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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna studie var att utveckla och normera ett logopediskt stavningstest för 
vuxna., då det idag saknas ett sådant test. Det framtagna testet bestod till en början av en 
orddel som innehöll 80 ord i varierande svårighetsgrad, utvalda för att representera 
svenskans olika stavningskombinationer. Vidare fanns en del med 80 nonord, 
konstruerade för att följa svenskans ljudmässiga uppbyggnad. 146 deltagare från 18 – 
94 år deltog i normeringen av testet. Urvalet stratifierades efter kön, ålder och 
utbildningsnivå så att inverkan av dessa olika faktorer på stavningsförmågan kunde 
undersökas. 
 
Resultaten visade att utbildningsnivå påverkade stavningsförmågan på så sätt att 
personer med eftergymnasial utbildning klarade stavning av både ord och nonord bättre 
än personer med förgymnasial/gymnasial utbildning. Vidare uppvisade kvinnor bättre 
resultat på stavning av ord jämfört med män, men ingen signifikant skillnad i 
stavningsförmåga av nonord uppmättes. Vid stavning av ord framkom ingen skillnad i 
förhållande till ålder, men vid stavning av nonord uppvisade äldre personer ett sämre 
resultat, troligen p.g.a. nedsatt hörsel. 
 
De vanligaste typerna av stavfel bland deltagarna var på orddelen enkel-/dubbelteckning 
och på nonorddelen utbyte av bokstav. Stavfelens placering förekom främst medialt i 
orden, medan de i nonorden fanns både initialt och medialt. 
 
Studien utmynnade i STAVUX, ett test med 45 ord och 45 nonord, utvalda från det 
ursprungliga testet. STAVUX deltest har en hög intern reliabilitet. Testet har normerats 
och är tänkt att användas vid utredning av vuxna med stavningssvårigheter. 
 
Nyckelord: stavning, stavningstest, agrafi, dyslexi, utbildningsnivå, nonord 
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ABSTRACT 
 
Because a comprehensive clinical spelling test for adults does not exist today, the aim of 
this study was to develop and standardize such a test. The originally developed test 
consisted of one part containing 80 words of varying difficulty, chosen to represent the 
different spelling combinations of the Swedish language. Furthermore, the test had a 
part containing 80 pseudo-words, constructed to follow the Swedish sound system. 146 
participants between the age of 18 to 94 participated in the standardization of the test. 
The selection was stratified by sex, age and level of education, in order to examine the 
influence of these variables on spelling ability.  
 
The results indicated that the level of education affected the spelling ability, so that 
participants with high education spelled both words and pseudo-words better than 
participants with low education. Moreover women had better results on the spelling of 
words than men, whereas no significant sex differences was found on pseudo-word 
spelling. Age did not influence word spelling, but elderly participants had significantly 
lower results on the pseudo-words, likely because of impaired hearing. 
 
The most common type of word misspelling was single/double spelling of consonants. 
On pseudo-words, grapheme substitutions were the most common error. Misspellings 
were most frequent medially in words and initially and medially in pseudo-words. 
 
The study resulted in STAVUX, a test consisting of 45 words and 45 pseudo words, 
selected from the original version. The different parts of STAVUX thus have high 
internal reliability. The test has been standardized and is intended to be a part of the 
assessment of adults with spelling difficulties.  
 
Keywords: spelling, spelling test, agraphia, dyslexia, level of education, pseudo-words 
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1. Bakgrund 

 
1.1. Introduktion 

Logopeder arbetar med att utreda och behandla tal-, språk- och sväljsvårigheter hos 
patienter. Inom ett par arbetsområden ingår bedömning av stavningssvårigheter hos 
vuxna patienter som en del i utredningen. En del av patienterna har haft 
stavningssvårigheter ända sedan de lärde sig skriva, t.ex. personer som har specifika läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi. Andra är patienter vars stavningssvårigheter uppstått i 
vuxen ålder och som tidigare inte upplevt några svårigheter. Dessa svårigheter kan 
komma plötsligt, efter en stroke eller förvärvad hjärnskada, eller smygande, orsakade av 
en progredierande demenssjukdom. Människors stavningsförmåga varierar (för en 
sammanställning av studier, se Kihl et al., 2000), vilket gör utredning av stavning svårt. 
För att på bästa sätt kunna utreda patienternas svårigheter behövs kunskap om 
stavningsnivån i befolkningen. Denna kunskap kan sedan användas kliniskt för att 
undersöka om de stavfel som en patient gör avviker från de stavfel som förekommer i 
befolkningen. Något ingående logopediskt stavningstest för vuxna finns emellertid inte i 
nuläget. 
 
