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Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om elevernas talspråk påverkar det tidiga 
skrivandet. Våra insamlingsmetoder är dels en enkätundersökning, dels en elicitering. Vid 
enkätundersökningen deltog flera lärare. Lärarna kommer från två olika orter, Västerås och 
Stockholm, vilket även eleverna gör som har deltagit. Eleverna som deltog vid eliciteringen går i 
årskurs 1 och 2. De fick skriva ner enskilda ord efter att vi visat bilder på olika föremål. Detta ser vi 
som elicitering, eftersom vi bad om att få något skrivet av eleverna. I resultatet har vi jämfört 
elevernas svar utifrån vilken ort de kommer ifrån och även utifrån ålder på eleverna, för att på så 
sett kunna se vilka skillnader som kan finnas mellan eleverna i Västerås och i Stockholm. Resultatet 
vi fick var att fler elever i Stockholm än i Västerås stavade med ett e-grafem där skrivreglerna 
kräver ä-grafem.
     Sedan har vi även jämfört elevernas stavningsvarianter med de svar vi fick från de olika lärarna 
vid enkätundersökningen som handlade om elevers tidiga skrivande. Enkätsvaren styrker även det 
vi såg i eliciteringen med eleverna. Lärarna framhåller att eleverna skriver som orden uttalas, men 
att stavningen löser sig med tiden.
________________________________________________________________________________
Nyckelord: Elever, fonologisk medvetenhet, dialekt, talspråk och stavning.
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1 Inledning
Vi är intresserade av språk och olika språkbruk, framför allt när det gäller svenska språkets olika 

dialekter. Att vi är dyslektiker kan vara en bidragande orsak till varför vi är så intresserade av olika 

uttal. Intresset ligger framför allt i hur mycket den fonologiska medvetenheten påverkas under 

elevens uppväxt samt hur pass mycket språket faktiskt påverkar en elevs skrivutveckling. Vi har 

båda förstått hur talspråket har påverkat oss, både positivt och negativt under vår uppväxt och vi har 

sett hur elever på olika skolor har blivit påverkade av sitt talspråk när de skriver texter. Vi har sett 

exempel både hos oss själva och liknande exempel hos våra elever; ett exempel kan vara att 

eleverna skriver ”råsa” fast de menar ”rosa” för att det låter så när de säger det. 

     Vi är väl medvetna om att det finns många faktorer som spelar in beträffande sambandet mellan 

elevernas talspråk och deras skriftspråk, men vi har valt att bara fokusera på själva talet och inte på 

bakgrunden till varför eleverna talar som de gör. Vi har valt att fokusera på vilken påverkan 

talspråket har på det tidiga skrivandet, vad vi har varit med om själva och även sett när vi varit ute 

på praktik, att lärarna ofta säger till eleverna ”skriv som det låter”. Detta ligger som grund till vår 

hypotes, om man talar med en viss regional varietet bör elevernas talspråk bli påverkat i det tidiga 

skrivandet.

     Att lära elever att skriva är ett av skolans största och viktigaste uppdrag på grund av att 

skrivandet finns med i alla ämnena och det är viktigt att vi som blivande lärare har goda kunskaper 

om detta, framför allt det som gäller elevernas skriftspråksutveckling och vad som kan påverka den. 

Genom att vi som lärare har en bred kunskap om detta kan eleverna ges goda möjligheter till en 

effektivare och roligare skrivinlärning.

     Med hjälp av det här examensarbetet har vi blivit uppmärksamma på att det finns många olika 

faktorer som påverkar vilken "typ" av språk eleven talar, faktorer som till exempel; dialekter, 

kunskapsnivåer, kompisar, bakgrund, samhällsklass, föräldrars utbildning, status och etnicitet. 

Dessa faktorer skapar en möjlighet till vidare forskning kring och med ett tydligare fokus på 

elevernas talspråk.

5



1.1 Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur talspråket påverkar det tidiga skrivandet.

Vår hypotes är att om eleverna skriver som det låter blir det då en skillnad på stavningen i det tidiga 

skrivandet om de bor i Stockholm eller i Västerås? Vi hoppas kunna göra våra blivande 

lärarkollegor mer uppmärksamma på elevernas skrivutveckling. Därigenom hoppas vi på att känna 

igen hur talspråket påverkar det tidiga skrivandet samt vad man kan göra för att hjälpa så att det inte 

påverkar för mycket.

1.2 Forskningsfrågor
 Hur påverkar talspråket stavningen?

 Vad anser lärarna om talspråkets inverkan på stavningen?

 Vad kan man göra för att hjälpa eleven i det tidiga skrivandet?

1.3 Uppsatsens disposition
Vårt examensarbete är skrivet som en traditionell uppsats där vi börjar med en kort beskrivning av 

arbetet i vårt sammandrag. Därefter kommer en inledande del där vi berättar lite om varför vi valt 

att skriva om talspråkets påverkan på det tidiga skrivandet, varefter vi talar om varför det kan vara 

bra för våra blivande kollegor att läsa vårt arbete. Sist i inledningskapitlet beskriver vi en del 

begrepp som kan vara svåra att förstå för en läsare som inte är så bekant med ämnet.

     I forskningsbakgrunden beskriver vi vad tidigare forskare har att säga om sambandet mellan tal 

och skriftspråk. Bakgrunden innehåller fem rubriker, där vi börjar med det tidiga skrivandet 

eftersom det är vårt huvudfokus i arbetet. Därefter beskriver vi med hjälp av tidigare forskning de 

olika nivåerna som finns inom skrivutvecklingen. Utifrån det avsnittet går vi sedan in på vad som 

kan hjälpa eleverna när de skriver. Det avsnittet har vi kallat Hjälpen till skriftspråket. Den fjärde 

rubriken under avsnittet forskningsbakgrund beskriver fonologisk medvetenhet och fonetik, där 

forskarna förklarar mer ingående vad dessa två områden handlar om. Under den sista rubriken 

behandlas Sven O. Hultgrens avhandling (1983) som tar upp dialekten och standardspråket och hur 

dessa påverkar elevernas skrivande.

    I metoddelen beskriver vi våra insamlingsmetoder, enkät och elicitering, men även varför vi valt 

dem. Vi beskriver hur tillämpningen av metoderna går till och hur vi kommer att använda oss av 

materialet vi fått utifrån dem.
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     Efter Metod och material kommer vårt resultat. Där förklarar vi vad vi har kunnat se utifrån de 

resultat vi fick ifrån elevernas elicitering och vad de lärare som var med i vår undersökning säger 

om talspråkets påverkan på det tidiga skrivandet. Eftersom vi fick ett väldigt stort material från 

elevernas elicitering valde vi att göra fyra figurer och fyra tabeller som hjälpte oss att göra resultatet 

ännu mer tydligt. Först delas eleverna upp per årskurs, därefter inom årskurserna utifrån vilken stad 

de kommer ifrån.

     I diskussionsavsnittet analyserar och diskuterar vi vårt resultat som vi har redovisat tidigare med 

hjälp av våra figurer och tabeller samt lärarnas svar. Vi diskuterar även våra metoder och om de har 

varit till fördel eller nackdel för vår undersökning. Vi tar även upp vad vi hade kunnat göra 

annorlunda om vi hade fått göra om undersökningen idag.

     Som avslutning ger vi vår syn på arbetet. Vi knyter ihop arbetet med hjälp av vad forskarna och 

lärarna i enkäten har sagt samt vad vi själva har sett. Vi tar även upp hur man kan arbeta vidare 

inom ämnet som vi har berört i vårt examensarbete och vilka nya infallsvinklar man kan ha på 

samma typ av arbete.

1.4 Begreppsförklaringar
Allofoner, fonem och grafem – Dessa är tre centrala begrepp när man ska beskriva språkets ljud- och 

skriftsystem.

     Fonem är minsta betydelseskiljande ljud i ett ord. Om man byter ut ett ljud mot ett annat ändras 

betydelsen av ordet, till exempel /b/ och /p/ i orden bil [bi:l] och pil [pi:l].

     Grafem är det minsta byggstenarna i en skriven text. Vanligtvis är grafem synonymt med 

bokstav, till exempel e, i, å, ä och ö.  Hos många talare motsvaras fonemet /ε/ i skrift av grafemet e 

eller ä, till exempel orden sett och sätt. Ett grafem kan beteckna flera fonem, till exempel o-

grafemet i orden sol och son (/u/- och /o/-fonemet) och även varianter av samma fonem. Dessa 

kallas då för allofoner, till exempel /p/-fonemet i spik [spi:k] och i pik [phi:k]. i det senare ordet 

uttalas fonemet med kraftigare luftström, aspiration. Ä-grafemet betecknar två allofoner: [ε] i ordet 

lä och [æ] i ordet lär. Den senare allofonen är lägre/mer öppen eftersom den står före fonemet /r/. 

Samma sak gäller för /ø/: [ø] hö och [œ] hör. Om barnet inte begriper sig på sådana skillnader kan 

det bli svårt för barnet att stava, eftersom små barn ljudar och känner barnet inte till grafemet till ett 

visst fonem kommer det att stava fel (Lundberg 2008; Arnqvist 1993; Nauclér 1989 och Lundström-

Holmberg & af Trampe 1987).

Elicitering –  Begreppet innebär att man får språklig data av en informant. Man skapar en situation 

där informanten svarar på ett visst sätt som redan är förutbestämt. ”Elicitation is the act of obtaining 
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language data from another person.” (SIL International 2004). I vårt fall innebär elicitering att vi har 

visat en bild för våra informanter. Deras uppgift var att skriva ner vad de såg på bilden.

Fonologi – begreppet handlar om vetenskapen om språkens ljudstruktur. I fonologin studerar man 

hur ljuden fungerar i språket och hur de förhåller sig till andra ljud.

Fonologisk medvetenhet – Betyder att man har förmågan att behandla och resonera kring språket. 

Att man är medveten om språkets ljudsida.

Fonetik – Begreppet handlar om vetenskapen om det språkvetenskapliga studiet av människans tal. 

Med det visar man hur själva orden bildas och vilka egenskaper de har.

Långt och kort ljud – Tecknet för att uttrycka att något ljud är lång är [:]. Tecknet kommer till 

exempel efter en vokal för att visa att det är en lång vokal. Exempel så är fonemet /i/ i ordet bil en 

lång vokal. I fonetisk skrift skrivs ordet bil [bi:l] för att visa att det innehåller en lång vokal.
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2 Forskningsbakgrund
I den här delen av examensarbetet kommer vi att redogöra för vad olika forskare har sagt om det 

tidiga skrivandet och vad som kan vara till hjälp och stöd för eleven under det tidiga skrivandet. Vi 

kommer även att förklara vad som menas med fonetik och fonologisk medvetenhet. Därefter 

kommer vi ta upp vad regionala varieteter kan ha för inverkan på det skrivna språket.

2.1 Det tidiga skrivandet
Redan innan det lilla barnet är fött lär det sig hur det egna modersmålet talas (Taube 2011:13–14). 

Detta sker i barnets naturliga närmiljö, vilket gör att det blir en öppen process. Genom att 

modersmålet har varit ett naturligt inslag under barnens uppväxt är de flesta duktiga användare av 

talspråket. Med det menas att barnen kan uttrycka sina idéer så att de som lyssnar kan förstå. Att 

forma språket till skriftspråk handlar om en mycket avancerad utveckling jämfört med att lära sig 

språket muntligt. Taube talar om att talspråket och skriftspråket skiljer sig på många olika plan 

vilket gör att det kan förekomma olika behov för barnen som ska lära sig att skriva. Taube (2011:15) 

refererar till Rileys och Reedys (2000) sju viktiga skillnader mellan skriftspråket och talspråket. De 

framhäver att när vi människor ska kommunicera på avstånd krävs det att den som skriver texten 

kan tänka sig in i läsarens perspektiv så att budskapet går fram. Textens innehåll måste alltså kunna 

stå utanför sitt sammanhang, vilket man inte behöver tänka på när man talar ansikte mot ansikte 

med någon för då kan man lägga till kroppsspråk såsom mimik, handrörelser och tonlägen. Man kan 

även rätta eventuella meningsuppbyggnadsfel vilket inte går när en text är skriven och skickad till 

sin mottagare. Riley och Reedy tar även upp skriftspråkets olika normer som man inte behöver 

tänka på som talare. Till exempel måste man som avsändare tänka på versaler och gemener, 

skiljetecken och skrivriktningen vilket inte alls hörs när man talar, eftersom språket är då ihopljudat. 

