elevers skrivna texter påverkas av stavningsförmågan 

(McCurdy m. fl., 2016; Bengtsson & Behrns m.fl., 2013). Texter med många stavfel blir 

också svåra att läsa därför att stavfelen hindrar läsflyt och tar uppmärksamhet från textens 

innehåll. Stavningssvårigheter kan på detta sätt ge eleven begränsningar och dåligt 

självförtroende då det gäller att skriva och läsa sina texter. 

Många barn lär sig att stava utan problem medan andra inte ser och förstår varför ord stavas 

på det sätt de gör. Ord stavas inte alltid fonologiskt vilket gör att uttrycket "stava som det 

låter" inte är till mycket hjälp. Fonologisk läsfärdighet ger eleven tillgång till strategier som 

efterhand ger tillgång till nya ord vilket leder till kunskap om ordens struktur och därmed 

kunskap om ordens stavningssätt (Höien & Lundberg, 2013). Om denna process inte fungerar 

har vi elever i stavningssvårigheter vilket även kan leda till svårigheter i elevens 

kunskapsutveckling, självkänsla och vidare påverkan vid studier och yrkesval i vuxen ålder.  
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3.3 Stavningsutveckling 
Skriftspråkstillägnandet har två sidor, den formella, som innefattar stavning, interpunktion, 

ordböjningar och meningsbyggnad, och den funktionella, innehållet, 

kommunikationsaspekten och det meningsfulla i språkanvändningen (Längsjö och Nilsson, 

2005). Rättstavningsundervisning syftar till att utvidga ordförrådet och ge insikt om ordens 

betydelse och funktion, samt vikten av att arbeta med högfrekventa ord i svenska språket 

samt ord som är aktuella för eleven (Längsjö och Nilsson, 2005). 

Skrivning = Inkodning x Budskapsförmedling, vilket innebär att behärska omkodning av 

talets språkljud (fonem) till bokstäver, att omvandla en intention att förmedla något till ett 

budskap (ord och satser), samt att sätta samman bokstäver, ord och satser till ett exakt 

budskap (Hagtvet, 2009). 

 

För att lära sig skriva behövs kunskaper på flera olika språkliga nivåer som t.ex. lära sig 

regler för stavning, användningen av små och stora bokstäver, interpunktion och, när det 

gäller handskrivning, att kunna forma bokstäverna (Chrystal & Ekvall, 2009, Ericson, 2007, 

Moats, 2005). Det räcker inte med att göra en korrekt analys av de ingående ljuden för att 

kunna stava, utan hänsyn måste också tas till omgivande ljud och position och ordets 

släktskap med andra ord som t.ex. snabbt och inte snappt samt reglerna för dubbelteckning 

som kan vara svåra att genomskåda (Chrystal & Ekvall, 2009).  

Höien och Lundberg (2013) menar att utvecklingen av rättskrivning följer olika stadier: 

Pseudoskrivande, Logografisk-visuell skrivning, Alfabetisk-fonemisk skrivning, Ortografisk-

morfemisk skrivning. 

 

Pseudoskrivande är en fas hos de flesta barn där de ritar bokstavsliknande tecken utan att 

egentligen kunna några bokstäver, låtsasskrivning och när bokstavskännedomen ökar 

utvecklas i lekskrivning (Höien & Lundberg, 2013).  

Logografisk-visuell skrivning innebär att barnet tecknar av ordbilder t.ex. sitt namn utan 

närmare analys av ordets bokstäver eller deras relativa position, och utan att ha förstått den 

alfabetiska principen (Höien & Lundberg, 2013). 

 

Alfabetisk-fonemisk skrivning innebär att barnet har börjat förstå den alfabetiska principen 

och analyserar talade ord i språkljud (fonem) som återges i skrift. I takt med att läsningen 

utvecklas blir barnet säkrare på att dela upp orden i fonem (fonemanalys), ord skrivs ljudrätt 

men utan att ta hänsyn till skriftspråkets regler. Barnen blir successivt medvetna om att ett 

språkljud kan stavas på olika sätt, att samma bokstav kan ha olika ljudvärden och att vissa 

bokstavskombinationer är mer vanliga än andra (Höien & Lundberg, 2013). 

Ortografisk-morfemisk skrivning innebär en snabb, säker och automatiserad process där ord 

skrivs korrekt utan att eftertanke behövs. Hänsyn tas till att morfemen (språkets minsta 

betydelsebärande enhet) behåller sitt stavningssätt oavsett om det förekommer ensamt eller 

tillsammans med andra orddelar eller om uttalet av morfemet ändras och de ortografiska 

representationerna i barnets mentala lexikon är väletablerade (Höien & Lundberg, 2013). När 

vi producerar text och uttrycker våra inre tankar kan handlingen, om den är komplex, ta upp 
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så pass stor plats i arbetsminnet att det inte återstår så stort utrymme att tänka på stavningen 

(Ericson, 2007). 

 

 

3.3.1 Simple View of Writing 

Att skriva är en aktivitet som ställer höga krav på kognitiva funktioner. För att skriva en text 

behöver flera olika funktioner samverka vilka beskrivs i ”Simple view of writing” (Berninger 

& Amtmann, 2003). För det första måste man kunna översätta ljud, ord och meningar till text. 

Detta innebär att kunna forma bokstäver, ha en läsbar handstil eller kunna 

tangentbordsskrivning. Man måste också kunna stava de ord man avser att skriva så att andra 

kan läsa det man skrivit. Denna formella sida av skrivande går att automatisera så att de 

kognitiva funktionerna i större utsträckning kan användas till ordval, textinnehåll och att 

under skrivandet planera, organisera och göra ändringar. Behöver de kognitiva funktionerna 

till största del ägnas åt att forma bokstäver och stavning påverkas textinnehållet och 

textbearbetningen negativt. 

 

 Berninger och Amtmann (2003) visar detta i sin modell "Simple view of writing" 

 

 

3.4 Stavningssvårigheter 
Många med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter har också problem med att stava rätt vilket ofta 

kvarstår i vuxen ålder (Höien & Lundblad, 2013). Vid läs- och skrivsvårigheter har forskning 

visat att koppling mellan språkljud och bokstäver bör tränas på ett strukturerat sätt för att öka 

läsförståelse, läshastighet och stavning (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 

2014). Träningen bör börja på grundläggande nivå och tränas tills eleven behärskar momentet 

för att sedan gå vidare till nästa steg. När eleven behärskar ljudenlig stavning, fonetisk 
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medvetenhet, så kallade korta och långa vokaler och var betoningen av ett ord ligger är det 

dags för att introducera stavningsprinciperna enligt SBU-rapporten.  Stavningssvårigheter kan 

bero på otillräcklig lästid då ord och ordkunskap inte exponeras tillräckligt många gånger för 

att hjärnan ska registrera orden som vid upprepad exponering förhoppningsvis lagras i 

hjärnan (Westlund, 2009). De elever som har svårt att avkoda och inte har automatiserat sin 

läsning väljer ofta bort att läsa av eget intresse vilket ger mindre lästid och därmed mindre 

exponering av ord vilket påverkar vidare läsning och stavning vilket kallas för 

Matteuseffekten. Det innebär att den som har får mera och den som inget har får mindre 

(Westlund, 2009). Stavningssvårigheter kan enligt Johnsen (2010) beskrivas som problem 

med:  

 att hitta ljudstruktur, grafem kastas om eller utelämnas 

 fonologisk – morfologisk stavning 

 oregelbunden stavning och dubbeltecknad konsonant 

 omtolkning av enskilda ljud till bokstavssymbol 

Stavningsvårigheter kan bero på problem med i huvudsak två rättstavningsstrategier, 

fonologisk, auditiv perception eller ortografisk, visuell perception. I fonologisk, auditiv 

perception analyseras orden och koppling görs mellan fonem och grafem. Stavningsproblem 

kan då visa sig i form av svårigheter att stava irreguljära (ljudstridiga ord) rätt, förväxlingar 

av ljudlika ord som kaktus – taktus, bil – pil, förenklingar av ord, omkastningar av grafem 

och assimilation där ljud i ordet färgar av sig på annat ställe i samma ord. Auditiv 

perceptionsvårighet kan bero på svagt minne för sambandet mellan ljud och bokstav eller 

bokstav och ljud. I ortografisk, visuell perception kan stavningsproblem uppstå då förmågan 

att tolka synintryck är svag. För att stava krävs att bokstävernas form, utseende och specifika 

särdrag kan urskiljas samt att minnas ord som ordbilder vilka lagras i långtidsminnet efter att 

ha sett ordet ett antal gånger. Dessa svårigheter kan visa sig som problem med att skriva 

okända ord, nonsensord, stumma bokstäver utelämnas, god – go, förväxling av bokstäver och 

ord som liknar varandra, spegelvänder ofta bokstäver och siffror, kastar om bokstäver och gör 

reversaler (med – dem) och har svårigheter att stava ljudstridiga ord (Johnsen, 2010, Höien & 

Lundberg, 2013).  