Denna studie syftar till att utveckla och normera ett stavningstest för vuxna. I denna 
bakgrund ges därför en inblick i hur stavningsprocessen fungerar samt vilka faktorer 
som påverkar stavningsförmågan. Vidare ges en översiktlig bild över hur olika 
stavningssvårigheter kan yttra sig samt över lämplig behandling utifrån svårigheternas 
karaktär då detta är aktuellt. Dessutom presenteras de stavningstest som idag används av 
logopeder vid utredning av stavningssvårigheter hos vuxna. 
 
1.2. Stavningsprocessen 

I litteratur om kognitiv neuropsykologi antas stavningsförmågan bygga på två system, 
det lexikala och det sublexikala, se figur 1. Högfrekventa ord finns lagrade som 
ortografiska ordbilder och plockas fram av det lexikala systemet, vilket möjliggör 
stavning av ord med ljudstridig stavning (d.v.s. ord som inte kan stavas efter hur de 
låter). Under den sublexikala processen kopplas fonem ihop med rätt grafem (d.v.s. rätt 
ljud ihop med rätt bokstav) och sätts sedan ihop till ord. Detta system används för att 
kunna stava ord som man inte tidigare stött på (Tainturier & Rapp, 2001).  
 
Det finns tecken som tyder på att det lexikala och det sublexikala systemet kan 
samarbeta och förstärka varandra. Detta yttrar sig genom att olika stavningsvarianter 
plockas fram av det lexikala och det sublexikala systemet vid stavning av ord. När ord 
har liknande ortografi skulle det vara svårt för enbart det lexikala systemet att generera 
rätt stavning. Då stöttar det sublexikala systemet det lexikala genom att stärka 
kopplingen mellan ordets fonem och grafem. Detta gör att den riktiga ordformen kan 
väljas ut bland ortografiskt liknande ord (d.v.s. ord som har liknande 
bokstavssekvenser) och sedan skrivas ner. I fall då man tillfälligt hindrat det sublexikala 
systemet att arbeta genom muntlig produktion av nonsensstavelser samtidigt som skrift 
skedde, har detta lett till en ökning av lexikala ordutbyten (Folk & Jones, 2004).  
 
Man har även funnit stöd för ett samarbete mellan det lexikala och det sublexikala 
systemet genom analys av stavfel. Det framkom då att trots att stavfelen var av ljudenlig 
karaktär innehöll de även delar av korrekt ortografisk stavning. Detta anses tyda på att 
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både det lexikala och det sublexikala systemet genererat stavningen. Rapp et al. (2002) 
tog även upp att denna samverkan kan förklara fel där normala vuxna personer stavar 
nonord med ortografiska inslag. Framförallt borde detta ske när nonordet liknar ett 
riktigt ord. Vilken den slutgiltiga stavningen blir avgörs utifrån den stavningsvariant 
som för tillfället har starkast aktivering. 
 
Till den grafemiska bufferten kommer den bokstavssekvens som plockats fram av det 
lexikala och det sublexikala systemet. Där hålls bokstavssekvensen aktiv under den tid 
det tar att välja bokstavsform och skriftsätt (Kan et al., 2006). 
 
 

 
Figur 1. Modell över stavningsprocessen vid diktamen. Inspirerad av Rapp et. al (2002). 
 