Dessa skillnader tar även Arnqvist (1993:78–79) upp då han påpekar att det kan vara svårt för 

barnet som befinner sig i början av den här processen att övergå från talet till skriftform. Han säger 

att när man kommunicerar med tal har man andra möjligheter än vad man har när man skriver till en 

mottagare. När man pratar befinner man sig oftast i samma situation, en så kallad här-och-nu-

situation, som man kan förstärka med hjälp av olika miner och gester. Arnqvist framhäver även att 

barnen i förskoleåldern har svårt för det, vilket syns tydligt när barnen pratar med någon som inte 

har varit där när barnen har varit med om något och de försöker berätta om det. Ett tydligt sådant 

exempel är när barnen kommer in från en rast. Arnqvist förklarar detta genom att visa på att barnet 

9



inte ännu har nått den kontextoberoende nivån i sin utveckling, barnet har inte ett dekontextualiserat 

språk. Han visar också precis som Taube att sändaren måste kunna se objektivt på innehållet så att 

mottagaren förstår vad textens sändare vill säga med innehållet.     

     Den typiska nybörjarstavningen påverkas av att barnet inte har en helhetsbild av ordet, det vill 

säga den ”mentala fusklappen” (Tornéus 2000:23–24). För att barnet skall få reda på hur ordet 

stavas bryter barnet ner ordet i ljud, där stavningen kommer bli som ordet låter. Problem uppstår då 

när ordet inte stavas ljudenligt (fonemet måste passa ihop med grafemet). Ord som är svåra att 

segmentera och där inte ljudet stämmer blir svåra att stava, liksom även ord med n- ljud före 

konsonant, längre ord och ord med konsonantanhopningar. Till exempel när barnet ska skriva ord 

som skriva eller inkomst finns det en större risk att barnet utelämnar bokstäver på grund av att 

orden inte stavas som de låter. Det är viktigt att vara medveten om att alla barn är olika och att de 

lär sig denna koppling olika snabbt (Tornéus 2000; Liberg 1993:62–64).

      Det är svårt för barnet att urskilja vilket ljud som hör ihop med vilken bokstav (Liberg 1993:62–

64). Det är först när barnet lärt sig reglerna för skriftspråket som barnet med säkerhet kan veta 

vilket ljud som hör ihop med vilken bokstav. När barnet lärt sig sitt ABC har barnet till viss del 

förändrat, samt till viss del förstört, sitt hörande, då hör barnet bokstäver istället för ljud. Liberg 

beskriver vidare i texten till exempel engelskans ”apple” där uttalet går emot stavningen ['æpƏl]. 

Lösningen för detta är att låta barnets kunskap och erfarenhet om stavning falla på plats och på så 

sätt kommer det att lösa sig med tiden då barnet blir säkrare på grammatiken. Det kan vara bättre att 

lära barnen hur till exempel bokstaven B låter istället för det faktiska namnet på bokstaven B. Det är 

det faktiska ljudet som används i operationerna ”syntes-i-analys och analys-i-syntes”. Därmed 

skulle det bli enklare för barnet om de var mer bekanta med språkljudet.

     I en forskningsgrupp ingår Erna Horn, Unni Espenakk och Åse Kari Hansen Wagner (2009:8) 

som från början kommer från Norge men som har etablerats i Sverige och i Danmark. TRAS står 

för Tidig Registrering Av Språkutveckling och är ett samarbetsprojekt mellan flera 

specialpedagogiska institutioner och olika forskningscenter i Norge. De arbetar med barn som är 

försenade i sin språkutveckling. Frost (2009:86–90) belyser vikten av att barnet ska få växa in i 

skriftspråket. Det gör det genom att man som vuxen väcker intresset hos barnet när barnet själv 

börjar intressera sig för skriftspråket vilket i sin tur ska ske utan direkt undervisning. Med andra ord 

ska det ske på barnets initiativ och som vuxen ska man inte gå in och rätta i texten om inte barnet 

vill det. Frost poängterar också att det är viktigt att man som vuxen finns där vid barnets sida som 

ett stöd och hjälper barnet vid direkta frågor och inte börjar med förklaringar. Frost talar även om 

egna erfarenheter och tidigare forskning som visar att det är ett effektivt sätt för barnet att erövra 
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och intressera sig för skriftspråket.

     Skrivning och läsning ska inte vara någon färdighetsorienterad undervisning utan det ska enligt 

Eriksen Hagtvet (1990:18, 26) ske utifrån barnets intresse i leken. Vuxna ska finns som en 

hjälpande hand men inte gå in och rätta i texten. Hon menar att om man låter barnet leka med 

skriftspråket kommer det att bli naturligt nyfiket och frågande. Eriksen Hagtvet och Pálsdóttir 

(2001:214–215) skriver att under förskoletiden är skrivandet med i barnets lek, och att leka skola är 

inget ovanligt. När sedan barnet börjar skolan blir det hela väldigt vuxenstyrt och barnet tappar sin 

inre motivation och glädje för själva lekskrivandet.

2.2 De olika nivåerna i skrivutvecklingen
Det finns olika nivåer inom skrivutvecklingen. Den första nivån är enligt Fridolfsson (2008:142–

145) den så kallade pseudoskrivningen som också kallas preskrivning eller lekskrivning. Nivån 

innebär att barnet härmar den vuxne och ritar en massa krumelurer på ett papper. Barnet har ingen 

aning om själv vad det skriver utan gör bara och så småningom börjar krumelurerna likna bokstäver. 

Det gör att barnet går över till nästa nivå som kallas för logografiskskrivning, som fortfarande är ett 

förstadium till den alfabetiska medvetenheten och där fortfarande barnet ritar orden för att de inte 

har förstått att de har börjat skriva orden. Orden som de skriver först brukar oftast vara det egna 

namnet eller familjemedlemmars namn eller leksakers namn. Fridolfsson påpekar också att barn 

ännu inte vet placeringarna av bokstäverna, så vid ett tillfälle kanske det skriver rätt men vid ett 

annat tillfälle kan det bli fel. Det är heller inte konstigt om barnet skriver i fel läsriktning eftersom 

barnet ännu inte har förstått innebörden av läsriktningen. Den tredje nivån kallar Fridolfsson för 

alfabetisk-fonemisk skrivning. Den här nivån innebär att barnet som nybörjarskrivare, skriver ljud 

för ljud och därmed får orden att bli till skrift. Fridolfsson noterar även att när barnet har förstått 

den alfabetiska principen kommer barnet att kunna skriva ljudenligt, och uppmärksamma de 

enskilda språkljuden i talet. Trots att barnet har kommit långt i sin skrivutveckling hävdar hon att 

barnet fortfarande inte förstår allt, till exempel förstår inte barnet ljudstridig stavning, när fonemet 

går emot grafemet, och kan ha svårt att skilja mellan vokalernas långa/korta vokalklang. Den fjärde 

nivån som Fridolfsson kallar för ortografisk skrivning handlar om att skrivningen nu är 

automatiserad vilket betyder att barnet kan stava utan att lägga energi på vilka bokstäver som ingår i 

ordet. Hon framhäver också att man kan uppnå den här nivån med hjälp av läsning, därför att 

genom läsningen lär sig barnet att känna igen ord som då blir visuella enheter. Morfologisk 

skrivning är den sista nivån Fridolfsson tar upp. Den nivån handlar om att barnet har fått en 

någorlunda bred kunskap om hur orden som används är uppbyggda. Med andra ord känner barnet 
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till hur förstavelser, stam och ändelser är uppbyggda. Trots detta menar hon ändå att barnet ännu 

inte riktigt har förstått att morfemet kan styra stavningen, eftersom barnen fortfarande uppfattar 

orden precis som de låter i deras öron. Ett exempel på detta är ordet ”byggt” som kommer från ordet 

”bygga”. De barn som fortfarande skriver fonologiskt kan då uppfatta ordet ”byggt” som ”bykt” och 

skriver det därför ljudenligt.

     Olika nivåer i skrivutveckling beskrivs även av Tornéus (2000:14–46), men hon har andra namn 

på dessa nivåer. Hon kallar dem för medvetenhet istället för nivå. Tornéus beskriver om barnets 

språkliga utveckling och hur barnet blir medvetet om språket. Hon beskriver bland annat syntaktisk 

medvetenhet, som handlar om att barnet redan vid fem-sexårsåldern kan behärska det mesta av sitt 

språks regelsystem i talet. Nästa medvetenhet kallar Tornéus för den morfologiska medvetenheten, 

som är otroligt viktig för eleven som ska skriva en text. Detta handlar om att man som skribent 

förstår vad ordet ”ord” betyder, det är inte alltid lätt under de tidiga åren. Denna utveckling sker inte 

förrän barn är i tio-tolvårsåldern. Tornéus förklarar att den morfologiska medvetenheten handlar om 

att man känner till att ord kan vara uppbyggda av flera morfem. Tornéus anser att den morfologiska 

medvetenheten är viktig för stavningsförmågan. Hon tar också upp att lärarna under 

svensklektionerna gör eleverna uppmärksamma på att orden inte alltid stavas som de låter, vilket 

också hör till utvecklingen av den morfologiska utvecklingen. Tornéus tar även upp 

släktordstavning som en del i den morfologiska utvecklingen. För att främja utvecklingen föreslår 

Tornéus att man som lärare kan låta eleverna arbeta med ordkunskap, korsord, ordflätor och även 

arbeta mycket med stavningsregler.

     En annan forskare som tar upp Fridolfssons (2008) nivåer är Nauclér (1989:197–198). Hon 

diskuterar en utvecklingsmodell som forskaren Uta Frith har utarbetat. Den modellen passar in på 

barnets olika nivåer i skrivutvecklingen. Frith kallar dessa nivåer för logografiska, alfabetiska och 

ortografiska stadiet. Även Lundberg (1989:185–192) beskriver dessa nivåer utifrån läsutveckling 

och det blir här lite mer utförligt än hos Nauclér. Lundberg börjar med att beskriva pseudoläsning 

men tar även upp skrivning. Han beskriver pseudoläsningen som när ett litet barn har en förvriden 

föreställning om skrift. På den här nivån kan barnet utläsa ord som vanligt förekommande 

varumärken, så som McDonalds, Coca Cola, Lego med flera. Även om man ändrar om bokstäverna 

kan barnet fortfarande utläsa ordet rätt, så länge det är i sitt rätta sammanhang. Nästa stadium som 

Lundberg beskriver är det logografiska stadiet där han redogör för att barnet ännu inte har lärt sig 

den alfabetiska principen, eller ”knäckt” koden. Till exempel kan barnet utläsa ordet ”mamma” 

även om bokstäverna inte står på rätt plats till exempel ”mmama” därför att orden fortfarande är 

som bilder för barnet. Det tredje stadiet är det alfabetiska. Lundberg påstår att det fortfarande är 
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väldigt abstrakt och svårt för barnet att förstå, eftersom barnet behöver komma underfund med hur 

de minsta byggstenarna, fonemen, ska tolkas. Barnet behöver fortfarande lekskriva med stöd från 

föräldrar och lärare. Lundberg har observerat att barn som får leka mycket med rim och ramsor 

under förskoletiden lättare tillägnar sig de alfabetiska koderna. Det fjärde och sista stadiet Lundberg 

tar upp är det ortografiska stadiet, där han beskriver hur barnet börjar känna igen och förstå vad till 

exempel ändelser, förstavelser, stammar, böjningar, vanliga bokstavsföljder har för funktion. Barnet 

är nu redo för större och mer avancerade språkliga utmaningar. När barnet har nått det sista stadiet 

är det fritt att utnyttja alla sina resurser för att förstå sitt eget språk. Precis som Fridolfsson (2008) 

hävdar Lundberg (1989) att barnet inte längre behöver lägga ner energi på varje bokstav utan 

skriver och läser med automatik.

2.3 Hjälpen till skriftspråket

”Förskolan har en mycket viktig uppgift i att följa med i och utveckla barnets 

ordförråd och språkförståelse. Barn som har dåligt utvecklat ordförråd och 

språkförståelse kommer ofta till korta i lek med jämnåriga i förskolan och de 

riskerar också att få problem senare i skolsammanhang.”