 

Läs- och skrivproblem kan också bero på andra faktorer som språksvårigheter beroende på 

elevens uppväxt i en språkfattig miljö eller i en miljö med främmande språk. I vårt svenska 

skolsystem börjar elever skolan vid sju års ålder och då förväntas att eleven lär sig läsa och 

skriva. En del elever kan redan läsa och skriva vid skolstarten och andra som visar 

svårigheter initialt kan också bli skickliga läsare och skrivare med tiden. Allmän sen 

biologisk omognad är ett begrepp som Frisk ( 2010) menar visar sig i läs- och 

skrivutvecklingen. Frisk (2010) påvisar ett tydligt samband mellan mognad och ålder i sin 

studie av reaktionsmätning i årskurs 1. Studien visade att det var de långsamma, omogna 

pojkarna som hade en dålig motorisk och språklig utveckling och de visade också på dålig 

koncentration och uthållighet. Det kan skilja ett år generellt på normalspridningen i mognad 

vilket kan visa på elever med läs- och skrivsvårigheter i de tidiga skolåren och då speciellt 

hos pojkar (Frisk, 2010). För elever som har stora problem med stavningen är ansträngningen 

stor då de ska skriva en text. Energi går åt till att fundera på hur ord stavas vilket gör att 
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texternas innehåll påverkas, det tar lång tid att skriva vilket gör att eleven inte hinner få ner 

sina tankar på pappret eller så hinner eleven glömma vad de ville uttrycka (Höien & 

Lundberg, 2013). 

 

3.5 Tidigare forskning 
3.5.1 Rättstavning och texter 

Elevers stavningssvårigheter hindrar elevers effektiva textskrivning menar Simmons & 

Carpenter (2010). Det behövs vetenskapligt baserade stavningsmetoder och tekniska 

hjälpmedel för att hjälpa eleverna att lyckas med att skriva texter utan att behöva ta hänsyn 

till vilka ord som ska användas beroende på stavningssvårighet. Handskrivning, stavning och 

textsammansättning är tre viktiga områden för att bli en skicklig textskrivare menar 

författarna. McCurdy m.fl. (2016) påtalar också vikten av stavning för textskrivning och 

menar att flera texter får ett enklare språk därför att enklare, vanliga ord är lättare att stava. 

Stavningssvårigheterna följer ofta med upp i vuxen ålder vilket kan upplevas som ett hinder 

vid studier och i arbetslivet. Genom att träna stavning med effektiva individuella metoder 

visade författarnas resultat av studien att olika åtgärder passar olika elever men att samtliga 

elever gjorde framsteg i att stava efter träning. Stavningsförmågans betydelse för förmågan 

att skriva texter av god kvalitet påvisar Bengtsson, Behrns m.fl. (2013) i sin studie där de 

undersökt hur aspekter av stavningsförmågan korrelerar antalet fel i stavningstest och andelen 

felstavade ord i färdig text. Antalet fel i stavningstesten korrelerar också med kvalitén på 

texten vilket enligt författarna beror på att arbetsminnet måste ägnas åt stavning vilket gör att 

kapaciteten till granskning och redigering av texten blir mindre. För att skriva texter med 

kvalité förutsätts således en god stavningsförmåga. 

 

Graham & Santangelo (2014) söker svaret på om traditionell stavningsundervisning ger 

elever bättre resultat i att stava, läsa och skriva. De vill utvärdera påstående från andra 

undersökningar som visar på att traditionell undervisning i att stava inte ger någon märkbar 

eller ingen effekt alls på elevers stavningsförmåga. Resultatet visade en stark och koncis 

påverkan av att träna stavning för elevernas förmåga att stava, läsa och skriva. En ökning av 

traditionell, formell undervisning bevisades också som en framgång.  

 

 

3.5.2 Lärares skicklighet och undervisning 

Lärares skicklighet och undervisning genom identifiering av var elever befinner sig i läs- och 

skrivprocessen, identifiera svårighet samt att sätta in insatser för att hjälpa eleven framåt är 

viktigt för läs- och skrivprocessen vilket Alatalos (2012) i sin studie påvisar. Resultatet i 

studien tyder på att lärares kännedom och medvetenhet om hur tal – och skriftspråket hänger 

ihop och inverkar på elevers läsinlärning är betydelsefullt för förståelse i läsinlärningens 

processer vilket är en viktig grund för skicklig läs- och skrivutveckling. 

  

Det kan ses som gammalmodigt att träna stavning  men betydelsen av att stava rätt har ju inte 

minskat menar Moats (2005). För unga underlättar stavning läsning och för de äldre eleverna  

växer ordförrådet med stavning och dessutom läsförståelsen. Stavning kan stödja läsning och 
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hjälpa eleverna att förstå hur stavningssystemet fungerar och hjälpa eleverna att förstå på 

vilka sätt som stavning är förutsägbart (Moats, 2005). Man kan inte bara anta att framsteg i 

läsningen leder till framsteg i stavning utan fokus på undervisning bör rikta in sig på 

förutsägbarhet och regelbundenhet och att lära in de oregelbundna orden.  Moats menar att 

15-20 minuter /dag eller 30 minuter tre gånger/vecka bör riktas mot stavningsträning i 

undervisningen och  beskriver hur de flesta engelska ords stavning kan förklaras om en eller 

flera av följande fem principer gällande engelsk stavning tas i beaktande: 

1. Ords ursprung och användningshistoria kan förklara dess stavning. 

2. Ords betydelse och ordklass kan bestämma dess stavning. 

3. Talljud stavas med enstaka bokstäver och/eller kombinationer med upp till fyra 

bokstäver. 

4. Stavningen av ett givet ord kan variera i enlighet med dess position i ett ord. 

5. Stavningen av vissa ljud styrs av etablerade konventioner av bokstavssekvenser och 

mönster.  

Genom att ge ett logiskt ramverk enligt ovanstående fem principer förvandlas stavning till ett 

strukturerat system istället för en godtycklig regellista menar Moats (2005). Lärares 

skicklighet, kunskap och stöd i undervisningen vid rättstavning är enligt dessa studier viktiga 

för elevers stavningsutveckling.  

 

3.5.3 Interventionsstudier kring stavning 

Det är betydligt lättare att hitta interventionsstudier som är gjorda om avkodning och läsning 

än om stavning. Masterson & Apel (2010) har dock gjort flera interventionsstudier om olika 

metoder i undervisning och dess samband med stavning. Deras studier har fokuserat på en 

multilingvistisk modell att använda i klassrumsundervisningen. Traditionell undervisning 

med stavningsinstruktioner och träning av ord att stava varje vecka från måndag till fredag 

ger inte elever träning på den nivån där de befinner sig. Det betyder att elever som redan har 

kompetens inte får vidare undervisning i de stavningsmönster som de inte behärskar. 

Däremot menar författarna att genom att göra en språklig analys av elevens stavningsförmåga 

kan en skräddarsydd träning för eleven tas fram som gör det möjligt för eleven att utvecklas 

maximalt utifrån den nivån eleven befinner sig.  

 

I en annan intervention av Masterson & Apel (2010) testades två metoder för att mäta vilken 

undervisningsmetod som var mest effektiv. En grupp med traditionell undervisning testades 

med ett standardiserat test för att notera elevens nivå och de fick sedan listor av ord för att 

träna för att sedan testa av nivån varje vecka. Den andra gruppen fick en skräddarsydd 

undervisning där de fick träna ord på lämplig utvecklingsnivå utifrån en identifiering av 

stavningsljud av varje individ för att identifiera vilka ortografiska stavningsmönster som 

eleven inte behärskar. Efter fem veckors undervisning visade testresultat med samma lista 

som använts innan interventionen, att eleverna som fått skräddarsydd undervisning utifrån sin 

stavningsnivå hade förbättrat sina resultat väsentligt i jämförelse med de elever som hade fått 

traditionell undervisning. En andra studie visade också på att en multilingvistisk träning med 

undervisning anpassad till elevers behov ger eleverna bättre stavningsresultat och därmed 

ökar möjligheten för elever att möta akademiska och sociala krav i vardagen.  
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3.5.4 Motivation och medskapande i lärprocessen 

Sambandet mellan kvalitét i utformningen av den pedagogiska verksamheten och elevers 

kunskapinhämtning för att utveckla kompetenta individer betonar betydelsen av inre 

motivation och lust till lärande som drivkraft (Scherp.m.fl, 2013). Studien visar att elevers 

medskapande i sitt eget lärande med utmanande, meningsskapande uppgifter, återkoppling 

för insatser och en god relation till sin lärare ger hög måluppfyllelse. Lärprocessers karaktär 

ger en koppling till varaktig kunskap och vikten av att diskutera vilka arbetssätt som ger 

varaktiga kunskaper och inte bara kunskaper inför provet som eleven vet ska komma. 

Lärande handlar om delaktighet i en dialog och i samspel med andra vilket Jenner (2004) 

menar är den pedagogiska kärnan. Begreppet motivation kommer från det latinska ordet 

”movere” vilket betyder ”att röra sig” (Jenner, 2004). Motivation behövs för att komma 

vidare och utvecklas framåt. Att lyckas med uppgifter ger förstärkning och sporrar till svårare 

uppgifter vilket ger ytterligare motivation. Elevers inflytande stärks genom att de får 

möjlighet att se lärprocessen som helhet och att de kan sätta in sina kunskaper i sitt 

sammangang. Det kan motivera eleverna i deras lärande då det upplevs meningsfullt för 

eleverna (Skolverket, 2015). Den inre motivationen kännetecknas av elevens egen vilja och 

lust att söka kunskap medan den yttre motivationen kräver belöningar för att genomföra en 

upplevd ålagd uppgift. Ibland använder lärare båda motivationsformerna vilka inte behöver 

motverka varandra (Westlund, 2009). Den inre motivationen, där eleven vill utvecklas för sin 

egen skull skapar en grund för ett livslångt lärande och är att föredra i längden. 

 

3.6 Specialpedagogisk relevans 
Intresset för hur läraren i klassen kan träna stavning på gruppnivå genom att öka elevers 

medvetenhet om ords ortografi, morfologi och semantik på ett lust- och meningsfullt sätt har 

en specialpedagogisk relevans då den specialpedagogiska kompetensen ska ”tillföra 

specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet” (Vägledning för 

elevhälsan, 2016 s.33) Vidare ska elevhälsan i ett generellt riktat arbete främja elevers 

lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoarbetet ska arbeta tillsammans med lärarna för att 

utveckla arbetet kring lärmiljöerna inte bara i ett åtgärdande perspektiv utan även i 

förebyggande och hälsobefrämjande perspektiv för samtliga elever (Partanen, 2012). 