 
1.2.1. Faktorer som kan påverka stavningsförmågan 
Få studier har undersökt den generella stavningsförmågan i befolkningen (Margolin & 
Abrams, 2007; Maughan et al., 2009; Burt, 2006; Berninger et al., 2008). Vad gäller 
ålderns påverkan på stavningsförmågan, har äldre personer funnits göra fler stavfel än 
yngre, framförallt på högfrekventa ord. Man tror att detta beror på att personer i takt 
med ökande ålder får svårare att aktivera ordens ortografiska stavning, vilket leder till 
stavningssvårigheter. MacKay och Abrams (1998) anser därför att nedsatt 
stavningsförmåga i takt med stigande ålder är en del av det normala kognitiva åldrandet. 
Margolin och Abrams (2007) jämförde ålderns inverkan på stavningsförmågan i två 
grupper, de som hade lätt respektive svårt för att stava. I gruppen som hade svårt för att 
stava stavade de äldre sämre än de unga. Denna åldersskillnad fanns inte i gruppen som 
hade lätt för att stava. Margolin och Abrams anser därför att enbart åldrande inte leder 
till en försämrad stavningsförmåga, men det kan förstärka redan existerande 
stavningssvårigheter. Maughan et al. (2009) såg i en studie att individuella skillnader i 
stavningsförmåga som fanns i tonåren har visat sig vara ihållande även upp i senare 
medelåldern, oavsett om personerna från början hade lätt eller svårt för att stava. 
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En skillnad i stavningsförmåga mellan kvinnor och män har uppmärksammats. 
Berninger et al. (2008) har i en studie av engelskspråkiga män och kvinnor funnit att 
män generellt sett har en sämre stavningsförmåga än kvinnor. 
 
Framtida stavningsförmåga antas kunna prediceras av hur mycket man läser i tonåren 
och som ung vuxen. Personer som hade svårt för att läsa uppvisade en tendens till 
försämrad stavningsförmåga med åren (Maughan et al. 2009). Ytterligare en prediktor 
för förmågan att stava, både regelbundet och oregelbundet stavade ord, är kunskap om 
ordens ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet) och i viss mån även kunskap 
om ordens olika delar (morfologisk medvetenhet). Man fann att framförallt uppgifter 
inom fonologisk medvetenhet, som att kunna ta bort ett ljud från ett ord eller att kunna 
byta plats på ljud i ett ord, hade ett samband med stavningsförmågan. Personer med god 
fonologisk medvetenhet antas därför ha bättre förutsättningar för korrekt stavning än 
personer som uppvisar en nedsatt fonologisk förmåga (Burt, 2006). 
 
Det har även undersökts huruvida dialektala skillnader i amerikansk och brittisk 
engelska påverkar stavningsförmågan. Man har då funnit att personer med olika 
dialekter gjorde stavfel som korresponderade med det egna uttalet av lågfrekventa ord. 
Vid stavning tyder detta på att fonologin i vissa fall, även för vuxna, är en viktig 
komponent i stavningsprocessen (Treiman & Barry, 2000). 
 
1.2.2. Stavfel 
Stavfel brukar klassificeras som ljudenliga eller ljudstridiga. För att en sådan 
bedömning ska vara möjlig är det dock en förutsättning att man vet vilket målordet är 
(Bosman & Van Orden, 1997). Enligt dessa författare har flertalet studier kommit fram 
till att personer som har svårt för att stava är mer inkonsekventa i sin stavning och 
därmed producerar fler avvikande stavfel, än de som har lätt för att stava. 
 
I studier kring stavfelsplacering kan indelning göras enligt Wing och Baddeleys metod 
för stavfelsanalys (enligt Papagno & Girelli, 2005). I denna metod delas samtliga ord in 
i fem delar. Ett krav för analys är därför att orden innehåller minst fem bokstäver. Varje 
del kan ha en eller flera bokstäver i sig beroende på längden på ordet. Wing och 
Baddeley (2009) fann i sin studie kring placering av stavfel, framförallt slarvfel, att 
andelen fel främst förekommer i mitten av ord och att de förekommer oftare i slutet av 
ord än i början. Detta anser de kan bero på svårigheter att lagra bokstavssekvenser i den 
grafemiska bufferten.  
 
1.3. Agrafityper 

En typ av skrivsvårigheter är de som kan uppstå efter en hjärnskada. Benedikt (1865) 
var först att använda termen agrafi för denna typ av skrivsvårigheter (enligt Roeltgen & 
Rapcsak, 1993). Stavningssvårigheter är en del av agrafibegreppet och kan vara av 
varierande karaktär beroende på vilken del i stavningsmodellen som förefaller vara 
påverkad till följd av skadan. Utifrån symtomen en person uppvisar brukar indelning 
ske i olika agrafityper (Beauvois & Dérouesné, 1981; Shallice, 1981). 
 