(Hansen Wagner 2004:24–25)

Högläsning ger barnet en auditiv bild av hur språket är uppbyggt (Lundberg 2008:23). När barnet 

får lyssna på högläsning får barnet höra en överartikulerad form av språket. Lundberg beskriver det 

för honom självklara i att skrivutvecklingen sker i ett nära samspel med läsningen. Han beskriver 

även hur skrivandet är en process i skrivandet. Barnet upptäcker att det klarar nya saker och därmed 

vill barnet självt få reda på hur ordet stavas. Barnet kommer så småningom att stanna upp för att 

läsa vad det skrivit, märka felstavningar, sudda och skriva om. Det viktigaste i hela skrivprocessen 

är att barnen får skriva mycket. Lundberg menar vidare att det är viktigt att hjälpa barnet att finna 

en egen motivation och att hitta sin egen uthållighet, för att orka vara envis. Skrivandet kräver 

mycket envishet. Lundberg ger exempel på hur man kan motivera barn till att vilja skriva en text 

genom att man tar med barnen på äventyr, utflykter etc., när de har har upplevt något kul eller 

spännande är det lättare för dem att vilja skriva och berätta om sitt äventyr. Man kan med fördel ta 

med en kamera så att barnen kan använda bilderna från äventyret att skriva till. 
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     Lev Vygotskij arbetade under 1920-talet med att utveckla sin teori inom det 

utvecklingspsykologiska området (Jerlang m.fl. 1988:281–289). Han kallade sin teori för den 

proximala utvecklingszon. Teorin går ut på att barnets utveckling är zonindelad istället för 

nivåindelad. I denna indelning finns det en rad olika stabila och kritiska perioder. Han menar att om 

utvecklingen sker lugnt och i rätt takt blir det automatisk en stabil utveckling. Om barnet råkar ut 

för drastiska förändringar kan utvecklingen bli lidande. Detta kallar han för den kritiska perioden. 

Vissa kriser måste människan gå igenom och dessa är enligt Vygotskij, födelse-, ettårs-, treårs-, 

sjuårs- och trettonårskrisen. Vygotskij lägger stor vikt vid språket. Han anser att ”språket utgör i sin 

helhet människans verkliga medvetande”. Han påpekar att det är språket som är nödvändigt för att 

människan ska utvecklas, utan språket kan inte människan kommunicera i sociala sammanhang, 

eftersom språket är något som tillhör gemenskapen. Vygotskij har observerat att det är där vi 

utvecklas, tillsammans med andra. Han vill att barnet skall befinna sig i sin potentiella zon och inte 

i den faktiska zon som hör till åldern. Genom att barnet får stöttning av omgivningen, såsom 

föräldrar, lärare och kompisar, stimuleras barnets egna drivkrafter och viljan att fortsätta sin 

utveckling framåt till nästa nivå.

     Den processorienterade skrivningen är en komplicerad process med många moment enligt 

Lundberg (2008:93, 102–104). Momenten går först ut på att skapa idéer om vad och hur man ska 

skriva, för att sedan organisera tankarna, gärna genom tankekartor. När skrivandet har kommit 

igång och eleven har nått ett mål bör själva revideringen vara nästa fas. I revideringsfasen går man 

igenom texten för att hitta stavfel, meningsbyggnadsfel etc. Lundberg beskriver denna process som 

den metakognitiva kontrollen, där själva skrivandet skall fortlöpa. Det är ingen lätt process att hålla 

koll på alla delmoment samtidigt som det faktiska skrivandet skall pågå. Skrivning är en del som 

ska finnas i alla ämnen i skolan, då eleverna behöver en ständigt pågående undervisning i konsten 

att bemästra skrivningen. 

     Skriftspråksutvecklingen sett i ett helhetsperspektiv handlar om att barnet börjar i skolan, 

knäcker skriftspråkets koder, identifierar bokstäverna och förstår sambandet mellan bokstav och 

ljud (Eriksen Hagtvet 1990:20–21). Så småningom kan barnet stava och avkoda. Efter några års 

träning kommer barnet klara av att hantera skriftspråket. Det är en process som tar tid, men om 

barnet får rätt stimulans samt träning kommer barnet kunna bemästra skriftspråket på en god nivå.
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2.4 Fonologisk medvetenhet
Den skriftform som ligger närmast ljudåtergivningen är fonetisk skrift (Lundberg 2008:44). Man 

kan i den tidiga spontana skrivningen se att den ligger nära språkets ljudmässiga yta, till exempel att 

barn ofta skriver ”du” som ”DUV”. Om man uttalar ”du” separerat kan man avsluta vokalljudet 

med en indikation till frikativ, som är den fonetiska benämningen på ljud som v och f. Vissa barn 

som har en känslighet för ljudskillnader kan höra dessa vokalnyanser trots att det inte finns med i 

den skrivna texten. Lundberg tar upp ett annat exempel på den här känsligheten. Det är ordet ”kant” 

vilket kan bli ”KAT” för dessa barn som har den här känsligheten för fonetiken, men att barnen 

stavar fel på det sättet betyder inte att barnen inte klarar av att stava ”n”, utan n-ljudet i ”kant” har 

tillsammans med t-ljudet förlorat sin självständighet och har istället blivit till ett nasalt a-ljud. 

Lundberg ställer sig frågan varifrån den här känsligheten egentligen kommer. Han undrar om det 

har något att göra med att ett barn under tiden före tonåren kan ta efter en dialekt utan hinder när det 

flyttar till en annan plats i landet. Han anser i alla fall att nybörjarna är duktiga på att höra ljuden, 

men är mindre bra på att skriva dem, det blir för abstrakt för nybörjaren. Man kan inte skriva som 

man talar, eftersom vårt skriftspråk inte representerar fonemen i vårt talade språk (Lundberg 

2010:42–43). Några exempel som författaren tar upp är ”Lumbär” istället för ”Lundberg”, ”nd” 

framför ”b” blir ”m”. Andra exempel är ”Sven Persson” som skulle bli ”Svem Persson” och ”Sven 

Karlsson” skulle bli ”Sveng Kalsson”. Trots att det finns dialektala skillnader och tillfälliga 

situationer som gör att vi som talare uttalar olika, så är det ändå vid skriftlig framställning som vi 

försöker skildra det mer abstrakta i vårt talade språk. Men Lundberg anser inte bara att skriften 

grundas på fonemstycken utan också på morfemiska stycken. Med det menar han att morfemet 

stavas på samma sätt som fonemet låter, även om uttalet ändras på grund av böjningsändelser.

    Fonologins främsta syfte är att beskriva språkljudens funktioner och de regler som styr hur ljuden 

används i språket (Arnqvist 1993:39–40). När det rör sig om barns uttalsutveckling skiljer man på 

fonetik och fonologi. Fonetiken handlar om språkljudens fysiska karaktär. Arnqvist beskriver att det 

kan bli till problem för barnet som har svårt att göra skillnad mellan de olika språkljuden, som till 

exempel b och p i orden ”bil” och ”pil” för det enda som skiljer dem åt är fonemen b och p.

     När en elev stavar fel är det viktigt att man som lärare analyserar huruvida det är fonem-grafem-

kopplingen eller om det är ljudanalysen som blivit fel för eleven, eller om eleven bara har stavat fel 

på ordet på grund av en missad stavningskonvention (Nauclér 1989:199–208).
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2.5 Ljud i svenskan
Människor behöver kommunicera med varandra och för att kommunicera behöver människan ett 

språk, vilket Lundström-Holmberg och af Trampe (1987:9; 14) hävdar är det viktigaste hjälpmedlet. 

Talet är en fortlöpande process. När vi talar säger vi ljud efter ljud och det flyter nästan ihop, medan 

det skrivna språket måste ha mellanrum och skiljetecken för att kunna bli förstått (Lundström-

Holmberg & af Trampe 1987:87). Vi säger aldrig ljuden ett åt gången. Det är anledningen till varför 

vi inte kan skriva som det låter, eftersom varje språkljud inte alltid är jämförbart med de skrivna 

bokstäverna. Vårt språk byggs upp av fonem, det vill säga språkljud. Alla språk har en viss mängd 

sådana och de bildar ett så kallat fonemförråd. Våra fonem kan ha flera uttal, allofoner, exempel på 

detta är k-fonemet med det fonetiska tecknet /k/ som har allofonerna [k] i ”skål” och [kh] (med 

aspiration) i ”kille”. Även vokalljuden varierar i uttal.

     Rikssvenskan (numera vanligen kallad standardsvenska) har nio korta och nio långa vokaler 

(Elert 2000:30–32). Elert beskriver samtliga vokalfonem och ger tillhörande ordexempel, bland 

annat långt i-ljud, som i vit, och kort i-ljud, som i vitt, och långt å-ljud, som i gå, och kort å-ljud, 

som i gått (se de fonetiska tecknen i figur 1 som bakre rundad halvsluten resp. halvöppen vokal). 

Han nämner även /ε/- och /ø/-fonemen, två vokalljud som kan variera beroende på var i Sverige 

man befinner sig eller i vilket sammanhang de används. I många delar av språkområdet har de ett 

mer öppet uttal framför r som i nära och höra (jämför näsa och höna) och i kärr och förr (jämför 

Kjell och höst). 

      Elert (2000:32–33) skriver att man i stora delar av språkområdet skiljer mellan ett kort e-ljud [e] 

och ett kort ä-ljud [ε] i orden lett och lätt, men i framför allt de östra delarna sammanfaller dessa 

ljud. I ungefär samma område sammanfaller även de långa varianterna av /e/- och /ε/-fonemen. Det 

kan bland annat innebära att ord som räv uttalas [re:v] och läkare blir [le:kare] och får ett uttal med 

ett så kallat Stockholms-e. Detta uttal finns även i vissa delar av Uppland och Södermanland, de två 

landskap som Stockholm ligger i. Uttalet anses dock inte passa i det som Elert kallar 

riksspråksstandarden. 
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     Sammanfall av kort ö-ljud med kort u-ljud finns i delar av Mellansverige. Enligt Elert (2000:47–

48) kan man skilja dessa sammanfall på två nivåer. Hos personer i Stockholm som är av den yngre 

generationen har han sett sammanfall av kort ö- och kort u-ljud, dock endast framför r till exempel 

dörr blir till durr. Den andra nivån är när ett kort ö och ett kort u sammanfaller trots att de inte är i 

kombination med /r/-fonemet, utan dessa sammanfaller även i vardagliga ord och situationer, till 

exempel om någon frågar ”När är du född?” uttalas det ”När är du fudd?” eller säger ord som öppen 

och uttalar uppen och uttalar söndag som sundag (Elert 2000:48).

2.6 Dialekten och standardspråket i skolan
I en avhandling som är skriven av Sven O. Hultgren (1983:15; 116–117) beskrivs dialekter i övre 

Dalarna och standardspråk för att se hur de används i olika sociala situationer. Han tittar även 

närmare på de språkliga normerna och attityderna som finns inom området där undersökningen är 

gjord. Han går in på djupet för att se hur dialekten och standardspråket yttrar sig i skolans värld och 

om dialekttalande elever kan stöta på problem i skolan även om lärarna inte har attityder gentemot 

dialekter. Inom skolans värld har standardsvenska status som normspråk, där det är svenska i skrift 

och tal som är det viktiga. Detta gör att de barn som kommer från dialektalande hem kan tros stöta 

på helt andra problem i skolan än standardspråkstalande barn. Hultgren har observerat att de 

dialekttalande barnens problem kan bero på att barnen har svårt att ta in kunskaper och färdigheter 

som Hultgren placerar inom det kognitiva området. Hultgren tar även upp en annan svårighet som 

barnen med dialekter kan ha i sin känslomässiga och sociala utveckling, nämligen inom vad han 
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beskriver som det affektiva området.

     Enligt Hultgren är lärarna förespråkare av riksspråket. Skolan förmedlar inte bara olika 

färdigheter och kunskaper i de olika skolämnena. Skolan förmedlar även kunskaper i skriven och 

talad svenska och här beskriver Hultgren att barnet får en direkt eller indirekt tydlig bild av sitt eget 

språk. Han hävdar att normspråket har en stark accentuering, där dialekter kan tolkas som ett andra 

klassens språk, även om detta mest bara antyds. I skolan börjar barnet enligt Hultgren att reflektera 

över sitt eget dialekttal samtidigt som de får en systematisk träning i riksspråket och barnet känner 

då att det dialektala inte längre duger inom skolans väggar. Men han säger också att även om barnet 

känner att dialekten inte duger i skolan fortsätter barnet att tala dialekten utanför klassrummet. 