Elevhälsopersonal ska i första hand ses som en stödfunktion vilken har till uppgift att stödja 

lärare, arbetslag och elever med att tillföra  specialkunskap genom sin behörighet och 

kompetens. Det kan gälla arbetsmetoder, arbetsformer för undervisning, lärande samtal, 

utredningar och kartläggningar (Partanen, 2012). Vi ser i vårt arbete som speciallärare att 

eleverna ofta har problem med stavning där de inte utnyttjar strategier i ortografi, morfologi 

eller semantik. Det är en utmaning att utveckla och testa väl fungerande arbetssätt som 

bygger på elevernas metakognitiva förmåga och egna logiska slutsatser med stöd av läraren. I 

Vetenskapsrådets rapporter (2015) som bygger på kartläggningar av forskningsresultat inom 

specialpedagogiken, visar bland annat att kamratlärande, explicit undervisning och träning i 

metakognitiva färdigheter är tre effektiva undervisningsstrategier vilka bidrar till en ökad 

kunskapsuppfyllelse för elever. Skolan ska arbeta för inkludering där ett inkluderande 

arbetssätt också omfattar specialpedagogikens insatser i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd (Skolverket, 2016). Den traditionella specialpedagogiska forskningen utgår i första hand 
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från elevens brister och kompensation av brister enligt Skolverket (2016). Den radikala 

inkluderingsforskningen däremot studerar hur skolan kan anpassas och utformas för att passa 

alla elever i till exempel val av arbetssätt i klassrummet menar Nilholm (Skolverket 2016). 

En- till-en- interventioner behövs främst för yngre elever i läs- och skrivsvårigheter, medan 

äldre elever är mera hjälpta av läsförståelseundervisning eller undervisning som kombinerar 

flera olika metoder visar Vetenskapsrådets rapport (2015) . 

 

 

4. TEORETISKT PERSPEKTIV 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I det sociokulturella perspektivet 

sker lärande i sociala sammanhang där ny kunskap kombineras med tidigare erfarenheter och 

kunskap varpå det skapas ny förståelse för sammanhang (Säljö, 2010). Den sociokulturella 

teorin beskrivs av Wyndham, Riesbeck och Schoultz (2000) utifrån Vygotskijs idéer om hur 

människors tänkande påverkas av sammanhang, tid och rum.  Det krävs interaktioner med 

andra människor för att det ska ske ett lärande då språket har inverkan på tänkandet och de 

två ses som sammanhängande processer. Den proximala utvecklingszonen belyser den 

sociala interaktionens inverkan på lärande. Med handledning och stöd kan kunskaper mogna 

och utvecklas. Jacobsson (2012) menar att när vi talar om utveckling och lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det egentligen inte möjligt att exkludera interaktionen mellan 

människor. Han beskriver det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling där 

mediering är detsamma som att driva tanke och handlig framåt i samverkan mellan 

människor. För individen är det av stor betydelse att vara delaktig i sociala sammanhang för 

det är där vi får drivkraft och motivation att utveckla vårt kunnande (Ingestad, 2009). 

Arbetssätt som bygger på kommunikation ger ökade möjligheter för individen att bli 

intresserade och involverade, vilket minskar risken för att förlora självförtroendet, kanske 

särskilt för elever i inlärningssvårigheter (Ingestad, 2009). I denna studie ses lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv genom att språket, kommunikation och tänkandet utvecklar 

strategier för att se mönster och få en förståelse för ords uppbyggnad och stavning.  

 

4.2 Sociokognitivt perspektiv 
Bruner, kognitionsforskare i kognitiv utveckling (Bruner, 1971) framhåller människans inre 

motiv vilken styr viljan till att lära sig där nyfikenhet, kompetens, identifikation och 

ömsesidighet är drivkrafter. I stället för yttre belöningar och uppmärksamhet är belöningen 

tillfredställelse i själva aktiviteten och lärandet. Genom att skapa aktiviteter där elever får 

möjlighet till att aktivt arbeta med språket, samarbeta i grupper, ta del av andras tankar och 

att få sätta ord på egna, tillsammans upptäcka och berätta om sina nya färdigheter, ges 

drivkrafter till inre lärande. Bruner (1971) menar också att medvetenheten om sitt eget 

tänkande, hur man ska gå tillväga, fatta beslut, leta i sitt minne och använda sig av sina 

kunskaper ger tillgång till metakognitiva förmågor. Teorin om känslan av sammanhang 

(KASAM), beskriver hur människor mår bra av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005).   
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Denna studie bygger på att eleverna förstår uppgiften, får tillräckligt med tid, stöd och hjälp 

samt en känsla av delaktighet och motivation och ser ett sammanhang i syftet med 

stavningsåtgärden.  

Enligt Höien & Lundberg (2013) ser allt flera forskare kunskapsinlärning i ett socialt 

perspektiv där aktiva lärare och elever gemensamt utvecklar elevers kunskapsutveckling 

genom att skapa förståelse och att utveckla begrepp och mening. Det som skiljer ett 

socialkognitivt perspektiv från ett sociokulturellt perspektiv är var man lägger huvudfokus i 

sitt utforskande. I ett socialkognitvt perspektiv ligger intresset främst i att studera hur den 

enskilde individen utvecklar sina kunskaper i det socialkulturella sammanhang hen ingår i 

(Liberg, 2006). 

 

4.3 Metakognitivt perspektiv 
Metakognition förklaras i Nationalencyklopedin (NE, hämtat 20171111) 

Medvetenhet om eller förståelse av den kunskap som man har, en förståelse som kan komma till 

uttryck antingen genom effektiv användning av kunskapen eller genom förmåga att verbalt 

beskriva den. (Ne, Ingvar Lundberg) 

Att fundera över sina egna tankeprocesser på ett medvetet sätt kallas för metakognitiv 

förmåga (Westlund, 2009). Metakognitiv förmåga ger tillgång att ställa frågor, söka i sitt 

minne och att övervaka sig själv och sitt eget lärande (Ne, 2017).  När ett ord ska stavas 

måste det finnas en strategi, medveten eller omedveten för att kunna välja stavningssätt. 

Känns ordet igen visuellt, kan ordets ljud- eller stavningsmönster ge en ledtråd eller finns 

kunskaper om stavningsregler. Genom medvetenhet av ords stavningssätt och stavningsregler 

får eleven tillgång till sin metakognitiva förmåga och kan därmed sätta ord på sin kunskap. 

Det innebär att det finns kunskaper och en strategi inför en uppgift eller ett problem som ska 

lösas. Den metakognitiva riktningen av denna kunskap är att veta när, hur och till vad 

strategierna ska användas. Metakognitiv förmåga kan beskrivas som en medvetenhet om hur 

man lär sig bäst genom att reflektera över sitt eget tänkande, lärande och sin förståelse för hur 

uppgiften angrips och inte bara för själva innehållet (Dysthe, 2003) 

 

 

5. METOD  
I denna studie avses att mäta en eventuell effekt av en åtgärd i årskurs 2 och 3 i jämförelse 

med motsvarande årskurser med undervisning utan den specifika åtgärden. Den kvantitativa 

ansatsen kännetecknas av att insamlade data bör vara upprepningsbar och allmängiltig 

(Barajas & Forsberg & Wengström, 2013) vilket innebär att studien ska beskrivas så att den 

kan göras om på i princip samma sätt på andra skolor. Kvantitativa studier beskriver fenomen 

och omfattning av fenomen som samlas in och därefter analyseras enskilda variabler och 

samband mellan variabler (Fangen & Sellerberg, 2011). Kvantitativ studie är lämplig vid en 

intervention då man vill veta om en viss åtgärd har gett en önskad effekt (Dahmström, 2011).  

Studien ska göras med en objektiv syn och utan förutfattade meningar vilket Bajas 

m.fl.(2013) menar kan vara svårt att förhålla sig till därför att tabeller och exakta mätvärden 

kan göra författaren omedveten om att den egna upplevelsen av verkligheten kan påverka 

studien.  
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Det är nödvändigt att veta vilka data och analyser som behövs för att kunna svara på 

problemställningar menar Fangen & Sellberg, (2011). I datauppgifterna i det studerade 

området om elevers stavning bör de förutsättningar som krävs finnas för att kunna svara på 

problem och frågeställningar och hypotes som ställts.  

 

 

5.1 Urval 

Urvalsmetoden får en kvasi-experimentell design, vilken ofta används vid 

utbildningsvetenskaplig forskning, och innehåller alltid någon form av 

intervention(Dahmström, 2011, Barajas & Forsberg & Wengström, 2013). Vid en 

experimentell design fördelas deltagarna slumpmässigt medan vid kvasi-experimentell design 

bör matchning mellan grupperna i fråga om ålder eller kön vara så lika varandra som möjligt 

för att kunna jämföras (Barajas & Forsberg & Wengström, 2013). Studien kommer att göras 

med icke slumpmässigt urval utan matchas i fråga om ålder, vilket innebär att 

kontrollgruppen utan åtgärd kallas för jämförelsegrupp (Dahmström, 2011, Elbro & Poulsen, 

2016). Även om gruppernas bakgrundsvariabler innehåller så lite störande moment som 

möjligt, finns det ändå en risk för selektionsbias om grupperna inte är lika från början, vilket 

kan ge svårigheter då resultaten ska tolkas (Barajas & Forsberg & Wengström, 2013, 

Dahmström, 2011). Urvalet kommer också att ske enligt bekvämlighetsprincipen vilket 

innebär att urvalet sker bland lättillgängliga personer/grupper (Dahmström, 2011). 