1.3.1. Lexikal agrafi 
Skada i det lexikala systemet ger upphov till s.k. lexikal agrafi. Detta innebär att det blir 
svårt att stava ord med atypisk ortografi eftersom man inte längre har tillgång till de 
lagrade ordbilderna. Eftersom man inte kan använda sig av det lexikala systemet måste 
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man istället förlita sig till det sublexikala systemet vid stavning, vilket ger upphov till 
”ljudenliga” stavfel, t.ex. citron → *sitron (Beauvois & Dérouesné, 1981). Förmågan att 
stava nonord påverkas inte av lexikal agrafi eftersom det sublexikala systemet 
fortfarande fungerar (Beason & Henry, 2008). Främst är det produktion av icke-
frekventa och oregelbundet stavade ord som ger upphov till stavningssvårigheter 
(Haslam et al., 2009). 
 
Behandling av lexikal agrafi brukar inriktas på att få patienten att lära in ortografiska 
mönster genom att återkommande öva samma ord för att försöka etablera ordbilden. Ett 
problem med denna metod är dock att det kan vara svårt att generalisera de ortografiska 
mönstren från ett ord till andra ord (Hillis & Caramazza, 1987). En annan metod är att 
låta patienten använda sig av sina bevarade fonologiska förmågor och generera stavning 
utifrån dessa. Denna stavning ska sedan kontrolleras med hjälp av delvis kvarstående 
ortografiska förmågor. Ibland lär sig även patienten att använda stavningsprogram i 
datorn för att säkerställa korrekt stavning (Beeson et al., 2009). 
 
1.3.2. Fonologisk agrafi 
En störning i den sublexikala processen leder till fonologisk agrafi, d.v.s. svårigheter att 
bilda ord genom att koppla ihop grafem med motsvarande fonem (Shallice, 1981). 
Speciellt svårt är det att stava nonord, eftersom nonorden inte är kända sedan tidigare 
och därmed inte finns lagrade som ordbilder. Detta gör att man inte kan använda sig av 
det lexikala systemet vid nonordsstavning. Stavning av både ljudenligt och ljudstridigt 
stavade ord fungerar däremot relativt väl (Beeson & Henry, 2008; Tainturier & Rapp, 
2001), eftersom de finns lagrade som ordbilder i det lexikala systemet. 
 
Behandlingens fokus vid fonologisk agrafi ligger på att stärka kopplingen mellan fonem 
och grafem. Detta kan t.ex. göras genom att först stärka kopplingen på ljud- och 
bokstavsnivå för att sedan gå vidare till ordnivå och då främst fokusera på 
begynnelsebokstav utifrån initialt ljud (Hillis Trupe, 1986). 
 
1.3.3. Djup agrafi 
Djup agrafi innebär omfattande stavningssvårigheter. Dessa yttrar sig som svårigheter 
att stava nonord, verb, adjektiv, funktionsord samt abstrakta ord. Det brukar även 
förekomma semantiska ordutbyten (Bub & Kertesz, 1982). 
 
För att minska patientens semantiska och ortografiska fel, kan behandling ske genom att 
stärka kopplingen mellan fonem-grafem. När patienten utifrån ordets initiala ljud har 
kännedom om vilken bokstav ordet börjar på, kan denne utesluta felaktiga semantiska 
och ortografiska varianter av målordet (Beeson & Henry, 2008). 
 
1.3.4. Grafemisk buffertagrafi 
Vid svårigheter att hantera information i den grafemiska bufferten går information om 
bokstävernas utseende och deras position i ordet förlorad. Detta resulterar i att korta ord 
samt början och slutet av ord oftast är lättast att stava (Kan et al., 2006; Caramazza et 
al., 1987). Det finns även fynd som tyder på att antalet fel kan vara fler i slutet av ord. 
Detta antas bero på att informationen försvinner för fort från den grafemiska bufferten 
(Schiller et al., 2001). En skada på den grafemiska bufferten resulterar framför allt i fel 
som ej är fonologiskt möjliga (Haslam et al., 2009). Svårigheterna visar sig vid stavning 
av både ord och nonord. Felen består av ersättningar, tillägg, utelämningar och omkast 
av bokstäver. Utmärkande är även en längdeffekt, där långa ord är svårare att stava än 
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korta (Caramazza et al., 1987).  
Behandling av grafemisk buffertagrafi kan ske genom att patienten får instruktioner i att 
själv korrigera fel genom att använda sig av sitt intakta lexikala system. Likaså kan det 
fungerande sublexikala systemet underlätta korrektion av stavfel (Hillis & Caramazza, 
1987). En annan metod går ut på att patienten först ska skriva ner ett dikterat ord och 
därefter titta på det rättstavade ordet samtidigt som detta bokstaveras högt. När 
patienten är färdig tas det rättstavade ordet bort och patienten ska skriva ordet på nytt. 
Denna metod har visat sig ge en generell förbättring av stavningssvårigheter typiska för 
skada i den grafemiska bufferten (Rapp & Kane, 2002). 
 