Detta faktum betecknar Hultgren som bidialektism eller tvåspråkighet.
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3 Metod och material
Vi har valt att använda oss av två kvantitativa metoder då vi anser att detta är ett bra sätt för att få en 

bredare insyn i ämnet för vår undersökning. Först gjorde vi en förundersökning, en enkät, för att se 

om lärarna anser att talet påverkar det tidiga skrivandet. Sedan gjorde vi en mindre skrivstudie med 

elever i Västerås och Stockholm för att konstatera om vår hypotes stämmer, vilket kommer att bli 

vår andra kvantitativa metod. Lärarna och eleverna kommer ifrån samma skolor i Västerås och i 

Stockholm.

3.1 Datainsamlingsmetoder
Våra datainsamlingsmetoder är enkät och elicitering. Vi tror att de bäst kan svara på våra frågor. 

Enkäten har vi valt för att få lärarnas erfarenheter och eliciteringen har vi valt för den metoden ger 

oss det vi vill ha från eleverna, då vi krävde något skrivet ifrån dem, vilket kallas för elicitering.

3.1.1 Enkät
Vi valde att använda oss av en enkät (se bilaga 2) då vi ansåg att det var ett bra alternativ för oss i 

vår undersökning. Genom våra enkäter skulle vi få ett större och bredare material än om vi hade 

använt oss av intervjuer, eftersom det är lättare att få svar från en större grupp personer genom en 

enkät (Stukát 2005:42). Enkäterna är dessutom anonyma, vilket inte en intervju är.

3.1.1.1 Enkät med lärarna
Vi valde att ha strukturerade och ostrukturerade frågor i vår enkätundersökning. Vi ville att 

informanten skulle ha en möjlighet att svara så fritt som möjligt. Anledningen till att vi valde några 

strukturerade frågor var att vi tänkte att lärarna hade tillräckligt stor kunskap om det valda ämnet. 

Det kan ibland vara relevant att ha ja- samt nejfrågor (Stukát 2005:44). Vi hade ett missivbrev (se 

bilaga 1) som framsida till enkätundersökningarna. Där beskrev vi informantens rättigheter, till 

exempel att de när som helst hade rätt att avbryta deltagandet. Vi använde oss av strukturerade 

frågor för att få veta vad informanterna hade för erfarenheter av det tidiga skrivandet. Sedan hade vi 

ostrukturerade frågor som informanten hade möjlighet att svara mer utförligt på om de hade uppgett 

att de hade kunskap/erfarenhet av just den frågan.
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3.1.2 Elicitering
Den andra datainsamlingsmetoden är elicitering. På en amerikansk hemsida som tillhör en 

internationell organisation som hjälper olika språkgrupper i världen att bygga upp sin kapacitet för 

hållbar språkutveckling genom bland annat forskning, översättning, utbildning och material-

utveckling hittade vi en förklaring till den här typen av datainsamlingsmetod. De ger följande 

förklaring vad ordet elicitering betyder: ”Elicitation is the act of obtaining language data from 

another person.” (SIL International 2004). Om man skulle förklara det på svenska så betyder 

elicitering att vi som forskare styr undersökningspersonen till att göra en given produkt och ge den 

till forskaren, till exempel att skriva en text med ett innehåll som forskaren styr. I vårt fall innebär 

detta att vi kommer visa ett antal bilder för våra elever. Vi vill att eleverna skriver ner vad det ser på 

bilderna, ord för ord, på bilderna kommer det tydligt framgå vad som efterfrågas.

3.1.2.1 Elevernas skrivuppgift
Vi har valt att jämföra elevers stavning på en skola i Västerås och en i Stockholm. Det är elever från 

både årskurs 1 och 2 och anledningen till att vi valde två olika årskurser var att vi vill se om det 

skedde en skillnad i elevernas texter och i deras stavning eftersom att eleverna i årskurs 2 hade gått 

ett år längre i skolan.

     Vi började med att välja ut tio ord. Vårt syfte med dessa ord var att vi ville titta på elevernas 

stavning av vokalljuden i dem, till exempel valde vi orden räv, räka, läsa och äta. Dessa ord har 

enligt vår mening olika uttal i Västerås och i Stockholm. Oftast låter ä-fonemet /æ/ och /ε/  som ett 

mer slutet e-fonem /e/ i Stockholm och i Västerås som ett öppet vokalljud när det kommer till ä-

fonemet /æ/ och /ε/ och ett e-fonem /e/ kan bli till ett ä-fonem /æ/ och /ε/, vilken är en allofon till ä-

fonemet /æ/ och /ε/  ibland och tvärtom. Vår intention med den här uppgiften var enbart att se på 

vokalen, vokalfonemen, i de ord som vi valt ut för vi ville se om det stämde överens med vårt syfte 

och frågeställningar. Skriver eleverna som det låter? Om de gör det, blir det då en skillnad på 

stavningen i det tidiga skrivandet om de bor i Stockholm eller i Västerås?

     När vi gjorde uppgiften i våra klasser höll vi alltså upp bilder på föremålen och frågade eleverna 

vad som fanns eller vad som skedde på bilden utan att säga själva ordet, eftersom själva syftet var 

att ta reda på om stavningen skiljde sig åt. Vi ville inte heller att våra egna regionala varieteter 

skulle påverkade elevernas stavning. När vi hade visat bilderna fick eleverna själva skriva ner orden 

utifrån vad de trodde var rätt i förhållande till bilderna. Den enda egentliga instruktionen eleverna 

fick av oss var att de skulle skriva ner orden på ett papper även om de inte kunde stava till dem. Sen 
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gjorde vi dem uppmärksamma på att inte titta på varandras papper. Om de inte visste vad som fanns 

på bilden fick de fråga en kompis. Resultatet av den här undersökningen kommer vi att ta upp i vår 

analys och diskussionsdel.

     Vi valde att göra uppgiften enligt ovan med tanke på att eleverna i årskurs 1 inte hade gått så 

lång tid i skolan. Vår ursprungliga tanke med uppgiften var att eleverna skulle skriva en berättelse 

som innehöll orden vi bad eleverna skriva ner i övningen innan. Genom den här typen av uppgift 

skulle vi även ha fått se orden i sitt rätta sammanhang, det vill säga i en text. På grund av att vi 

gjorde en förenklad version i årskurs 1 var vi tvungna att göra det samma med årskurs 2 för att 

kunna jämföra resultatet.

3.1.2.2 Val av ord
Orden räv, räka, äter, läser, äpple och häst valde vi för att de har klara ä-fonem /ε/, i sig och vi vill 

undersöka om eleverna i Stockholm kommer att stava orden med ett e-grafem för när de säger orden 

så låter det som ett e-fonem /e/. Vi valde även äpple för att det ordet har två vokalljud i sig och det 

ena är ett /ε/ och det andra är ett e-fonem som uttalas mindre distinkt i form av allofonen. Vi ville 

också undersöka huruvida eleverna i Västerås kan ha svårt för det andra vokalfonemet eftersom det 

första är rätt öppet och starkt och det eventuellt skulle kunna leda till att eleverna från Västerås 

stavar ordet äpplä. En annan orsak till att vi valde ordet äpple var att det är dubbelteckning i det 

precis som orden ett, åtta och dörr. Vi valde just dessa för att vi ville se om de båda elevgrupperna 

har svårt med dubbelteckning. Ytterligare en anledning till att vi valde ett och åtta var att vi ville se 

om eleverna från Västerås stavar ordet ett med ett ä-grafem och eleverna från Stockholm stavar 

ordet åtta med ett o-grafem. Dörr var också ett sådant ord som vi ville undersöka om eleverna från 

Stockholm skulle ha svårt med och eleverna från Västerås skulle kunna ha lite lättare för. Dessutom 

skulle det vara intressant att se om det skulle vara några som stavade med fel grafem, till exempel 

om eleverna skulle kunna stava med ett u-grafem eller ö-grafem beroende på hur fonemet låter när 

de säger ordet. Cykel var också ett ord som var intressant mellan de olika länen.

3.3 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet betyder att man mäter tillförlitligheten i ett forskningsarbete, hur ”skarpt” eller 

”trubbigt” arbetet är (Stukát 2005:125–130). I enkätundersökningen med lärarna svarade 10 av 15 

lärare på en skola i Västerås samt 5 av 15 lärare på en skola i Stockholm. I eliciteringen med 

eleverna deltog 16 elever i Västerås årskurs 1 och i årskurs 2 deltog 14 elever på en skola och 20 på 
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en annan skola. I Stockholm deltog 16 elever i årskurs 1 och 34 i årskurs 2. Undersökningarna 

genom enkät samt elicitering har gjorts vid endast ett tillfälle. Därmed är inte reliabiliteten så stor 

men vi anser att vi har fått en bild av hur det ser ut.

     Stukát (2005:125–130) beskriver även validitet, giltigheten av ett forskningsarbete och hur bra 

och relevant mätinstrumentet är för det valda ämnet. Validiteten i lärarenkäten är inte hela 

sanningen eftersom den är utförd på sammanlagt 15 av 30 lärare men vi anser att vi har fått en bild 

av hur en mindre grupp lärare anser om talspråkets inverkan på den tidiga skrivinlärningen. 

Validiteten i eliciteringen med eleverna är högre då vi fick ett deltagande från 100 elever. 

3.4 Forskningsetiska principer
Vetenskapsrådet (2002) tar upp forskningsetiska principer. De skriver om fyra huvudpunkter som 

man skall uppmärksamma då man skriver en vetenskaplig studie inom det samhällsvetenskapliga 

området. Stukát (2005:130–132) nämner också dessa punkter och kallar precis Vetenskapsrådet 

dessa fyra punkter för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Denscombe (2009:195–197) beskriver dessa forskningsetiska principer som tre 

principer. Princip 1 går ut på att man ska skydda deltagarnas intressen, genom att ta hänsyn till 

säkerheten för deltagaren, inte orsaka någon psykologisk skada samt att man ska hantera 

forskningen på ett konfidentiellt sätt. Princip 2 går ut på att man skall undvika falska bilder av sitt 

arbete samt oriktiga framställningar. Detta har vi gjort genom att visa på båda sidorna av våra 

resultat. Princip 3 innebär att man skall ge deltagarna information om att de närsomhelst kan välja 

att avbryta. Elevernas vårdnadshavare fick skriva under ett missivbrev om att eleven fick lov att 

delta i undersökningen. Lärarna i undersökningen fick även de ett missivbrev med nummer som de 

kunde använda om de ville avbryta. Vetenskapsrådet (2002), Stukát (2005) och Denscombe (2009) 

beskriver samma etiska principer men på olika sätt.
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4 Resultat
Under den här rubriken kommer vi att beskriva vilka resultat vi har fått utifrån våra 

datainsamlingsmetoder och vi kommer även att visa resultaten med hjälp av olika typer av figurer 

och tabeller. Resultatet som visas i tabellerna står i antal elever, till exempel om 14 elever har stavat 

ordet räv rätt, så står ordet först och sedan kommer antalet i en parentes, Räv (14). Först kommer vi 

att visa vilket resultat vi fick när eleverna skrev de tio orden. Därefter kommer en sammanfattning 

av lärarnas enkäter (se bilaga 4). Vi kommer även att analysera det resultat vi har fått utifrån våra 

datainsamlingsmetoder. Analysen kommer att tala om vad vi ser i resultaten och den kommer även 

att beskriva hur vi ser på skillnaderna och likheterna i åldrarna och på de två orterna.

4.1 Eleverna
Den första figuren visar sammanställningen från vår undersökning i årskurs 1, från båda orterna. 

Genom den här sammanställningen kan man utläsa att eleverna i Västerås har lättare för att stava 

med rätt vokalgrafem än vad eleverna från Stockholm har. Framför allt när det gäller stavning av 

ord med vokalen ä i orden där det ska vara ä, stavar eleverna från Västerås med ä, medan eleverna 

från Stockholm stavar med vokalen e. När man granskar sammanställningen av hela materialet för 

årskurs 1 ser man att ord som räv, räka, läser och äter har nästan alla 16 Västeråselever stavat rätt 

och bland eleverna från Stockholm är det mer ojämnt. Där är antalet elever mellan 7 och 11. 

Figuren visar endast om eleven har skrivit rätt vokal. För att se de olika stavningsvarianterna på 

hela orden kommer tabell 1 efter figur 2.
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4.1.1 Årskurs 1
Den första sammanställningen av de fyra som vi kommer att presentera, är en sammanställning av 

orden som eleverna skrev i årskurs 1. Figur 2 visar hur det gick för båda elevgrupperna, de 16 

eleverna från Stockholm och de 16 eleverna från Västerås som medverkade vid eliciteringen. 