Bekvämlighetsprincipen används främst vid förberedande studier innan den större studien 

inleds menar Dahmström (2011). Då denna studie görs i utbildningssyfte kan den tolkas som 

en förberedande studie.  

 

Studiens deltagare valdes ut av framförallt två anledningar, dels ur bekvämlighetssynpunkt 

eftersom årskurserna 2 och 3 finns representerade på de skolor där vi arbetar. Dessutom 

befinner sig eleverna i årskurs 2 och 3 i en ålder där träning av stavningsregler och 

stavningssätt brukar ingå i undervisningen i någon form. 

 

5.1.1 Tabell urval 

I studien deltar 154 elever varav 80 pojkar och 74 flickor. Antal elever i interventionsgruppen 

och jämförelsegruppen, årskurser samt flickor och pojkar visas i tabellen nedanför. 

  Totalt Interventionsgruppen Jämförelsegruppen 

Årskurs 2 och 3 154 71 83 

Årskurs 2 83 34 49 

Årskurs 3 71 37 34 

Flickor 74 32 42 

Pojkar 80 39 41 

Årskurs 2 Flickor  38 15 23 

Årskurs 3 Flickor 36 17 19 

Årskurs 2 Pojkar 45 19 26 

Årskurs 3 Pojkar 35 20 15 
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Samtliga elever i årskurs 2 och 3 på två skolor i två olika kommuner i södra Sverige screenas 

med LäSt stavningstest (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2016) i den ordinarie 

undervisningen. Utifrån resultaten där medelvärdet för klasserna som låg närmast 

Staninevärde 5 valdes två årkurs 2 och två årskurs 3 ut för intervention. Urvalet är således en 

årskurs 2 och en årskurs 3 från varje kommun vilka deltar i interventionen på klassnivå. Då 

studiens syfte var att undersöka eventuella effekter av en åtgärd behövdes en jämförelsegrupp 

vilket övriga elever i åldersgruppen fick vara. Interventionsgruppen och jämförelsegruppen 

matchar varandra i väsentliga delar som ålder, kön, kommunal skolgång med likartad 

undervisning och i samtliga klasser finns elever med högre och lägre resultat. 

Jämförelsegruppens elever fick under tiden ordinarie undervisning och de elever som var i 

behov av läs- och skrivundervisning fick extra anpassningar eller särskilt stöd, vilket de enligt 

lagar och förordningar har rätt till (Skolverket, 2014). Då vi var intresserade av att se om 

åtgärden gav effekter samt om vissa elever gynnas mera än andra var det viktigt att få så 

likvärdiga utgångslägen som möjligt från början. Ett urval som är representativt kan bidra till 

att ge hög validitet (Dahmström, 2011).  

 

 

5.2 Test- och interventionsinstrument 
För att mäta och få ett utgångsläge av elevernas stavningsutveckling genomfördes LäSt 

stavningstest ((Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & Wiklund, 2016) genom screening i 

klasserna. Testet är normerat och standardiserat och resultaten kan ses i råpoäng, Stanine, 

percentil samt stavnings- och skolålder. Testet genomfördes på lika sätt före och efter 

interventionen samt ytterligare en gång till efter några månader. Stavningstestet kan göras i 

grupp eller individuellt. Individuella test gjordes inte i denna studie eftersom det hade varit 

alltför tidskrävande. Stavningstestet börjar med enkla ord och svårighetsgraden ökar 

allteftersom.  

LäSt är ett testmaterial för kartläggning och diagnostisering av grundläggande 

färdigheter i avkodnings- och stavningsförmåga samt läsförståelse bland elever mellan 

år 1-6 i grundskolan. Användare av testet är lärare, speciallärare, specialpedagoger, 

logopeder, psykologer och andra som i sin dagliga yrkesutövning vill försäkra sig om 

att enskilda elever eller grupper av elever utvecklar en tidig skriftspråklig kompetens 

som motsvarar den tid som de haft formell läs- och skrivundervisning i skolan. LäSt är 

också ett standardiserat test som vänder sig till forskare. (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson 

& Wiklund, 2016 s. 5). 

 

Som interventionsmaterial valde vi att utgå från en mall, kopieringsunderlag ”Cykel för 

undervisning och lärande” från studiehandledningen ”Låt språket bära” (Lidgren & 

MacDonald, 2015). I de fyra delarna satte vi in uppgifterna: ordet betyder, rita, skriv en 

mening samt böjningar av ordet. Där fanns också en tom ruta där dagens ord skrevs in och en 

rad för att skriva vad som var gemensamt för orden (se bilaga 6).  

De ord som användes i interventionen valdes utifrån Birgit Druid Glentows metodiska 

handbok ”Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter” (2006). Handledningen vänder sig 

till lärare, speciallärare och specialpedagoger och fokuserar på skrivandet som ett redskap 
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och bearbetning av texter. I denna studie valde vi några av de många olika stavningssätt och 

kunskap om ords uppbyggnad som författaren skriver om i sin bok (se bilaga 2, 3, 4, 5).  

Vi valde att arbeta med sammansatta ord - enkla, sammansatta ord – samma konsonant 

avslutar och börjar på orden, dubbelteckning med olika konsonanter, dubbelteckning med 

lika konsonanter, o/å ord som stavas med å, o/å ord som stavas med o, ng-ljudet som stavas 

med ng, ng-ljudet som stavas med n framför k, tj-ljudet som stavas med tj och  tj-ljudet som 

stavas med k, sj-ljudet som stavas sj och sk, j-ljudet som stavas med hj och lj.  

Att arbeta med sammansatta ord och medvetandegöra ords ursprung och sammansättning 

förebygger fel som handuk/handduk, överock/överrock där de två konsonanter som avslutar 

och inleder de olika leden inte uppfattas då ordet uttalas. 

 Dubbelteckning med konsonantens teckning efter kort betonad vokal ställer ofta till problem 

och behöver tränas lång tid. Vi valde ändå att ta med dubbelteckning för att medvetandegöra 

stavningen med olika eller lika konsonanter efter betonad, kort vokal. 

Det korta å-ljudet stavas oftast med bokstaven o. Släktord stavas som ordets ursprung som 

god/gott eller gå/gått. Stavningen o/å valdes därför att vi ofta ser att eleverna är osäkra vid 

valet av stavning.  

Ng-ljudet kan stavas med ng, g eller bara n. Hörs ett k efter ng-ljudet stavas det med n, hörs 

ett n efter ng-ljudet stavas det med g annars stavas ordet med ng. Denna regel är enkel att 

komma ihåg därför ville vi synliggöra den för eleverna.  

Efter ng-ljudet är det lämpligt att gå vidare med tj-ljudet (Druid Glentow, 2006). Vi valde den 

regelbundna stavningen, tj framför vokalerna a,o och u samt ord där tj-ljudet stavas med k 

framför e, i, y, ä och ö.   

Det finns 16 olika stavningar på sj-ljudet. För att få struktur bör man börja med sj-ljudets 

teckning med sj- och sk och arbeta mot att se sambandet mellan stavning och de hård- och 

mjukgörande vokalerna.  (Druid Glentow, 2006).  

J-ljudet kan stavas j, g, gj, lj, dj och hj. Vi avslutade med  j-ljudet med stavningen lj  och hj. 

Det kunde varit lämpligt att välja stavning med j framför vokalerna a, o och u och stavningen 

g framför de mjukgörande vokalerna för att följa regeln att börja med det regelbundna och 

därefter fortsätta med undantagen. Vi valde ändå stavningen med lj och hj för att eleverna 

skulle få förstärkning av bokstavskombinationen samt få tillfälle för samtal om vårt språks 

släktskap med andra språk.    

 

5.3 Tillvägagångssätt 
Förtest LäSt stavningstest genomförs med alla elever i årskurs 2 och 3 på två olika skolor. 

Stavningstestet görs i helklass och består av 35 ord för årskurs 2 respektive 40 ord årskurs 3.  

LäSt stavningstest genomförs genom att meningar läses upp och eleverna uppmanas sedan 

skriva ett specifikt ord i meningen. Testet tar ca 20 minuter att genomföra. Efter rättning 

beslutades om vilka klasser som skulle få intervention. Mall för arbetsgång, övningar, 

stavningsregler och ordlistor tillhandahållas läraren av oss. Förtydligande information gavs 

till de lärare vilka ansvarar för de fyra klasser som deltar i interventionen (bilaga 1). 

Själva interventionen består i att en klass i åk 2 och en klass i åk 3 i varje kommun under fem 

veckor övar stavning och stavningsregler vid tre tillfällen i veckan (ca 30-40 minuter/gång) 
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vilket sammanlagt blir 15 tillfällen. Vid något tillfälle hade skolan andra aktiviteter vilket 

gjorde att någon av lektionerna föll bort.  

Övningarna genomförs vid första tillfället i helklass som en gemensam genomgång av en 

stavningsregel och/eller stavningssätt, därefter i grupper om ca fyra elever som arbetar 

tillsammans med ett ord inom stavningsregeln och/eller stavningssättet. Arbetet i grupperna 

handlar om ta reda på ordets betydelse, rita till ordet, att skriva en mening med ordet och 

ordets olika böjningar.  