1.3.5. Perifer agrafi 
Om nedsättningen ligger i själva skrivutförandet, t.ex. som en svårighet att forma 
bokstäver (Heilman et al., 2008) eller fall där gemener och versaler blandas i ett ord 

(Forbes et al., 2003), rör det sig om s.k. perifer agrafi. Muntlig bokstavering fungerar då 
bra, medan skriftlig är svår. 
 
Pound (enligt Beeson & Henry, 2008, s. 674) har tagit fram en metod för behandling av 
perifer agrafi som går ut på att en patient muntligt bokstaverar ett målord samtidigt som 
denne skriver ner ordet. Därefter får patienten titta igenom ordet igen, grafem för 
grafem och samtidigt bokstavera dem. Innan ordets ortografi slutgiltigt studeras ska 
upptäckta fel korrigeras, ev. med hjälp av ett kort med alfabetet på. 
 
1.4. Agrafi vid demens 

Ett vanligt fynd vid demens är agrafi. I en studie av Fukui och Lee (2007) framkom det 
att en del av dessa patienter tidigt sökt hjälp p.g.a. skrivsvårigheter. Vid den första 
vårdkontakten var övriga språkliga och kognitiva förmågor relativt intakta, men vid ett 
senare skede hade patienterna fått diagnosen demens. Symtomen hos patienterna var av 
perifer karaktär med problem rörande bokstavsform och motoriskt utförande. Dessa 
fynd tyder på att agrafisymtom i vissa fall skulle kunna predicera demens. 
 
Ett relativt vanligt fynd vid neurodegenerativ sjukdom är att personerna ofta stavar 
ljudenligt, d.v.s. lexikal agrafi. Haslam et al. (2009) fann att även nedsättning i den 
grafemiska bufferten förekom hos demenspatienter. Omkast, utelämningar, ersättningar 
etc. resulterade i många ljudstridigt stavade ord vilket är typiskt vid en nedsättning i den 
grafemiska bufferten. Mängden ljudstridigt stavade ord föreföll inte öka i takt med den 
progredierande sjukdomen. Hos kontrollgrupp var stavningsmönstret det motsatta, med 
fler ljudenligt stavade fel. Haslam et al. anser därför att skador i den grafemiska 
bufferten är vanligare vid demens än vad som rapporteras. 
 
En variant av frontotemporal demens är semantisk demens, för vilken 
stavningssvårigheter är ett stödkriterium för diagnosen (Neary et al., 1998). Patienter 
med dessa svårigheter har svårt för att stava ord med oregelbunden stavning vilket 
resulterar i att de tenderar att stava dessa ord ljudenligt (Neary et al., 1998). Stavning av 
nonord har rapporterats fungera väl hos de flesta patienter. Perifera svårigheter brukar 
inte vara en del av problematiken vid semantisk demens och stavningsresultaten har 
visat sig vara desamma oavsett skriftlig stavning eller muntlig bokstavering (Graham et 
al., 2000). 
 
Agrafi är även ett välkänt problem vid Alzheimers sjukdom där stavningsproblemen 
initialt består av lätt lexikal agrafi. Allt eftersom sjukdomen progredierar inkluderar 
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stavningssvårigheterna även fonologiska och perifera aspekter (Croisile, 1999). Muntlig 
bokstavering förefaller mer påverkad än skriftlig stavning, en skillnad som inte påvisats 
hos kontrollgrupp (Croisile et al., 1996). Patienterna har lättare för att stava hög- än 
lågfrekventa ord och producerar oftare korrekt stavning vid regelbundna än vid 
oregelbundna ord. Antalet felstavade oregelbundna ord var betydligt fler hos patienter 
med Alzheimers än hos kontrollgrupp (Neils-Strunjas et al., 2006). 
 