Figuren visar hur många av eleverna som stavade med rätt vokalgrafem i de tio utvalda orden.
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Figur 2: Jämförelse av eleverna i årskurs 1 i Stockholm och Västerås



4.1.1.1 Västerås årskurs 1, stavningsvarianter
Nedan presenteras tabellerna som omnämndes i ovanstående stycke. Tabellerna visar det resultat vi 

fick av elevernas olika varianter på stavningen. Resultatet är skrivet i antalet elever och det visar 

hur många elever som använde de olika varianterna av stavningen av de tio orden som de fick 

skriva vid undersökningstillfället. Resultatet är uppdelat efter ort så att eleverna från Västerås 

kommer i den första tabellen och sedan kommer tabellen för eleverna från Stockholm med deras 

stavningsvarianter och antal elever per variant.

     Som man kan se klart och tydligt i Tabell 1 stavar eleverna från Västerås redan i årskurs 1 rätt på 

vokalerna, framför allt vokalen ä. Det är dock något svårare för dem att skriva rätt på vokal i 

synnerhet när det är dubbelteckning av konsonantgrafem direkt efter vokalen, vilket också syns 

klart och tydligt i tabellen. Exempel på dessa är ord äpple, häst, ett, åtta och dörr.

Tabell 1: De olika varianterna från skrivundersökningen i årskurs 1 i Västerås (16 elever  

medverkade).

Ord Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6
Räv Räv (14) Rev (1) Rv (1)
Räka Räka (16)
Äter Äter (16)
Läser Läser (16) 
Äpple Äpple (4) Epple (2) Eple (7) Äple (2) Epä (1)
Ett Ett (6) Et (10)
Åtta Åtta (2) Åta (2) Ota (10) Öat (1) 8 (1)
Häst Häst (4) Hest (10) Hst (1) Äst (1)
Cykel Cykel (8) Syl (1) Sykel (3) Cykl (2) Skl (1) Sykäl (1)
Dörr Dörr (4) Dör (4) Dur (6) Dor (1) Drä (1)
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4.1.1.2 Stockholm årskurs 1, stavningsvarianter
Nedan presenteras tabellen över eleverna från Stockholm och de stavningsvarianter vi fick fram när 

eleverna skrev de tio orden. Utifrån denna tabell kan man se ett tydligt mönster nämligen att 

eleverna från Stockholm har svårare än Västeråseleverna med stavningen, främst när det gäller att 

stava med rätt vokalgrafem. Det blir mer e än ä, för Stockholmseleverna i årskurs 1.

Tabell 2: De olika varianterna från skrivundersökningen i årskurs 1 i Stockholm (16 elever  

medverkade).

Ord Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6
Räv Räv (6) Rev (9) Varg (1)
Räka Räka (10) Reka (6)
Äter Äter (3) Eter (11) Åt (2)
Läser Läser (6) Lesa (7) Leste (3)
Äpple Äpple (9) Epple (2) Epel (1) Äplä (2) Äpplä (1) Äpllen (1)
Ett Ett (1) Et (5) 1 (10)
Åtta Åtta (1) Otta (5) Ota (3) 8 (6) Åta (1)
Häst Häst (2) Hest (13) Hst (1)
Cykel Cykel (3) Cykl (6) Sykla (1) Syklar (2) Cyela (1) Sykel (3)
Dörr Dörr (2) Dör (3) Dur (10) Pot (1)
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4.1.2 Årskurs 2
Nedan visas hur resultatet blev när vi gjorde samma undersökning i årskurs 2, i samma städer som 

vid undersöknings tillfället i årskurs 1. I denna sammanställning ser man bland annat en tydlig 

skillnad mellan årskurs 1 och årskurs 2. Eleverna i årskurs 2 i Stockholm har inte alls samma stavfel 

(val av vokalgrafem) som eleverna har i årskurs 1 i samma stad. Orden med dubbelteckning efter 

vokalen har Västeråseleverna i årskurs 2 svårt för.
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Figur 3: Jämförelse av eleverna i årskurs 2 i Stockholm och Västerås
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4.1.2.1 Västerås årskurs 2, stavningsvarianter
I Västerås-tabellen ser man ett tydligt resultat på skillnaden mellan eleverna i årskurs 1 och 2. 

Årskurs 2 eleverna från Västerås har fortfarande svårt att stava ord som dörr, äpple och åtta, men 

ordet ett har nu fått sin dubbelteckning.

Tabell 3: De olika varianterna från skrivundersökningen i årskurs 2 i Västerås (34 elever  

medverkade).

Ord Variant  
1

Variant  
2

Variant  
3

Variant  
4

Variant  
5

Variant  
6

Variant  
7

Variant  
8

Variant  
9

Variant  
10

Räv Räv 
(33)

Rev 
(1)

Räka Räka 
(26)

Reka 
(1)

Krefta 
(2)

Kraba 
(4)

Fisk 
(1)

Äter Äter 
(29)

Eter 
(3)

Ätter 
(2)

Läser Läser 
(32)

Läxer 
(1)

Lässer 
(1)

Äpple Äpple 
(17)

Epple 
(3)

Eple 
(2)

Äplle 
(1)

Äplä 
(1)

Äple 
(6)

Eplle 
(1)

Aeple 
(1)

Apple 
(1)

Ej svar 
(1)

Ett Ett 
(29)

Et 
(1)

En 
(2)

Ete 
(1)

1 
(1)

Åtta Åtta 
(18)

Åta 
(6)

Ota 
(3)

Otta 
(2)

8 
(1)

Ata 
(2)

Ej svar 
(2)

Häst Häst 
(25)

Hest 
(7)

Est 
(1)

Hust 
(1)

Cykel Cykel 
(19)

Cikel 
(2)

Sykel 
(3)

Sukel 
(1)

Cyckel 
(5)

Cyklar 
(1)

Cikl 
(1)

Cykl 
(1)

Cåkel 
(1)

Dörr Dörr 
(3)

Dör 
(17)

Dur 
(12)

Duör 
(1)

Ej svar 
(1)
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4.1.2.2 Stockholm årskurs 2, stavningsvarianter
I tabellen nedanför kommer de olika stavningsvarianterna från eleverna i årskurs 2 från Stockholm. 

I tabellen ser man att det har en skillnad på elevernas stavning med ä och inte e och sen stavningen 

med dubbelteckning av konsonantgrafem ligger fortfarande lite efter eleverna ifrån Västerås.

Tabell 4: De olika varianterna från skrivundersökningen i årskurs 2 i Stockholm (34 elever  

medverkade).

Ord Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 Variant 6 Variant 7
Räv Räv (32) Rev (2)
Räka Räka (32) Reka (2)
Äter Äter (26) Äta (1) Ätär (2) Ätter (2) Eter (3)
Läser Läser (26) Leser (4) Lasert (1) Läsär (3)
Äpple Äpple (7) Äple (13) Äplle (4) Epple (1) Eple (7) Äplä (2)
Ett Ett (24) Et (6) Eta (1) En (2) Ät (1)
Åtta Åtta (7) Åta (18) Ota (5) Otta (2) Atar (1) Äta (1)
Häst Häst (21) Hest (12) Hes (1)
Cykel Cykel (24) Cikel (1) Sukel (2) Cyckel (3) Cickel (1) Sikel (2) Ej svar (1)
Dörr Dörr (2) Dör (25) Dö (1) Dur (3) Dörön (1) Dor (2)
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4.1.3 När eleverna från Västerås skrev de tio orden
Nedan presenteras två figurer som jämför elevgrupper utifrån vilken ort de kommer ifrån. Vi var 

tvungna att göra ett urval här därför att våra elevgrupper inte hade samma antal. Eleverna i årskurs 

2 var 34 per ort och årskurs 1 hade 16 elever per ort. Vi har därför på måfå dragit ut 16 elevsvar från 

årskurs 2 från båda orterna. Detta gjordes för att vi skulle kunna göra en jämförelse i den här 

sammanställningen.

     Först presenteras tabellen över eleverna från Västerås. I denna sammanställning får man en 

klarare bild av det vi har visat i tidigare tabeller och figurer. Eleverna i årskurs 2 från Västerås har 

en bättre stavning av orden men de har fortfarande i årskurs 2 svårt med rätt vokal före 

dubbelteckning. Vi ser även här att eleverna i årskurs 1 oftare har stavat med rätt vokal på ord som 

räka, ett och cykel vilket inte årskurs 2-eleverna gjort. Men de har å andra sidan stavat med rätt 

vokal på ord som i äpple, åtta och häst, vilket eleverna i årskurs 1 hade svårare för. Skillnaden var 

dock liten, vilket också är tydligt i figuren här nedan.
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Figur 4: Jämförelse av Västeråseleverna i årskurs 1 och 2



4.1.4 När eleverna från Stockholm skrev de tio orden
I Stockholmselevernas svar av de tio orden får vi en mycket tydligare bild av att det är en stor 

skillnad beträffande elevernas stavning från eleverna i årskurs 1 och årskurs 2. Eleverna i årskurs 1 

stavar nästan bara med fel vokal, vilket syns tydligt i följande figur (figur 5), medan eleverna i 

årskurs 2 stavar mer korrekt. Framför allt har eleverna i årskurs 2 stavat orden med grafemet ä rätt 

vilket eleverna i årskurs 1 visar en viss svårighet för vid ord som äter, läser och häst. Även orden 

ett och åtta var svåra för eleverna i årskurs 1 där det förekommer att de skrev med siffror trots att vi 

sa att de skulle skriva med bokstäver. Ett annat ord som var svårt att stava för årskurs 1 var ordet 

dörr. 14 elever har i årskurs 1 stavat med fel vokalgrafem och 14 elever har stavat med rätt 

vokalgrafem i årskurs 2 när det gäller ordet dörr.
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Figur 5: Jämförelse av Stockholmseleverna i årskurs 1 och 2



4.2 Lärarna
Under denna rubrik kommer vi att beskriva de frågor i enkäten (se bilaga 2 och 4) som vi tyckte var 

viktigast för vårt arbete. Det visar sig att lärarna var rörande överens om att talspråket påverkar 

skriftspråket i den tidiga skolåldern. Vi beskriver nedan vad lärarna anser om talspråkets påverkan 

och presenterar hur lärarna enligt egen utsago arbetar för att hjälpa eleverna.

4.2.1 Lärarnas synpunkter på huruvida talspråket påverkar 

det tidiga skrivandet
Enligt enkäten med lärarna är alla eniga om att elevernas vardagsspråk påverkar elevernas 

skriftspråk. Här följer en sammanfattning av lärarnas svar.

     Många elever skriver som de pratar, om man har ett otydligt uttal, sväljer vissa bokstäver eller 

inte använder böjningar av ord, blir stavningen lidande. (säger jag spela istället jag spelade).

     Om eleverna säger orden i fel tempus påverkar det skriften, ord som slutar med -rd och -rt är 

svåra. Imperfekt av regelbundna verb + att man inte kan de rätta imperfekt formerna av 

oregelbundna verb (sovde, bärde).

     Småord prepositioner och det/den, böjningar av ord är också svårt.

     Om eleven inte kan berätta något med hela, avslutande meningar muntligt är det förstås svårt att 

göra det skriftligt.

     Litet muntligt ordförråd ger mager egen text, eleverna tappar ord i meningsbyggnad.

     Talspråket påverkar också eleverna som har bråttom ”han ba” (han bara).

     Att skriva sms och e-post påverkar ens sätt att prata det blir kortfattat och statiskt (har varit 

istället jag har varit). Till exempel Jag gick till Stockholm. Sitta på soffan. Sitta i bordet. 

Upprepningar, (sen sen sen, jag gick).

     Det först inlärda påverkar naturligtvis också den senare inlärningen.

     I enkätsvaren fick vi även följande svar av våra informanter: ”På en av skolorna har man ca 70 

% elever med invandrarbakgrund i klasserna, vilket gör att eleverna inte får möjlighet att höra 

svenska språkets uppbyggnad och prosodi på samma sätt som ett barn med svensktalande 

föräldrar.”, ”Slang, ljudeffekter och svenska ord blandas med deras modersmål och barnen använder 

som, typ, fett, och sen korta svar utan förklaring, du ska bara förstå vad som menas, dels påverkan 

av sin lek med andra elever.”, ”Eleverna hör en viss jargong och de tar till sig dessa ord/ljud.” och 

”Språk och skrift har ett samband, som jag talar skriver jag.”.
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     Informanterna tror att läsning påverkar skriftspråket mer än vardagsspråket, framför allt på grund 

av slang ord samt att det tappar ändelser. Om eleverna inte läser så mycket böcker och inte kan 

känna skillnaden på vardagsspråk och skriftspråk gör att de skriver som de pratar, stavning, slang 

etc. En av lärarna har en etta och den läraren beskriver att eleverna ljudar, när de skriver, de skriver 

som orden låter. Däremot ökar elevernas vilja att skriva rätt på de ord de använder. Några exempel 

på vad lärarna har sett för felstavningar genom åren är: ”va” istället för ”var”. ”E” istället för ”Ä”. 