Eleverna redovisar därefter sin grupps ord i tvärgrupper så att alla elever får ta del av 

samtliga ord och tillsammans försöker eleverna i tvärgruppen komma fram till vad som är 

gemensamt för orden inom stavningsregeln och/eller stavningssättet. Avslutningsvis samlas 

alla i helklass och läraren sammanfattar lektionens stavningsregler och/eller stavningssätt 

tillsammans med eleverna. Gruppindelningarna görs av klasslärare för att få till så bra 

grupper som möjligt eftersom det kommer att vara samma grupper hela tiden. 

Veckan efter interventions slut genomförde samtliga elever i interventionsgrupperna och i 

jämförelsegrupperna LäSt stavningstest  på samma sätt som gjordes innan interventionen 

startade. Resultaten på pretestet och posttest jämförs och analyseras. I månadsskiftet 

augusti/september genomförs samma test igen med alla elever från interventionsgruppen och 

jämförelsegruppen.  

 

 

5.3.1 Tidslinje 

 

5.4 Datainsamling 
 Kvantitativ data samlades in genom pretest innan interventionen, posttest 1 och posttest 2 

efter interventionen. Data samlades in på interventionsgruppen samt på jämförelsegruppen. 

För att utesluta att ett resultat som visar en skillnad inte har uppstått genom slumpen eller 

någon tillfällighet kan mätningen göras igen efter en tid  (Dahmström, 2011). I denna studie 

gjordes posttest 2, tre månader efter interventionen vilket kan bidra till att styrka resultaten 

för pre- och posttest 1. Datainsamlingen planerades och genomfördes noggrant så att 

felregistreringar av data skulle undvikas för att öka reabiliteten i undersökningen (Fangen & 

Sellerberg, 2011).  

 

5.5 Databearbetning 

Interventions- och jämförelsegruppens insamlade data avidentifieras och elevernas namn 

ersätts med nummer. Medelvärde på gruppnivå, klassnivå och kön beräknas för att visa olika 

variabler. Medelvärdet beräknas på pretest, protest 1 och protest 2 för interventionsgrupp och 

jämförelsegrupp. Förändrade resultat beräknas utifrån de olika variablerna och jämförs. 

Resultaten sammanställs i tabellform utifrån uträkningar från SPSS. Genom uträkningarna 

från SPSS redovisas även resultaten gällande Standardavvikelse (SD) och Signifikans (p). 



 

 

16 
 

 

Resltaten visas också i figurer (linjära diagram) med brytpunkter skapade i Excel i syfte att 

förtydliga bilden av dataresultaten. Skillnaderna beräknas på gruppnivå och anges i råpoäng.  

 

5.6 Analysmetod 
Vid kvantitativa undersökningar genomförs ofta analysmetoden genom statistiska analyser 

där mätmetoden ska ha god reliabilitet och validitet (Barajas & Forsberg & Wengström, 

2013). Analysen sker i numerisk form i tester vilka redovisas i tabeller och diagram. Utifrån 

materialet görs generaliseringar där resultatet summeras, tolkas och utvärderas där 

tolkningarna ska vara beskrivande, förutsägbara och förklarande (Barajas & Forsberg & 

Wengström, 2013).   

 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 
Det finns grundläggande krav som ska följas vid samhällsforskning och vetenskapliga 

undersökningar. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjande kravet. Särskilda krav finns då det gäller barn och unga (Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtycke från deltagare eller vårdnadshavare och information ska ges så att alla vet att 

deltagande är frivilligt och kan avslutas när man så önskar. Studien kommer att bygga på att 

jämförelseklasserna får vanlig traditionell undervisning och interventionsgruppen en riktad 

åtgärd på gruppnivå.  Vetskapen om att eleverna deltar i en undersökning skulle kunna 

påverka resultatet i negativ eller positiv riktning eftersom eleverna kan ändra sitt beteende. 

Dahmström (2011) menar att det kan finnas situationer där metodskäl kan göra att samtycke 

och information inte kan begäras men i så fall bör ett informerat samtycke begäras i 

efterhand. Eftersom det kunde finnas en risk för att påverkan kunde föreligga i att elever och 

föräldrar var medvetna om att eleverna skulle tränas i syfte att mäta effekter av interventionen 

beslutade vi i samråd med rektorer på respektive skola att interventionen skulle ske som 

ordinarie undervisning. Inga individuella resultat analyseras och de kan inte heller 

identifieras. I denna studie informerades rektorer på de olika skolorna vilka gav sitt samtycke 

till interventionen.  

Denna studie undersöker hur stavning kan tränas på gruppnivå som undervisningsmetod i den 

ordinarie undervisningen.  Vårdnadhavare informerades av klasslärare om undervisning och 

att eleverna skulle göra ett stavningstest före och efter för att utvärdera 

undervisningsmetoden.  

Det kan ses som orättvist att några grupper får en mera riktad undervisning utöver den 

vanliga och Barajas & Forsberg & Wengström (2013) menar att det kan ses som oförsvarbart 

att utbildningsresurser fördelas med lottens hjälp. Jämförelseklasserna kan få samma insatser 

som interventionsgruppen vid ett senare tillfälle om det visar sig vara en lyckad åtgärd. Om 

åtgärden inte visar sig ge något resultat kan man se det som att interventionsgruppen har gått 

miste om den traditionella undervisningen. 
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6. RESULTAT 
Resultatet i denna studie visar att stavningsträning på gruppnivå ger resultat på 

stavningsförmågan. Pojkarna i interventionsgrupperna, vilka hade låga resultat innan 

interventionen har ökat sina resultat mest. Årskurs 2 visar också en större ökning än årskurs 

3. Studiens resultat visar också att elevgrupper som deltagit i interventionen visar kvarstående 

resultat efter några månader utan den specifika åtgärden. 

 

6.1 Tabeller, figurer och resultat LäSt stavningstest 

Resultatet på för- och eftertester på stavningstest LäSt redovisas på gruppnivå och jämförs 

som inteventionsgrupp och jämförelsegrupp. Interventions- och jämförelsegruppens resultat 

sammanfattas och visas i tabellform samt i övergripande figurer utifrån olika variabler.  

Signifikans skrivs p vilket står för engelskans probability. Sannolikheten, p, är risken att den 

synliga förbättringen uppstått på grund av tillfälligheter. Ju lägre p (signifikans) desto säkrare 

kan man vara på att skillnaden går att lita på (Elbro & Poulsen, 2016). 

 

6.1.1 Resultat Interventionsgruppen och Jämförelsegruppen 

Medelvärde för flickor och pojkar i årskurs 2 och 3 i pretest visar något högre resultat för 

jämförelsegruppen än interventionsgruppen. Skillnaden är 0,61 råpoäng. Efter interventionen 

har båda grupperna ökat sina resultat. Interventionsgruppens resultat ökade med 2,40 råpoäng 

vilket är 1,31 råpoäng mer än jämförelsegruppens 1,09 råpoäng. Efter 3 månader visar 

resultatet att interventionsgruppens resultat kvarstår och även ökar något medan 

jämförelsegruppens resultat minskar något. Efter intervention och posttest 2 visar resultatet 

för interventionsgruppen en ökning med 2,73 råpoäng från pretest till posttest 2. 

Jämförelsegruppens resultat visar en ökning med 0,89 råpäng vilket innebär att 

interventionsgruppen har ökat 1,84 råpoäng mera i jämförelse med jämförelsegruppen.  

 

I t-test ser vi att signifikansen är <0.001 för interventionsgruppen på pretest till posttest och 

för pretest till posttest 2 vilket den också är för jämförelsegruppen på pretest till posttest. För 

jämförelsegruppen är sigifikansen <0.035 på pretest till posttest 2. Interventionsgruppens 

signifikans är t(70)=6,33, p<0.001 från pretest till posttest 1 och t(70)=6,52, p<0.001 från 

pretest till posttest 2. Motsvarande signifikans för jämförelsegruppen är t(82)=3,09, p<0.001 

och t(82)=2,14, p<0.035. 

Båda grupperna ökar sitt resultat signifikant.  ”Analys av varians” visar att skillnaden mellan 

skillnaden är signifikansen p <0,012 vilket betyder att risken är ungefär en på etthundra att 

skillnaden kan förklaras av en slump eller slumpmässiga faktorer. Interventionsgruppen har 

ökar signifikant i förhållande till jämförelsegruppen. 

  



 

 

18 
 

 

6.1.2 Tabell 1 

  Interventions- 

gruppen 

SD p Jämförelsegrupp SD p 

  Medel råpoäng   Medel råpoäng   

Pretest  21,28 6.42   21,89 7.45  

Posttest 1  23.68 6.29   22,98 7.83  

Ökning/minskning  +2,40 3.19 0.001  +1,09 3.19 0.001 

Posttest 2  24,01 6,38   22,78 7.46  

Kvarstående 

resultat 

 +0,33 2.50   -0,20 3.51  

Total ökning  +2,73 3.53 0.001  +0,89 3.66 0.035 

 

6.1.3 Figur 1 

 
 

 

6.1.4 Resultat Årskurs 2  

Medelvärdet för pojkar och flickor i årskurs 2 på pretest visar att gruppernas resultat har i 

stort sett samma ingångsråpoäng. Jämförelsegruppens resultat visar 0,38 råpoäng mer än 

interventionsgruppen. Efter interventionen har båda grupperna ökat sina resultat. 

Interventionsgruppens resultat ökade med 3,12 råpoäng och jämförelsegruppen ökade med 

1,39 råpoäng vilket ger en skillnad i 1,73 råpoäng i jämförelse mellan grupperna. Efter 3 

månader visar resultatet att interventionsgruppens resultat kvarstår och har ökat något vilket 

också jämförelsegruppen har gjort. 