1.5. Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 

Ytterligare en typ av stavningssvårigheter är de som förekommer vid specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi, vilket innebär svårigheter att läsa och stava redan från tidig 
ålder. Denna svårighet antas ha sin grund i bristande fonologisk medvetenhet (Bruck, 
1992).  Högfungerande dyslektiker har funnits ha svårare att stava både ord och nonord 
jämfört med kontrollgrupp. Störst problem uppstår vid ortografisk stavning eftersom det 
är svårt för många personer med dyslexi att minnas ortografiska mönster. De dyslektiker 
som lyckas kompensera för sina stavningssvårigheter har tillräckliga fonologiska 
färdigheter för att kunna stava välkända ord. De fel som dyslexigruppen gör vid 
stavning av nonord är av mer varierande art än de som kontrollgruppen gör (Kemp et 
al., 2008). Lefly och Pennington (enligt Kemp et al. 2008) kom fram till att dyslektiker 
generellt sett stavade sämre än normalbefolkningen, men fann dock inga signifikanta 
skillnader i mönstret av stavfel mellan grupperna.  
 
Pennington et al. (1986) nämner att många dyslektiker med åldern lyckas kompensera 
för sina lässvårigheter, men att nästan alla har kvarstående stavningssvårigheter. 
Stavningsförmågan antas dock till viss del kunna förbättras genom att man lyckas 
kompensera för de bristande fonologiska färdigheterna tack vare god kunskap kring de 
ortografiska stavningsreglerna. Detta gör att många dyslektiker till viss del kan lära in 
ortografiska orddelar som hela enheter och använda dessa vid stavning. 
 
1.6. Test som används vid utredning 

Eftersom syftet med denna studie är att utveckla och normera ett logopediskt 
stavningstest för vuxna, är det av värde att veta vilka test som idag används av 
logopeder för att utreda stavningssvårigheter. Enligt yrkesverksamma neurologopeder 
framkom att man vid utredning av agrafi främst använder A-ning, (Lindström & 
Werner, 1995) vars rena diktamensdel består av fem ord. Även det icke-normerade 
afasitestet PAPAP (Apt, 1986) används i viss mån. Detta test innehåller en 
diktamensdel med 12 korta och fyra längre ljudenligt stavade ord. Dessutom finns 14 
ljudstridigt stavade ord varav de längsta orden innehåller sju bokstäver. Enstaka svar 
tyder även på att LS-materialets (Johansson, 2004) diktamensdel med 50 ord normerat 
på gymnasiet åk 1 används i brist på stavningstest för vuxna. Även AGB, ett 
experimentellt diktamenstest med 44 ord och 22 nonord används ibland (Östberg, 
opubl.). 
 
Yrkesverksamma dyslexilogopeder uppgav att vid utredning av stavningssvårigheter 
hos vuxna patienter används diktamensdelar i LS och DLS (Järpsten, 2002), normerat 
på gymnasiets åk 1. DLS diktamensdel består av 36 ord. Enstaka svar tyder på att 
logopederna ibland använder eget material vid test av nonordstavning då inget normerat 
material finns att tillgå. 



 

 11 

2. Studiens syfte 

 
Syftet med denna studie är att utveckla och normera ett logopediskt stavningstest för 
vuxna.  
 
Idag finns material för att utreda stavningssvårigheter hos vuxna endast i begränsad 
omfattning. Det utvecklade testet ska därför vara mer omfattande än de test som finns 
idag och dessutom vara normerat på ett stort antal personer ur den vuxna befolkningen. 
För att ge en god bild över typen av stavningssvårigheter ska testet innehålla två delar, 
en orddel för att testa ortografisk stavningsförmåga och en nonorddel för att undersöka 
fonologisk stavningsförmåga. Genom att deltagarnas stavfel analyseras, skapas ett 
underlag för att bedöma om en patients stavfel är avvikande. 
 
Ett bisyfte med studien är att genom användning av testet undersöka hur kön, ålder, 
utbildningsnivå och läsvanor påverkar stavningsförmågan. 
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3. Metod 

 
3.1. Deltagare 

För att få reda på hur många deltagare som behövdes till studien gjordes 
powerberäkningar utifrån en möjlig korrelationskoefficient på 0,20-0,25 mellan 
bakgrundsfaktorer som t.ex. ålder och stavningsförmåga. Utifrån dessa befanns studien 
behöva mellan 125-197 deltagare. Med dessa värden som grund sattes ett mål att 
försöka rekrytera 160 deltagare.  
 