Ofta ord som stavas med ”Y” kan bli till ”I”, även ord med ”U” och ”Ö”. ”Räv-rev”, ”gå-go”, 

”gång-gong”, ”dig-deg”, ”mig-meg”, ”sov-såv”, ”snabbt-snappt”, ”havs-hafs”, ”jordgubbar-

jogubbar”, ”högt-hökt”, ”gärna-hjärna”, ”hjord-jord”, ”kära-tjära”, ”snäll-snell”, ”ikväll-ikvell”, 

”jätte-jette” och ”gilla-jilla”. Ett exempel är också veckodagarna eleverna hör/säger ”månda”, 

”tisda” och skriver varianter som ”månta”, ”tistag” eller ”onsda” osv..

4.2.2 Lärarnas sätt att arbeta med det tidiga skrivandet
Lärarna i enkätundersökningen arbetar för att hjälpa eleverna genom att prata mycket och arbeta 

med att uttrycka orden korrekt, förklara och visa skillnader i språket, genom hjälpa eleverna att, lära 

in olika skrivregler och vara tydlig med att påpeka att alla bokstäver i ord inte hörs eller att låter på 

annat sätt.

Lärarna har försökt påverka vardagsspråket genom att:

 stimulera till samtal i grupp.

 stimulera till att kunna berätta om vardagliga saker så att andra förstår.

 stimulera att berätta kronologiskt.

 läsa mycket skönlitteratur högt/tyst och samtala om det lästa.

Lärarna arbetar hela tiden med att få elever trygga inför sitt skrivande, genom att arbeta 

kontinuerligt med deras läs- och skrivinlärning så att de grundlägger en stabil inlärning. Man 

arbetar mycket med skrivande. Till exempel tränar man på ordföljd och ändelser, hur man varierar 

meningarna, tränar på målande miljö- och personbeskrivningar. De arbetar med språklekar 

kontinuerligt, som rim och ramsor, sagor, sång och musik, vilket är skriv- och läsförberedande. De 

har även boksamtal, vilket skapar ett intresse för böcker hos eleverna och då berätta man hur man 

som vuxen skulle ha skrivit för de äldre eleverna. Skrivna instruktioner och dylikt är även det en bra 

träning. En skola har haft ett författarbesök för att ge inspiration. Man har också testat att läsa 

genom att gestalta olika känslor och uppmuntrat eleverna till att läsa föräldrarnas sagor på deras 

modersmål.
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5 Diskussion
Under denna här delen av examensarbetet kommer vi att klargöra vad vi tyckte att våra 

datainsamlingsmetoder gav oss samt vilka resultat vi fick med hjälp av våra metoder. Först 

analyserar vi materialet, sedan diskuterar vi vilka resultat vi har fått för att därefter diskutera våra 

metoder, om de till exempel har varit fördelaktiga för vår undersökning.

5.1 Analysdiskussion
Av eliciteringen som vi gjorde med eleverna kan vi utifrån resultatet som presenteras ovan säga att 

vi ser en tydlig skillnad hos eleverna i årskurs 2 efter att vi har jämfört deras stavning med eleverna 

i årskurs 1. Då man får beakta att eleverna i årskurs 1 endast har gått i skolan i tre månader och inte 

har kommit så långt i sitt skrivande. Medan eleverna i årskurs 2 har gått 13 månader i skolan och 

har kommit in väl i sitt skrivande.

     Utifrån lärarnas enkätsvar får vi det styrkt att eleverna skriver som orden uttalas. Skillnaden som 

vi ser på årskurs 2-elevernas stavning kan vi förstå utifrån lärarenkätens svar, då lärarna skriver att 

de arbetar mycket med rim och ramsor, högläsning och sång, men även bokintresset gör eleverna 

uppmärksamma på språket. Detta i sin tur gör att eleverna får en större förståelse för hur olika ord 

stavas. Lärarna talar mycket om rättstavning och skrivprocess som också är hjälpmedel för att 

eleverna ska lära sig hur man stavar vissa ord. Lärarna tar även upp att de arbetar med att eleverna 

ska läsa tillsammans det som de har skrivit. Detta gör det lättare för eleverna att diskutera varför ord 

stavas på ett visst sätt och gör att eleverna blir ännu mer uppmärksamma på både sitt eget och sina 

klasskompisars skrivande. Allt detta som lärarna har tagit upp i vår enkätundersökning besvaras 

genom vår elicitering med eleverna. Eleverna skriver helt enkelt som det låter, och särskilt tydligt är 

det att Stockholmseleverna har svårare att stava med vokalgrafemet ä än vad eleverna från Västerås 

har.

5.2 Resultatdiskussion
Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på om talet påverkar det tidiga skrivandet. Av 

resultatet från våra undersökningar kan man se att vi har fått svar på våra forskningsfrågor 

därvidlag. Eliciteringen med eleverna gav oss en tydlig bild av att talspråket påverkar det tidiga 

skrivandet, vilket även styrks genom enkätundersökningen med lärarna. Där säger lärarna 

samstämmigt att det finns ett påverkanssamband mellan elevernas talspråk och deras skrivning. 
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Flera av lärarna har observerat att många elever ”skriver som de säger det” vilket är det typiska för 

nybörjarstavningen hos barn som precis är i början av sitt skrivande (Tornéus 2000:14–20). Det är 

svårt för barnet att veta vilket ljud som hör ihop med vilken bokstavsform (Liberg 1993:62–64). 

Liberg nämner också att det kan vara bättre att lära barnen hur en bokstav låter istället för det 

faktiska namnet på bokstaven. Vi har genom detta arbete fått en större förståelse för att 

vokalfonemen reduceras i vissa ord och därför gör eleverna dessa naturliga stavfel. Vi kan se det 

Liberg beskriver beträffande att det skulle vara bättre att eleverna lär sig bokstävernas fonem tidigt 

för att det ska bli lättare för dem i den tidiga stavningen.

     När barnen lär sig skriva bryter de ner orden ljud för ljud för att orden ska kunna bli till skrift 

(Fridolfsson 2008:142–148). Detta har även lärarna tagit upp i sina enkätsvar när de säger att 

eleverna skriver som det låter och att de delar upp orden när de ljudar, fonem för fonem. Det 

märktes också i eliciteringen med eleverna. Vi ser att när eleverna har fått stava ordet häst så har 

några elever utelämnat vokalfonemet, andra elever har utelämnat konsonantgrafemet h och istället 

låtit vokalgrafemet e eller ä stå kvar.

     Vi kan konstatera att utifrån vår undersökning har vi fått ett resultat som visar att elever från 

Stockholm har svårare att stava med ä än av eleverna från Västerås har. Vi noterar även att det var 

svårt för båda elevgrupperna att använda dubbelteckning korrekt i årskurs 2.

     Som vi tog upp i resultatet var alla lärare eniga om att elevernas talspråk påverkar deras 

skriftspråk. Några exempel som lärarna tar upp är ”e” istället för ”ä”, ”y” kan bli ”i”, ”u” kan bli 

”ö”, men även det slarviga talspråket som syns i elevernas text. Till exempel kan ordet måndag bli 

”månda” och tisdag kan bli ”tista” (se bilaga 4). När vi tittar i tabellerna på de olika 

stavningsvarianterna ser vi det lärarna beskriver nämligen att vissa bokstäver kan bytas ut, till 

exempel kan grafemet y i ordet cykel bli till ett i. Där vi ser stavningsvarianter som cikel, cickel,  

sikel. Flera lärare har också observerat att många elever skriver som de pratar. Om eleven till 

exempel har ett otydligt uttal eller sväljer vissa bokstäver kan stavningen bli lidande. Talspråket kan 

även påverka om eleverna har bråttom när de skriver, till exempel ”han ba”. En av lärarna, som har 

årskurs 1, berättar att eleverna i klassen ljudar när de skriver, med det menar den läraren att de 

skriver som det låter.

     I enkätundersökningarna svarar lärarna att de arbetar mycket med att prata och att använda rätt 

ord, de förklarar och visar skillnader i språket. Lärarna anser också att när man börjar gå igenom 

reglerna för det svenska språket, löser det sig oftast för eleverna eftersom de får en större förståelse 

för detta. Enligt de olika nivåerna i skrivutvecklingen är det här en del av elevens process för att 

lära sig att skriva (Fridolfsson 2008, Tornéus 2000, Nauclér 1989 och Lundberg 1989). Den här 
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nivån kallas för alfabetisk-fonemisk skrivning och innebär att nybörjarskrivaren skriver ljud för 

ljud, fonem för fonem, och därmed får de orden att bli till skrift. Lärarna har även arbetat för att 

utveckla talspråket genom att samtala i grupp, låta eleverna berätta vardagliga saker, berätta i 

kronologisk ordning samt läsa högt/tyst och sedan samtala om det som eleverna har läst.

     En skola har haft en författare på besök som har haft undervisning i hur man skriver en saga. 

Författaren tog upp hur viktigt det är att beskriva väl och göra sin text målande vilket var väldigt 

uppskattat av eleverna. Genom högläsningen får barnet en bild av hur språket är uppbyggt 

(Lundberg 2008:23), eftersom barnet kommer närmare språket genom läsningen. Det är viktigt att 

hjälpa barnet att finna sin inre motivation, genom att ta med barnet på utflykter och äventyr. När ett 

barn har upplevt något kul och spännande är det lättare för barnet att med sina nya erfarenheter 

skapa en drivkraft till att skriva och berätta om sina upptäckter.

     Skrivningen hänger ihop med Vygotskijs utvecklingsteori (Jerlang m.fl. 1988:281–289). När 

barnet upptäcker att det klarar nya saker ökar barnets motivation och då vill barnet själv ta reda på 

hur ord stavas. Det kan vi även se när Frost (2009:86–90) och Eriksen Hagtvet (1990:18, 26) talar 

om att det är viktigt att barnet får växa in i skriftspråket med stöd från vuxna och att det inte sker i 

en direkt undervisning. De menar att de vuxna ska finnas där som ett stöd för barnet och ge direkta 

svar på barnets frågor och inte rätta barnets text. I vår analys av resultatet från eliciteringen kunde 

man se en tydlig skillnad på elevernas stavning mellan årskurs 1 och årskurs 2. Vi ser att det löser 

sig med tiden när eleverna får erfarenhet och annat att relatera till precis som Liberg (1993:62–64) 

beskriver.

     Vi tycker oss ha sett att eleverna från Stockholm har svårare än eleverna från Västerås, när det 

rör sig om stavning av ord med grafemet ä. Eftersom eleverna från Västerås talar en regional 

varietet, där /ε/-fonemet förekommer oftare, bör det göra att det blir lättare för dem att stava dessa 

ord än för eleverna från Stockholm som har ett uttal som uppfattas som ett tydligare /e/-fonem trots 

att det stavas med ett ä-grafem. Hultgren (1983:115–116) hävdar att barn som pratar 

standardsvenska inte skulle stöta på samma problem som dialektalande barn. Trots detta har vi ändå 

sett att eleverna från Stockholm som talar en regional varietet av rikssvenska har mer problem med 

stavningen av vokalgrafemet ä än vad eleverna från Västerås har. Även om Hultgren har fokus på 

övre Dalarna beskriver han ändå att standardsvenskan har status av normspråk. Utifrån dem 

iakttagelser vi har gjort ställer vi oss frågan om standardsvenska som talas i Stockholm inte 

motsvarar normuttalet beträffande vokalljuden ä och ö, eftersom majoriteten av eleverna från 

Stockholm stavar ä-fonemet i orden räv, läser och äter med e-grafem och det korta ö-fonemet med 

ett u-grafem i ordet dörr.
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5.3 Metoddiskussion
Det första problemet vi stötte på var att det inte fanns något stort intresse av att medverka vid 

enkätundersökningen. Vi fick endast svar av 15 lärare medan vi hade hoppats på att få svar från 

samtliga 30 lärare som vi hade delat ut enkäterna till. Vi anser att det hade varit bättre för 

examensarbetets reliabilitet om fler lärare hade varit med och svarat på enkäten. Enkäten (se bilaga 

2) gav oss trots det låga antalet lärarsvar ändå svar på det vi ville ha svar på. Det hade kanske blivit 

en större reliabilitet och på så sätt hade enkäten fått en säkrare validitet. Vi är dock nöjda med 

enkätens utformning, vi upplevde att lärarna förstod frågorna, vilket gjorde att de kunde ge utförliga 

svar samt ge konkreta exempel.