Efter intervention och posttest 2 visar resultatet för interventionsgruppen en ökning med 3,30 

från pretest till posttest 2. Jämförelsegruppens resultat visar en ökning med 1,62 vilket 

innebär att interventionsgruppen har ökat 1,68 råpoäng i förhållande till jämförelsegruppen.  
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6.1.5 Resultat Årskurs 3 

Medelvärdet för pojkar och flickor i årskurs 3 på pretest visar ett högre resultat för 

jämförelsegruppen. Jämförelsegruppens resultat visar 2,56 mera i råpoäng än 

interventionsgruppen. Efter interventionen har båda grupperna ökat sina resultat. 

Interventionsgruppens resultat ökade med 2,02 råpoäng och jämförelsegruppen med 0,64 

vilket är en skillnad på 1,38 råpoäng i jämförelse mellan grupperna. Efter 3 månader visar 

resultatet att interventionsgruppens resultat kvarstår och har ökat något medan 

jämförelsegruppen har minskat sina resultat i någon grad. 

Efter intervention och posttest 2 visar interventionsgruppens resultat en ökning med 2,51 

råpoäng från pretest till posttest 2. Jämförelsegruppens resultat visar en minskning med 0,15 

råpoäng vilket innebär att interventionsgruppen har ökat 2,66 råpoäng i förhållande till 

jämförelsegruppen från pretest till posttest 2.  

 

 

6.1.6 Tabell 2 

  Interventions-

grupp  

Årskurs 2 

Interventions- 

grupp  

Årskurs 3 

 

Jämförelse- 

grupp 

Årskurs 2 

Jämförelse- 

grupp 

Årskurs 3 

 

  Medel/råpoäng Medel/råpoäng Medel/råpoän

g 

Medel/råpoän

g 

 

Pretest  18,76 23,30  19,14 25,86 

Posttest 1  21,88 25,32  20,53 26,50 

Ökning/ minskning  +3,12 +2,02  +1,39 +0,64 

Posttest 2  22.06 25,81  20,76 25,71 

Kvarstående resultat  +0,18 +0,49  +0,23 -0,79 

Total ökning  +3,30 +2,51  +1,62 -0,15 

 

I tabell 2 redovisas inte standardavvikelser eller signifikans (p) eftersom variablerna 

redovisas gemensamt som grupper i tabell 1. Resultatet mellan årskurserna jämförs för att se 

eventuella  skillnader i råpoäng kunde urskiljas mellan elevgrupper i årskurser 2 och 3.  
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6.1.7 Figur 2 

 
 

 

6.1.8 Resultat Årskurs 2 Flickor 

Medelvärdet på pretest för flickor i årskurs 2  visar ett något högre resultat för 

interventionsgruppen än för jämförelsegruppen. Interventionsgruppens resultat visar 1,17 

råpoäng mer än jämförelsegruppen. Efter interventionen har båda grupperna ökat sina 

resultat. Interventionsgruppens resultat ökade med 2,40 råpoäng och jämförelsegruppen med 

1,87 vilket ger en skillnad på 0,53 råpoäng i jämförelse mellan grupperna. Efter 3 månader 

visar resultatet att interventionsgruppens resultat kvarstår medan jämförelsegruppen har 

minskat sitt resultat något.                                

Efter intervention och posttest 2 visar resultatet för interventionsgruppen en ökning med 2,40 

råpoäng från pretest till posttest 2. Jämförelsegruppens resultat visar en ökning med 1,48 

råpoäng vilket innebär att interventionsgruppen har ökat 0,92 råpoäng i förhållande till 

jämförelsegruppen.   

 

Interventionsgruppens signifikans är t(14)=3,08, p<0.008 från pretest till posttest 1 och 

t(14)=3,48, p<0.004 från pretest till posttest 2. Motsvarande signifikans för 

jämförelsegruppen är t(22)=3.02, p<0.006 och t(22)=3,36, p<0.003.  

 

 

6.1.9 Resultat Årskurs 3 Flickor 

Medelvärdet för flickor i årskurs 3 på pretest visar ett något högre resultat för 

interventionsgruppen. Interventionsgruppens resultat visar 0,61 råpoäng mer än 

jämförelsegruppen. Efter interventionen har båda grupperna ökat sina resultat. 

Interventionsgruppens resultat ökade med 1,46 råpoäng och jämförelsegruppen ökade med 

1,09 vilket ger en skillnad på 0,37 råpoäng i jämförelse mellan grupperna. Efter 3 månader 
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visar resultatet att interventionsgruppens resultat kvarstår och ökar något. Jämförelsegruppens 

resultat har minskat i posttest 2.   

Efter intervention och posttest 2 visar resultatet för interventionsgruppen en ökning med 2,29 

råpoäng från pretest till posttest 2. Jämförelsegruppens resultat visar en minskning med 1,23 

råpoäng vilket innebär att interventionsgruppen har ökat med 3,97 råpoäng i förhållande till 

jämförelsegruppen. 

 

Interventionsgruppens signifikans är t(16)=1,48, p<0.157 från pretest till posttest 1 och 

t(16)=2,96, p<0.009 från pretest till posttest 2. Motsvarande signifikans för 

jämförelsegruppen är t(18)=1,69, p<0.108 och t(18)=0,97, p<0.347.  

 

6.1.10 Tabell 3 

 
  

6.1.11 Figur 3 

 

 



 

 

22 
 

 

 

6.1.12 Resultat Årskurs 2 Pojkar 

Medelvärdet för pojkar i årskurs 2 på pretest visar ett något högre resultat för 

jämförelsegruppen. Jämförelsegruppens resultat visar 0,89 råpoäng mer än 

interventionsgruppen. Efter interventionen har båda grupperna ökat sina resultat. 

Interventionsgruppens resultat ökade med 3,10 råpoäng och jämförelsegruppen med 0,96 

råpoäng vilket ger en skillnad på 2,14 råpoäng i jämförelse mellan grupperna. Efter 3 

månader visar resultatet att interventionsgruppens ökning kvarstår och har ökat något. 

Jämförelsegruppens resultat har ökat något mer i posttest 2 än interventionsgruppens resultat. 

Efter intervention och posttest 2 visar resultatet för interventionsgruppen en ökning med 3,40 

råpoäng från pretest till posttest 2. Jämförelsegruppens resultat visar en ökning med 1,73 

råpoäng. Detta innebär att interventionsgruppen har ökat 1,67 råpoäng mer i förhållande till 

jämförelsegruppen.  

Interventionsgruppens signifikans är t(18)=4,79, p<0.001 från pretest till posttest 1 och 

t(18)=4,79, p<0.001 från pretest till posttest 2. Motsvarande signifikans för 

jämförelsegruppen är t(24)=1,44, p<0.161 och t(24)=2,66, p<0.014.  

 

6.1.13 Resultat Årskurs 3 Pojkar 

Medelvärdet för pojkar i årskurs 3 på pretest visar betydligt högre resultat för 

jämförelsegruppen. Jämförelsegruppens resultat visar 5,32 råpoäng mer än 

interventionsgruppen. Efter interventionen har båda grupperna ökat sina resultat. 

Interventionsgruppens resultat ökade med 2,60 råpoäng och jämförelsegruppen med 0,06 

råpoäng vilket ger en skillnad på 2,54 i jämförelse mellan grupperna. Efter 3 månader visar 

resultatet att interventionsgruppens resultat kvarstår och ökar något. Jämförelsegruppens 

resultat visar en större ökning i posttest 2.  

Efter intervention och posttest 2 visar resultatet för interventionsgruppen en ökning med 2,70 

råpoäng från pretest till posttest 2. Jämförelsegruppens resultat visar en ökning med 1,20 

råpoäng vilket innebär att interventionsgruppen har ökat med 1,50 råpoäng mera i förhållande 

till jämförelsegruppen.  

Interventionsgruppens signifikans är t(19)=3,73, p<0.001 från pretest till posttest 1 och 

t(19)=2,56, p<0.019 från pretest till posttest 2. Motsvarande signifikans för 

jämförelsegruppen är t(14)=0,062, p<0.951 och t(14)=1,72, p<0.108. 
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6.1.14 Tabell 4 

  
 

6.1.15 Figur 4 
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6.2 Sammanfattning av interventionens resultat utifrån syfte och 
frågeställningar 

 

I början av detta arbete beskrev vi hypotesen för denna studien vilken är att elever som 

tillsammans undersöker ords betydelse, sammanhang och gemensamma särdrag i böjningar 

och stavning  även kommer att kunna använda sig av sin kunskap i stavning av andra ord än 

de som tränats. Studien syftade också till att se vilka eventuella resultat  på elevergruppers 

stavningsutveckling som kunde urskiljas efter åtgärden och vilka eventuella resultat som 

kvarstod efter några månader. Vi var också intresserade av att se om vissa elevgrupper 

gynnades särskilt av åtgärderna.  

 

Resultatet visar att samtliga interventionsgrupper ökar i högre grad än jämförelsegrupperna i 

jämförelse mellan test före och efter interventionen. Jämförelsegruppen visade ett högre 

resultat på pretest. Efter interventionen visar interventionsgruppen att de har högre resultat än 

jämförelsegruppen.  Efter tre månader utan specifika åtgärder visar samtliga i 

interventionsgruppen att de behåller eller ökar sina stavningsresultat i högre grad än 

jämförelsegruppen. Medelvärdet för interventionsgruppen ökade 2,40 råpoäng mellan för- 

och eftertest. Signifikansen på 0.001 talar om att risken är mindre än en på ettusen  att  

skillnaden beror på slumpen eller slumpmässiga faktorer. Jämförelsegruppen har också ökat 

sina resultat signifikant men inte i lika hög grad. Efter statistiskt test för att se skillnader i 

skillnader syntes en betydande skillnad mellan grupperna till interventionsgruppens fördel. 