     Eliciteringen med eleverna blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Vi hade en förhoppning om att 

eleverna i årskurs 1 skulle kunna mer än vad de faktiskt kunde. På grund av att eleverna i årskurs 1 

inte hade kommit så långt i sitt skrivande var vi tvungna att göra om utformningen av uppgiften och 

förenkla den, vilket gjorde att hela vår undersökning fick bli förenklad. Vi ser både positivt och 

negativt på detta. Det positiva var att vi genom förenklingen kunde använda eliciteringen som en 

jämförelse mellan årskurserna, vilket gjorde att vi inte blev låsta genom att endast jämföra de 

gemensamma åldrarna årskurs 1 och årskurs 2 var för sig. Problemet som vi stötte på genom 

förenklingen var att vi inte fick se orden i sitt rätta sammanhang, i en text, utan skrivandet blev mer 

som ett rättstavningstest, vilket initialt inte alls var tanken med uppgiften.

     Vårt missivbrev till vårdnadshavarna (se bilaga 3) fungerade bra. Det var ingen som hade frågor 

på det utan vårdnadshavarna visade snarare ett stort intresse för det vi skrev om och ville veta mer. 

Vi har kommit underfund med att det hade varit bra om vi hade gjort samma undersökning i en 

årskurs 3 i Västerås och Stockholm. På så sätt hade den undersökningen kunnat styrka det lärarna 

svarade i vår fråga 8 i enkätundersökningen (se bilaga 4) där lärarna har observerat att detta växer 

bort när eleverna blir tryggare i svenska språkets alla skrivregler.

     Vi är nöjda med datainsamlingsmetoderna, men det hade kanske varit bra om vi hade valt att 

göra en eller flera observationer. En observation hade även varit bra att göra vid eliciteringen med 

eleverna för att på så sätt höra hur eleverna sa orden när de skulle stava dem. Då hade vi kanske fått 

en annan infallsvinkel på det resultatet som eliciteringen gav oss. Vi hade då kanske kunnat relatera 

mer till den regionala varietetens påverkan. Om vi hade gjort en eller flera observationer hade det 

blivit en kombination av flera datainsamlingsmetoder vilket hade gett oss en metodtriangulering 

(Stukát 2005:36). Denna triangulering hade hjälpt oss att kunna dra tydligare slutsatser, eftersom 

den hade åskådliggjort samma område utifrån flera olika mätpunkter.
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     Om vi hade gjort samma undersökning idag, hade vi valt att göra eliciteringen på en mer 

individuell nivå, alltså utfört en fallstudie, med några elever för att på så sätt höra hur eleverna 

uttalar orden och sedan se hur de stavar dem. Då hade vi kunnat få en bredare förståelse för hur 

eleverna tänkte kring stavningen av orden. Vi hade fått in observationen lättare och även kunnat 

spela in varje elev när de sa orden vilket hade gjort att vi hade kunnat jämföra och analysera själva 

uttalet med stavningen. Genom en sådan datainsamlingsmetod hade vi kunnat analysera djupare om 

det är talspråket som påverkar.
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6 Avslutning
Syftet med vårt arbete var att ta reda på om talspråket påverkar det tidiga skrivandet, vilket vi tycker 

att vi har sett att det gör. Forskarna menar att så fort eleverna har lärt sig reglerna och fått erfarenhet 

av skrivning är inte talspråkets påverkan lika stor. Under den period när eleven lär sig skriva, 

skriver eleven precis som det låter, eftersom han/ hon inte har något annat att relatera till, men detta 

är något övergående (Lundberg 2008, Arnqvist 1993, Liberg, 1993, Eriksen Hagtvet 1990, Nauclér 

1989, Taube 2011, Tornéus 2000 och Horn m.fl. 2004). Både lärarna i enkäten, litteraturen och det 

eliciterade materialet visar att i den tidiga skrivprocessen är det naturligt att eleverna skriver orden 

som de uttalas när de säger dem. Men som man kan se i årskurs 2 har eleverna redan där fått en 

större förståelse och en bredare språkgrund än vad eleverna i årskurs 1 har. Detta tyder på att 

årskurs 2-eleverna har nått Fridolfssons tredje skrivutvecklingsnivå, den alfabetisk-fonemiska nivån 

(Fridolfsson 2008:142-145). När barnet kommer in i den fjärde nivån i skrivutvecklingen, den 

ortografiska nivån, har skrivningen blivit automatiserad och barnet behöver inte lägga lika mycket 

energi på vilka bokstäver som ingår i orden. För när de sedan övergår till den morfologiska nivån 

känner barnet nu till förstavelser, stam och ändelser.

6.1 Slutsats och fortsatt forskning
Slutsatsen som vi kan dra av vår undersökning är att när eleverna får erfarenhet av språket genom 

läsning, grammatik, samtal, bearbetning av texter och språklekar, utvecklas de och lär sig att skriva 

utan att bli påverkade av sitt uttal.

     Som vi nämnde i inledningen finns det faktorer som påverkar talspråket. Dessa faktorer skulle 

vara intressanta att titta närmare på samt på vilket sätt man kan påverka dessa faktorer. En av 

skolorna i undersökningen har en hög procent elever som talar svenska som andraspråk. Dessa 

elever ställs inför helt andra premisser när det kommer till talspråkets påverkan på det tidiga 

skrivandet, vilket skulle vara intressant att fördjupa sig mer i.

     En annan tanke är att det skulle vara intressant att se vilka konsekvenser det kan få i det tidiga 

skrivandet hos elever i till exempel Skåne, Norrbotten, Värmland och Gotland med regionala 

varieteter som har större avvikelser från standardspråket.
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Bilaga 1 – Missivbrev till lärarna

Hej!

Vi heter Jennifer Moudi och Sara Hultberg och är två studenter som läser på lärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola, i Västerås, med inriktning språk och språkutveckling. Under den här 
terminen skriver vi vårt examensarbete.

Vårt syfte med examensarbetet är att ta reda på hur det talade vardagsspråket påverkar elevens 
skrivande. Påverkas skriftspråket av hur eleven uttalar ett ord som det sedan ska stava eller kan 
eleven urskilja ljud och bokstav? Och då syftar vi inte på elever i behov av särskilt stöd.
Därför skulle vi vilja be er att hjälpa oss med att svara på sexton stycken enkätfrågor om det valda 
ämnet. Undersökningen tar 10-15 min att svara på.

Enkätundersökningen kommer att vara helt anonym så vi kommer inte veta vem som har besvarat 
enkäten. Endast vi och vår handledare kommer att se det här materialet. I den slutgiltiga 
sammanställningen i vårt examensarbete kommer läsarna inte att kunna veta vilken skola eller 
specifik lärare som varit med och svarat på de olika frågorna. Examensarbetet kommer att läggas ut 
på www.diva-portal.org som är en portal för examensarbeten och uppsatser.

Detta är en frivillig enkätundersökning och du som respondent kan avbryta ditt deltagande när som 
helst. Enkäterna är numrerade så du som deltagare får notera ditt personliga kontrollnummer och 
ange det vid eventuellt avbrott från undersökningen.

Om ni har några frågor kan ni nå oss via telefon eller e-post.

Jennifer Moudi Sara Hultberg
Telefon: XXX-XXXXXX Telefon: XXX-XXXXXX
E-post: XXX@XXXXXX.XXX E-post: XXX@XXXXXX.XXX

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,
Jennifer Moudi och Sara Hultberg
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Bilaga 2 – Enkäten

Enkätfrågorna

(Texta svaren. Om du inte får plats med svaret, skriv då gärna på baksidan men glöm inte att märka 
med numret på frågan).

Ort:____________________

Verksamma år som lärare:_________________________

1. Kan du tänka dig att dina elevers vardagsspråk påverkar deras skriftspråk?

Ja Nej

2. Om ja, på vilket sätt?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Om nej, gå vidare till fråga nr 12

4. Har du lagt märke till särskilda ord eller språkliga konstruktioner som gör att det blir 

extra tydligt?

Ja Nej

5. Om ja, ge exempel på sådana ord och konstruktioner?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Är det vanligt att dessa finns kvar i slutet av årskurs 3?

Ja Nej
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7. Om ja, hur visar sig detta i sådana fall?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Upplever du att vardagsspråkets påverkan på skrivinlärningen är något problem?

Ja Nej

9. Om ja, motivera svaret.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Har ni arbetat för att motverka att vardagsspråket skulle påverka skrivandet?

Ja Nej

11. Om ja, hur har du arbetat?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12. Har du i ditt arbetslag eller liknande grupp diskuterat vardagsspråkets påverkan på 

skriftspråket?

Ja Nej

13. Om ja, beskriv lite mer utförligt hur, var och när?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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14. Har du arbetat med läs- och skrivinlärning i någon annan ort tidigare?

Ja Nej

15. Om ja, vad har du för erfarenheter av det angående vardagsspråkets inverkan på 

skriftspråket?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

16. Har du några andra erfarenheter kring vardagsspråk och skriftspråk som du vill dela 

med dig av?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Tack för din medverkan!

Med vänliga hälsningar,

Jennifer och Sara
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Bilaga 3 – Missivbrev till elevernas vårdnadshavare

Till vårdnadshavare/vårdnadshavarna med elev i klass X i X-stad!

Hej!
Vi heter Jennifer Moudi och Sara Hultberg och är två studenter som läser på lärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola, i Västerås, med inriktning språk och språkutveckling. Under den här 
terminen skriver vi vårt examensarbete.
     Vårt syfte med examensarbetet är att ta reda på om det talade vardagsspråket påverkar elevens 
skrivande. Därför skulle vi vilja be er som vårdnadshavare om tillåtelse att få göra den här 
undersökningen i klassen.
     Vi kommer att visa föremål och eleven får sedan skriva ned vad de ser. Med hjälp av dessa ord 
får de sedan skriva en berättelse, saga eller kort text beroende på hur långt de hunnit i sin 
skrivutveckling. Detta tillfälle kommer att ske under en svensklektion på ordinarie skoltid, 
uppgiften tar ca 60 min. När eleverna har skrivit klart texten kommer de att lämna den i en låda som 
kommer att stå i klassrummet, för att vi inte ska veta vilken elev som har skrivit vilken text. Utifrån 
elevernas texter vill vi undersöka om det stämmer att elevens sätt att tala påverkar deras sätt att 
skriva.
     Undersökningen kommer att vara helt anonym så vi kommer inte veta vilken elev som har skrivit 
vilken text. Endast vi och vår handledare kommer att se det här materialet. I den slutgiltiga 
sammanställningen i vårt examensarbete kommer läsarna inte att kunna veta vilken skola eller 
specifika elever som har varit med och skrivit de olika sagorna.

Om ni har några frågor kan ni nå oss via telefon eller e-post.

Jennifer Moudi Sara Hultberg
Telefon: XXX-XXXXXX Telefon: XXX-XXXXXX
E-post: XXX@XXXXXX.XXX E-post: XXX@XXXXXX.XXX

Tack på förhand!

Hälsningar,
Jennifer Moudi och Sara Hultberg

Tillåtelse från vårdnadshavare
(Ringa in ditt svar) Får vara med Får inte vara med

Namn på eleven:_______________________________________

Namn på vårdnadshavare:___________________________________
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Bilaga 4 – Sammanfattning av lärarnas enkätsvar
Lärarna från Västerås

Fråga 1 - Kan du tänka dig att dina elevers 
vardagsspråk påverkar deras skriftspråk?