  

I interventionsgruppen ökar årskurs 2 sina resultat i något högre grad än årskurs 3 vilka också 

ökar sina resultat. Båda grupperna behåller sina resultat över tid och ökar något vilket också 

jämförelsegruppens årskurs 2 gör medan jämföresegruppens årskurs 3:s resultat sjunker efter 

tid. Både årskurs 2 och 3 i interventionsgruppen gynnas av den specifika åtgärden men 

årskurs 2 i något högre grad än årskurs 3. Detta antagande bygger vi på gruppens 

sammanlagda resultat och råpoäng. 

 

I jämförelse mellan pojkar och flickor i årskurs 2 i interventionsgruppen har samtliga ökat 

sina resultat efter interventionen. Dock visar resultatet att pojkarna har gynnats mest av den 

specifika åtgärden. Pojkarna har lägre resultat än flickorna innan interventionen men ökar 

därefter något mera än flickorna, behåller och ökar sina resultat efter tre månader. Detta gör 

att pojkars resultat efter posttest 2 ligger på ungefär samma nivå som flickornas resultat innan 

interventionen. 

 

I jämförelse mellan pojkar och flickor i årskurs 3 i interventionsgruppen ökar samtliga i 

interventionsgruppen och jämförelsegruppen sina resultat från test innan till efter 

intervention. Interventionsgruppen ökar mera än jämförelsegruppen och visar att både pojkar 

och flickor har fått ett högre medelvärde och behåller sina resultat efter 3 månader.  Pojkarna 

i interventionsgruppen har betydligt lägre medelvärde på pretest än flickorna i årskurs 3. Efter 

posttest 2 har pojkarna i årskurs 3 ökat mest i förhållande till sina resultat innan intervention.  
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I jämförelse mellan flickor i årskurs 2 och flickor i årskurs 3 ökar samtliga i  interventions- 

jämförelsegruppen sina resultat från test innan till efter intervention. Flickor i årskurs 2 ökar 

mera än flickorna i årskurs 3. Flickor i årskurs 3 ökar också men i något lägre grad. Flickorna 

i årskurs 2 i jämförelsegruppen ökar något mera än flickorna i årskurs 3. Efter posttest 2 visar 

resultatet ändå att flickorna i interventionsgruppen har ökat totalt sett eftersom 

jämförelsegruppernas resultat i posttest har sjunkit något. Resultatet visar att flickorna i 

interventionsgruppen i årskurs 2 har ökat mera än flickorna i interventionsgruppen årskurs 3. 

Resultatet visar att flickorna i årskurs 2 gynnas i någon större grad än flickorna i årskurs 3. 

  

I jämförelse mellan pojkar i årskurs 2 och pojkar i årskurs 3 ökar samtliga i interventions- och 

jämförelsegruppen sina resultat från test innan till efter intervention. Pojkarna i 

interventionsgruppen ökar betydligt mera än jämförelsegruppen varav interventionsgruppens 

pojkar i årskurs 2 ökar mera än interventionens pojkar i årskurs 3. Medelvärdet för pojkarna i 

interventionsgruppens pojkar årskurs 2 och 3 var låga innan intervention De ökar dock mest i 

förhållande till sin resultat efter posttest 2 och behåller och ökar sina resultat efter tid. 

Interventionsgruppen i årskurs 2 har lägst medelvärde från början och är de som ökar mest i 

jämförelse med resultat från pretest. Både pojkarna i årskurs 2 och 3 gynnas av den specifika 

åtgärden och då främst pojkar i årskurs 2.  

 

  

 

7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

I början av arbetet med denna studie var hypotesen att elever som tillsammans undersöker 

ords betydelse, sammanhang och gemensamma särdrag i böjningar och stavning kommer att 

kunna använda sig av kunskapen även i stavning av andra ord än de som tränats. Studiens 

resultat pekar på att hypotesen är rimlig eftersom samtliga deltagande interventionsgrupper 

har förbättrat sina resultat efter interventionen och dessutom behållit eller ytterligare 

förbättrat sina resultat efter 3 månader till skillnad från jämförelsegruppen som har ökat något 

för att därefter minska igen i posttest 2 

I interventionen undersöktes om elevergruppers stavningsutveckling kunde gynnas genom att 

träna elevers morfologiska, ortografiska och semantiska medvetenhet i grupp. Enligt ett 

sociokulturellt perspektiv gynnas inlärning av att ske i interaktion med andra. Studiens 

resultat visar att elever som i samspel med andra, genom språk, kommunikation och 

tänkande, utvecklar strategier för att se mönster för ords uppbyggnad, stavning och ursprung.  

Responsen från medverkande elever i interventionsgruppen och deras lärare har varit 

positiva. Eleverna har varit motiverade till arbetsmetoden vilket de har visat genom att 

efterfråga lektionerna med Dagens ord, vilket visar att undervisningen kan anpassas för att 

öka elevers delaktighet och känsla av sammanhang i klassrummet (Antonovsky, 2005).  

Undervisningens struktur har varit tydlig och återkommande, innehållit kamratlärande och 

träning i metakognitiva färdigheter vilket enligt Vetenskapsrådets rapporter (2015) bidrar till 

en ökad kunskapsuppfyllelse.  
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Lärares undervisningsmetoder, kunskaper och skicklighet påverkar elevers inlärning och 

kunskapsresultat (Moats, 2005, Alatalos, 2012, Masterson & Apel, 2010) vilket kan ha 

påverkat resultaten i både interventionsgruppen och jämförelsegruppen. Lärarna i 

interventionsgrupperna blev informerade om och undervisade eleverna enligt struktur och 

innehåll i Dagens ord-metoden vilket kan antas ha bidragit till studiens resultat. 

Jämförelegrupperna har fått stavningsundervisning men inte den explicita 

stavningsundervisning som interventionsgruppen fått. Elever i jämförelsegruppen ökade 

också sina resultat under samma tid som interventionsgruppen men i lägre grad. All träning 

av stavning ger resultat (Graham & Santangelo, 2014) vilket ger elever bättre resultat i att 

stava, läsa och skriva. Enligt "The simple view of writing" påverkas skrivningen av en text av 

3 faktorer som är lika betydelsefulla och som alla belastar arbetsminnet. De 3 faktorerna är 

transkription (handskrivning, tangentskrivning och stavning), textgenering (ord, meningar) 

samt exekutiva funktioner (planering, uppmärksamhet, bearbetning (Berninger & Amtmann, 

2003). Stavningen är viktig för att på ett korrekt och förståerligt sätt kunna förmedla tankar 

och budskap skriftligt vilket är ett betydelsefullt skäl till varför stavning ska ägnas tid och 

omsorg i undervisningen (Höien & Lundberg, 2013). Idag finns det bra kompensatoriska 

hjälpmedel så som rättstavningsprogram och taligenkänningsprogram som kan vara 

användbara vid skrivning av texter. För att vara hjälpt av ett rättstavningsprogram måste det 

dock finnas en förförståelse för att kunna välja rätt stavningsförslag. När det gäller 

talgenkänningsprogram krävs det att ord och meningar uttalas tydligt, vilket kan vara ett 

problem vid t.ex. språkstörning. 

Vid analysen av interventionsgruppens resultat syns störst ökning i antal rättstavade ord i 

årskurs 2 i jämn fördelning mellan flickor och pojkar. Stavningsutveckling följer olika stadier 

där elever efterhand blir medvetna om att språkljud kan stavas på olika sätt och att morfem 

behåller sitt stavningssätt oavsett om det förekommer ensamt eller tillsammans med andra 

orddelar (Höien & Lundberg, 2013). I årskurs 2 är medvetenheten kring stavning och 

stavningsregler någonting som kanske inte ägnats så stor uppmärksamhet åt ännu och därför 

kan deras högre resultat efter intervention bero på att de har fått en ny, större medvetenhet för 

ords stavningssätt och stavningsregler. Interventionsgruppen i årskurs 3 visade också en 

ökning av rättstavade ord men har förmodligen redan fått undervisning i rättstavning varpå 

deras ökning inte är lika stor som i årskursen under.  

I de olika årskurserna befinner sig alla elever i olika faser av sin utveckling. Denna studie 

analyserar inte elevernas individuella stavningsutveckling för att se i vilka stavningsmoment 

som utvecklingen ökat. Träningen i inteventionsgruppen har innefattat stavningssätt och 

stavningsregler vilka skulle kunna visat sig i och analyseras på morfologisk, ortografisk och 

semantisk nivå i posttest 1 och 2. Detta var inte studiens syfte men det hade varit intressant 

med en mera djupgående undersökning av vilka olika stadier i stavningsutvecklingen som har 

haft störst vinning av träning på gruppnivå. Att de grupper med låga ingångspoäng ökar mest 

visar undersökningen. Hur de elever med allra lägst ingångspoäng har tillgodogjort sig 

interventionen kan inte studien svara på. De elever som har läs- och skrivsvårigheter bör 

tränas på en mycket grundläggande nivå för att sedan succesivt övergå till mera avanserade 

stavningsprinciper (SBU, 2014). Interventionsgrupperna har arbetat med många avancerade 
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stavningssätt och stavningsregler på kort tid vilket kan ha missgynnat elever med mycket låga 

resultat.  

 Pojkarna i årskurs 2 och 3, utom en grupp som har ett mycket högt medelvärde, visar ett 

betydligt lägre medelvärde i pretest i jämförelse med flickorna. Pojkarna i 

interventionsgruppen ökade mest i förhållande till sina ingångspoäng medan de pojkar i 

jämförelsegruppen som hade höga ingångspoäng endast ökade något. Detta kan stödja tanken 

om tidigare undervisning vilken medvetandegjort strategier som gör att de elever som redan 

hade höga poäng ökade mindre eftersom de redan har fått en medvetenhet om stavningssätt 

och stavningsregler (Höien & Lundberg, 2013). Skillnaden på flickors och pojkars resultat på 

pretest kan bero på samband mellan mognad och ålder då pojkar ofta visar en senare motorisk 

och språklig utveckling. Det kan skilja ett år i mognad mellan olika elever och sen mognad 

visar sig speciellt hos pojkar (Frisk, 2010).  