Ja: 10

Nej: 

Fråga 2 - Om ja, på vilket sätt? – Hur mycket svenska de hör pratas hemma 
påverkar mängden ord de lär sig och sen kan 
skriva. Talspråket påverkar också barnen har 
bråttom ”han ba” (han bara) osv.
– Många elever skriver som de pratar.
– Om man har ett otydligt uttal, sväljer vissa 
bokstäver eller inte använder böjningar av ord, blir 
stavningen lidande. (säger jag spela istället jag 
spelade). Kan man inte berätta något med hela, 
avslutande meningar muntligt är det förstås svårt 
att göra det skriftligt. Litet muntligt ordförråd ger 
mager egen text.
– Inlärningen som eleverna får först påverkar 
naturligtvis. Kan bero på olika ljuduttal, t.ex. 
beroende på vilket modersmål de har. Dels 
påverkan av sin lek med andra elever. De hör en 
viss jargong och det tar till sig dessa ord/ljud.  Men 
till stor del tror jag att det har betydelse vad för 
modersmål eleverna har, hur det påverkas av detta.
– Eleverna tappar ord i meningsbyggnad, många 
har dåligt ordförråd. På skolan har vi ca 70 % 
invandrar elever i klasserna, vilket gör att eleverna 
inte får möjlighet att höra svenska språkets 
uppbyggnad, ordsats och språkrytmer.
– Eleverna skriver ofta som de pratar, (halva ord 
slang med mera).
– Språk och skrift har ett samband. Som jag säger 
skriver jag. Att skriva sms och mail påverkar mitt 
sätt att prata det blir kortfattat och statiskt. Jag tror 
att läsning påverkar skriftspråket mer än mitt 
vardagsspråk.
Framför allt pga. slang ord samt att det tappar 
ändelser. Korta meningar pga. sms man skriver. 
(Har varit istället jag har varit).
– Det läser inte så mycket böcker och kan inte 
känna skillnaden på vardagsspråk och skriftspråk 
vilket gör att de skriver som de pratar, stavning, 
slang etc.

Fråga 4 - Finns det några utmärkande ord 
eller språkliga konstruktioner som gör att det 
bli extra tydligt?

Ja: 10

Nej: 0
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Fråga 5 - Om ja, ge exempel på sådana ord 
och konstruktioner?

– Jag gick till sthlm. Sitta på soffan. Sitta i bordet.
Om eleverna säger orden i fel tempus påverkar det 
skriften. Ord som slutar med -rd och -rt är svåra.
– Imperfekt av regelbundna verb + att man inte kan 
det rätta imperfekt formerna av oregelbundna verb 
(sovde, bärde istället).
Ofta ord som stavas med Y kan bli till I, även ord 
med U och Ö. Ett exempel är också veckodagarna 
de hör/säger månda, tisda...
– Slang, ljudeffekter och svenska ord som blandas 
med deras modersmål.
– Han ba, hon ba.
– Typ, fett, korta svar utan förklaring. Du ska bara 
förstå vad som menas. Däremot ökar elevens vilja 
att skriva rätt på det ord de använder.
– På skolan kan mycket hänga ihop med 
hemspråket. Småord prepositioner och det/den, 
böjningar av ord är också svårt.
– Upprepningar, sen sen sen jag gick.

Fråga 6 - Är det vanligt att dessa finns kvar i 
slutet av årskurs 3?

Ja: 8

Nej: 2

Fråga 7 - Om ja, hur visar sig detta i sådana 
fall?

– Ibland svårt att få ihop längre berättelser osäkra 
ifall det blir fel.
– När eleverna skriver.
– T.ex. i elevernas skriftspråk, när det skriver sagor, 
faktatexter.
– Det blir ett gemensamt språk. I en mångkulturell 
skola blir det gärna det enda språket.
– Det finns enda upp i 5an men där börjar man 
intresserad sig för ord och frågar hur ord stavas och 
vill att man rättar till stavning, ändelser, förklara 
ord och som min/mitt eller en/ett.
– När de skriver berättelser och när de ska berätta 
om saker de har varit med om.

Fråga 8 - Upplever du att vardagsspråkets 
påverkan på skrivinlärningen är något 
problem?

Ja: 5

Nej: 3

Både ja och nej: 2

Fråga 9 - Om ja, motivera. Ja: Inlärda ord är svåra att ändra för en del.
Nej: Nyfikna elever som är öppna och vill lära sig. 
– De lyssnar och tar till sig och en del ändrar lätt 
det inlärda orden. (Aha-upplevelser hos många)
– Har man ett torftigt vardagsspråk kan ju inte det 
skrivna bli rikt och varierat så det är klart att det är 
ett problem. Deras språk måste lyftas från en låg 
nivå.
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– Det krävs mycket resurser i skolan, eftersom 
många elever inte kan få någon stöttning hemma.
– Det blir gärna lite ”fattigt”. Kort, snabbt och utan 
emotionella bottnar.
– Språket blir fattigt. Mycket pga. våra elever inte 
har så många ord pga. svenska inte är deras 
hemspråk. Mycket slang och ändelser av ord.

Fråga 10 - Har ni arbetat för att motverka att 
vardagsspråket skulle påverka skrivandet?

Ja: 10

Nej: 0

Fråga 11 - Om ja, hur har du arbetat? – Pratar mycket. Jobbar med rätt ord. Förklara och 
visa skillnader i språket.
– Genom att lära in olika skrivregler och vara 
tydlig med att alla bokstäver i ord ”inte hörs” eller 
låter på annat sätt.

 Försökt påverka vardagsspråket genom: 
Stimulera till samtal i grupp

 Stimulera till att kunna berätta om 
vardagliga saker så att andra förstår.

 Stimulera att berätta kronologiskt.
 Läsa mycket skönlitteratur högt/tyst och 

samtala om det lästa.
– Vi arbetar hela tiden med att få elever trygga 
inför sitt skrivande. Genom att arbeta kontinuerligt 
med våra läs och skrivinlärning så grundar vi en 
stabil inlärning.
– Ja vi synliggör språket hela tiden i skolan. Vi 
arbetar med språklekar kontinuerligt så som rim 
och ramsor, sagor, sång och musik, skriv och läs 
förberedande. Många boksamtal vilket skapar ett 
bok intresse.
– Genom att berätta hur ”jag” som vuxen skulle ha 
skrivit.
– Genom högläsning. Skrivna instruktioner och 
fakta. Författarbesök för inspiration. Testa att läsa 
med olika känslor. Tänka på punkt. Inte läsa och 
skriva på utan att göra uppehåll. Uppmuntra eleven 
till att läsa föräldrarnas sagor, på deras modersmål.
– Genom att läsa, prata och förklara mycket. Både 
egen läsning, högläsning med ordförklaringar innan 
och under tiden.
– Mycket skrivande t.ex. tränat på ordföljd, hur 
man varierar meningarna, målade miljö och 
personbeskrivningar och ändelser med mera.

Fråga 12 - Har du i ditt arbetslag eller 
liknande grupp diskuterat om 
vardagsspråkets påverkan på skriftspråket?

Ja: 6
Nej: 4
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Fråga 13 - Om ja, beskriv lite mer utförligt 
hur, var och när?

– Vi har diskuterat vikten av att påvisa för eleverna 
att talspråket kan se annorlunda ut än det skrivna 
språket.
– Det kommer upp lite då och då, inte vid något 
speciellt tillfälle.
– Dagligen, vi pratar om det varje dag.
Inte med klar fokus, men vi har diskuterat barnens 
språk. Hur det överens stämmer med hur de skriver. 
– Ja vi pratar hela tiden om det och rättar 
individuellt det som de kan jobba med.

Fråga 14 - Har du arbetat med läs- och 
skrivinlärning i någon annan ort tidigare?

Ja: 3

Nej: 7

Fråga 15 - Om ja, vad har du för erfarenheter 
av det angående vardagsspråkets inverkan på 
skriftspråket?

– Då det var en skola med 100 % svenska som 
modersmål så märkte jag en skillnad med 
nuvarande skola med 85 % ej svenska som 
modersmål, det visade sig med att eleverna hade en 
godare skrift trygghet.
– Det var för så många år sedan och det var inte en 
skola där det fanns så många invandrare så det är 
svårt att jämföra.

Fråga 16 - Har du några andra erfarenheter 
kring vardagsspråk och skriftspråk som du 
vill dela med dig av?

– Funderar på om det påverkas av kultur och länder 
eleven kommer ifrån. Hur mycket det pratar 
svenska hemma. Det kan påverkas både positivt (de 
eleverna som är nyfikna och vill lära sig språket) 
och negativt (ej hör så mycket svenska hemma och 
tar till sig slang ord lättare?).
– Lång erfarenhet av att arbeta i mångkulturella 
områden, vilket har gjort att man lärt sig att vara 
övertydlig i sitt sätt att möta människor från olika 
kulturer.
– Min känsla är att eleverna med åldern vet hur det 
egentligen ska vara men ”glömmer” bort sig.

Lärarna från Stockholm

Fråga 1 - Kan du tänka dig att dina elevers 
vardagsspråk påverkar deras skriftspråk?

Ja: 5

Nej: 0

Fråga 2 - Om ja, på vilket sätt? – Att det skriver orden som de säger/låter.
– I samtal och lek får eleven förkunskaper till 
skriftspråket som stärker elevens fortsatta 
läsintresse och utveckling.
– Jag har en etta och de ljudar, när det skriver. De 
skriver som orden låter.
– Allt man hör och säger skriver man.

Fråga 4 - Finns det några utmärkande ord Ja: 5
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eller språkliga konstruktioner som gör att det 
bli extra tydligt?

Nej: 0

Fråga 5 - Om ja, ge exempel på sådana ord 
och konstruktioner?

– T.ex. va istället för var. E istället för Ä.
Vid slang. Rev-räv, go-gå, gång-gong, deg-dig, 
meg-mig med flera.
– Sov-såv, snabbt-snappt, havs-hafs, jordgubbar-
jogubbar, högt-hökt, gärna-hjärna, hjord-jord, kära-
tjära.
– De är osäkra på E och Ä. De använder inte 
bokstaven Ä när det skriver.
– Räv-rev, snäll-snell, ikväll-ikvell, jätte-jette, 
gilla-jilla.

Fråga 6 - Är det vanligt att dessa finns kvar i 
slutet av årskurs 3?

Ja: 2

Nej: 2

Vet inte: 1

Fråga 7 - Om ja, hur visar sig detta i sådana 
fall?

– Eleverna är inte riktigt medvetna att det finns en 
skillnad. Jag tror att man arbetar för lite med dessa 
saker i det vardagliga arbetet i skolan. – Dessutom 
så tror jag att man bör börja tidigt med att träna på 
detta. Redan i FK kan man nämna det i rätt 
sammanhang.
– Vid skrivning av text, (hos några men inte alla).

Fråga 8 - Upplever du att vardagsspråkets 
påverkan på skrivinlärningen är något 
problem?

Ja: 2

Nej: 2

Både ja och nej: 1

Fråga 9 - Om ja, motivera. – Ja, alla som går ut grundskolan måste ha med sig 
ett adekvat språk för studier i framtiden och för 
vårt lands utveckling språket är A och O i alla 
sammanhang. Träna, träna och träna!!! Det finns 
ingen genväg!!!
– Delvis, eftersom det är svårt för dem att stava när 
de ljudar men de lär sig så småningom.
– Det blir som en vana.

Fråga 10 - Har ni arbetat för att motverka att 
vardagsspråket skulle påverka skrivandet?

Ja: 4

Nej: 1

Fråga 11 - Om ja, hur har du arbetat? – Genom att ”prata” ”träna” medvetande göra 
eleven. Läsa mycket och diskutera.
– Rättstavning. Skrivprocess – textbearbetning.
– Arbetat mycket med bild och text.
– Vi läser mycket och skriver. Allt vi skriver läser 
vi tillsammans.

Fråga 12 - Har du i ditt arbetslag eller Ja: 0
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liknande grupp diskuterat om 
vardagsspråkets påverkan på skriftspråket?

Nej: 5

Fråga 13 - Om ja, beskriv lite mer utförligt 
hur, var och när?

Inget svar.

Fråga 14 - Har du arbetat med läs- och 
skrivinlärning i någon annan ort tidigare?

Ja: 2

Nej: 3

Fråga 15 - Om ja, vad har du för erfarenheter 
av det angående vardagsspråkets inverkan på 
skriftspråket?

– Jobbade 12 år i Tensta, men där hade vi annan 
språklig problematik.
– Har haft förskoleklasser bara.

Fråga 16 - Har du några andra erfarenheter 
kring vardagsspråk och skriftspråk som du 
vill dela med dig av?

– Att eleven frågar hur ord stavas, när de är mogna 
för stavningsregler. Att ett ord kan ha olika 
betydelser, t.ex. fluga, prästkrage och jordgubbe.
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