Elevers medskapande med utmanande, meningsskapande uppgifter vilka ger lust och 

motivation till lärande har ett samband med arbetssätt som ger varaktig kunskap och inre 

motivation (Scherp m.fl, 2013 Westlund, 2009). I Dagens ord var alla elever delaktiga i 

gruppen genom kommunikation, samarbete och genom att efter arbete i grupp individuellt få 

delge kamrater information och därefter gemensamt fundera på likheter och skillnader i orden 

som de arbetat med.  

Eleverna har fått använda olika arbetsmoment i uppgiften vilka ger tillgång till olika sinnen 

som kan passa olika individer vilket kan stödjas av McCurdys (2016) och Masterson & Apels 

(2010) undersökningar som visade att olika åtgärder passar olika elever.  

Interventionsgrupperna har behållit sina resultat och till största delen också ökat sina resultat 

ytterligare efter 3 månader till skillnad från jämförelsegruppen där flera gruppers resultat 

minskat efter samma tid. Detta pekar på att träning på gruppnivå i ett sociokulturellt 

sammanhang utmanar kognitiva förmågor hos eleverna vilket leder till varaktig kunskap över 

tid. En intervju eller några enkätfrågor till eleverna som deltagit i interventionen kunde 

eventuellt stärkt vår känsla av att arbetssättet har tilltalat och engagerat eleverna.  

Tidigare forskning visar att stavningsträning ger bättre resultat i rättstavning vilket i sin tur 

påverkar läsning och textskrivning positivt (McCurdy, 2016 Graham &Santangelo, 2014 

Moats, 2005 Masterson &Apel, 2010). Detta stödjer vår studies resultat som visar att elevers 

kunskaper som bygger på en medvetenhet om ords uppbyggnad och stavning ökar förmågan 

att stava andra ord korrekt än just dem som de har tränat på.  

 

7.1 Metoddiskussion 
7.1.1 Förtjänster och kritiska punkter 

Undersökningen syftade till att undersöka evenuella effekter efter en åtgärd av att träna 

stavning på gruppnivå. Intervention- och jämförelsegrupp testades med ett standardiserat 

stavningstest före, efter och en tid efter interventionen för att kunna mäta och jämföra 

resultaten. Möjligheten för att elever skulle komma ihåg och träna orden i stavningstestet 

finns men vi anser att sannolikheten inte är särskilt stor. Efter stavningstestet fick eleverna 
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inte reda på resultatet av hur orden stavas. Ett test med många enskilda frågor kan med fördel 

användas flera gånger utan att det påverkar resultatet (Elbro & Poulsen, 2016).  Ett stort antal 

elever, 154 st deltog i studien vilket bidrar till att göra studien generaliserbar och därmed öka 

validitet och realibilitet (Barajas & Forsberg & Wengström, 2013, Elbro & Poulsen, 2016).  

Studien var också tillräckligt stor för att kunna jämföra och urskilja mönster av de olika 

variabler vi ville undersöka i grupperna.  Det finns heller inget bortfall då elever i samtliga 

grupper deltog genom hela studiens tid. Interventionen kunde ske som ordinarie undervisning 

vilket vi ser som en stor fördel då enskilda elever inte behöver lämna klassrummet. Studien 

beskrivs och bör vara upprepningsbar vilket kännetecknar en kvantitativ studie (Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Höien & Lundberg (2013) menar att det är svårt att testa en 

undervisningsmetod för att mäta effektivitet eftersom det är flera faktorer som kan påverka 

ett resultat. Lärares skicklighet och undervisnig kan påverka resultatet och ge en bias effekt. 

Dock visar resultaten i undersökningen på en överenstämmande bild vilket bidrar till studiens 

validitet. Eleverna tränades på gruppnivå som undervisningsform och var därför inte 

medvetna om någon speciell åtgärd vilket minskar risken av Hawthorneffekten ( Höien & 

Lundberg, 2013) där elever som visas mycket uppmärksamhet kan öka sina resultat av den 

anledningen.  

I en kvantitativ studie är målet att mäta skillnader av intresse och att uttrycka detta numeriskt. 

I denna studie var det möjligt att göra jämförelser och se resultatet av en intervention. En 

kvantitativ studie har fördelar men bör behandlas med omsorg och eftertanke eftersom 

elevernas resultat på testen kan bero på yttre orsaker och dagsform. Denna studie har jämfört 

elevernas genomsnittspoäng före och efter intervention och ytterligare en gång efter en tid. 

För att se om ökningen är tillförlitlig och statistiskt betydande mäts detta med statistiska test.  

Analys av skillnader  visar att skillnaden mellan gruppernas resultat är signifikant varpå 

metoden kan ses som en lyckad åtgärd.  

 

7.2 Specialpedagogiska implikationer   

I ett specialpedagogiskt perspektiv kan studien ses som ett framgångsrikt samarbete mellan 

lärare och speciallärare i och med ett inkluderande arbetssätt i klassrummet, Dagens ord-

metodens upplägg och val av stavningsregler/stavningssätt. Det specialpedagogiska arbetet 

ska tillföra specialpedagogisk kompetens i arbetet tillsammans med klasslärare för att främja 

elevernas kunskaper (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016, Partanen, 2012).  I resultatet kan  

mönster urskiljas som visar att elever som hade lägre antal rättstavade ord innan intervention 

ökade sina resultat och behöll dem över tid. Dessutom gynnades alla elever om än inte i 

samma grad. Arbetssätt som främjar lust till lärande genom samarbete i ett sociokulturellt, 

sociokognitivt och metakognitivt perspektiv utvecklar elevers stavningskunskaper genom att 

skapa förståelse, begrepp och mening (Höien & Lundberg, 2013).  Vi anser att vår 

interventionsmetod har bidragit till att elever har ökar sin metakognitiva förmåga genom att 

bli medveten om sitt eget tänkande på ett menings- och lustfyllt arbetssätt.   
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7.3 Fortsatt forskning 
Studien visar att elever förbättrar sin stavning genom att träna på gruppnivå. Det studien inte 

kan ge svar på är hur interventionen har påverkat olika individer och vilka delar av 

stavningen som har förbättrats. En fortsatt studie där enskilda elevers stavningsresultat 

studeras och analyseras djupare hade varit intressant att följa. Det hade också varit intressant 

att studera resultaten för de elever med allra lägst resultat i början av studien för att se deras 

individuella stavningsutveckling och en eventuell koppling till läs- och skrivsvårigheter. En 

jämförande studie av metodens träning på gruppnivå i jämförelse med träning på gruppnivå 

av traditionell stavningsträning av ord veckovis under samma tid med efterföljande frågor 

angående lust och motivation till respektive metod/undervisning, skulle kunna vara ett 

område att studera. En annan aspekt skulle kunna vara att studera resultaten för elever som 

läser SvA och även skulle en jämförelse i resultaten mellan elever som läser svenska och 

elever som läser SvA vara intressant att genomföra. 
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Bilaga 2 

Lektion 1 

Sammansatta ord -enkla   

Husbil   

Trädgren   

Lastbil   

Glasspinne   

Skrivbord   

Rödbeta  

Lektion 2 

Sammansatta ord – samma konsonant avslutar och börjar orden 

Handduk 

Halvvägs 

Överrock 

Uttala 

Nottecken 

Klockklang 

Stråkkvartett 

Lektion 3 

Dubbelteckning – enkla lika konsonanter 

Penna 

Flicka 

Grilla 

Bygger 

Flagga 

Mössa 

Lektion 4 

Dubbelteckning – olika konsonanter 

Bild 

Sylt 

Tand 

Puls 

Moster   

Luft 
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Bilaga 3 

Lektion 5 

O/Å – ord som stavas med o 

Krock 

Stopp 

Troll 

Droppe 

Mossa 

Borra 

Lektion 6 

O/Å – ord som stavas med å 

Mås 

Såpa 

Låtar 

Kråka 

Gråt 

Krås 

Lektion 7 

Ng-ljudet – som stavas med ng 

Äng 

Ung 

Ring 

Kung 

Ängel 

Sång 

Lektion 8 

Ng-ljudet – ord som stavas med n framför k 

Rink 

Bänk 

Smink 

Bank 

Punkt 

Bofink 



 

 

37 
 

 

Bilaga 4 

Lektion 9  

Tj-ljudet – tj 

Tjurkalv 

Tjurig 

Tjuvaktig 

Tjocklek 

Tjog 

Tjata 

Lektion 10 

Tj-ljudet - k 

Kikhosta 

Killing 

Kyrktorn 

Kylare 

Käresta 

Köl 

Lektion 11 

Sj-ljudet – sj 

Sjukdom 

Sjutton 

Sjunka 

Sjätte 

Sjöman 

Sjal 

Lektion 12 

Sj-ljudet – sk 

Skönhet 

Sköld 

Skytt 

Skylla 

Skinn 

Skela 
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Bilaga 5 

Lektion 13 

J-ljudet – hj 

Hjullastare 

Hjula 

Hjärna 

Hjärtlös 

Hjälpa 

Hjälte 

Lektion 14 

J-ljudet – lj 

Ljudnivå 

Ljusstake 

Ljuster 

Ljuga 

Ljung 

Ljuvlig 
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Bilaga 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