Kön, ålder och utbildningsnivå. Samtliga deltagare delades in i grupper utifrån kön, 
ålder och utbildningsnivå. Följande åldersgrupperingar användes: 18-30 år, 31-50 år, 
51-70 år samt 71+ år. Deltagarna delades in i två olika grupper utifrån utbildningsnivå; 
förgymnasial/gymnasial och eftergymnasial. För att undvika att personer som endast 
läst enstaka kurser hamnade i den eftergymnasiala gruppen krävdes minst en termins 
eftergymnasiala studier för att ingå i denna grupp.  
 
Syftet med indelningen av testgrupperna var att få en jämn fördelning mellan olika 
köns-, ålders- och utbildningsgrupper, inte att försöka efterlikna den exakta ålders- och 
utbildningsfördelningen i befolkningen. Detta beror på att normeringen inte ska vara 
känslig för framtida förändringar i befolkningens sammansättning. Beslut togs därför 
om att försöka få tio personer i varje grupp utifrån kön, ålder och utbildningsnivå, se 
tabell 1a. För det faktiska utfallet, se tabell 1b. 
 
 
Tabell 1a. Planerad indelning vid rekrytering av 160 deltagare utifrån kön, ålder och utbildningsnivå, där 
M = män och K = kvinnor.  

 18-30 31-50 51-70 71+ 
M K M K M K M K 

Förgymnasial/ 
Gymnasial 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Eftergymnasial 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
Tabell 1b. Det faktiska utfallet av de 146 deltagarna utifrån kön, ålder och utbildningsnivå, där M = män 
och K = kvinnor. 

 18-30 31-50 51-70 71+ 
M K M K M K M K 

Förgymnasial/ 
Gymnasial 

10 10 8 7 10 10 8 7 

Eftergymnasial 10 10 10 10 10 10 6 10 

 
 
Det totala antalet deltagare som lyckades rekryteras blev 146 personer; för fördelning 
inom grupperna kön, ålder och utbildning, se tabell 2. Av de 146 deltagarna uppgav 11 
personer att de hade annat modersmål än svenska och 26 personer upplevde att deras 
hörselförmåga var nedsatt. Samtliga deltagare genomförde hela testningen. I ett fåtal fall 



 

 13 

utelämnades några ord av deltagarna, förmodligen då de upplevde dessa ord som för 
svåra. I den senare 45-ordsversionen av testet utgjorde utelämningarna 0,01 % av det 
totala antalet ord i denna version. 
 
 
Tabell  2. Fördelning av studiens totala antal deltagare inom grupperna kön, ålder och utbildningsnivå. 

 
Kön Utbildningsnivå Ålder 

Män Kvinnor Förgymnasial/ 
Gymnasial 

Efter-
gymnasial 

18-30 31-50 51-70 71+ 

Antal 72 74 68 78 40 35 40 31 
 
 
Exklusionskriterier. Deltagarna skulle vara över 18 år, ha den motoriska förmågan att 
skriva och uppleva en god behärskning av det svenska språket i tal och skrift. 
 
Rekrytering. Deltagare söktes både på olika orter i Mellansverige och i södra Sverige. 
Detta skedde genom annonsering på publika anslagstavlor, direktreklam, massmejl, 
pensionärsföreningar, fackförbund samt genom personliga kontakter. Fokus under 
rekryteringen var att få en spridning i kön, ålder och utbildningsnivå. 
 
3.2. Procedur 

3.2.1. Utveckling av deltesten 
För att få en bild över vilka test som idag används av logopeder för att utreda vuxnas 
stavningssvårigheter, skickades ett mejl med denna fråga till nätverk där dyslexi- och 
neurologopeder är anslutna. De test som nämndes studerades för att undersöka fördelar 
och nackdelar med respektive test. Det var då tydligt att tillgängliga test har en låg 
svårighetsgrad och dessutom var flera av testen begränsade i sin omfattning.  
 
För att testet ska kunna ge en god bild över stavningsförmågan ska det testa både 
ortografisk och fonologisk stavningsförmåga, vilket görs genom en orddel och en 
nonorddel.  
 
Det slutgiltiga testet antogs behöva omkring 40 ord respektive nonord för att vara 
tillräckligt omfattande men fortfarande vara kliniskt användbart. Eftersom det var svårt 
att veta vilka ord och nonord som var mest lämpliga valdes 80 ord och 80 nonord ut för 
att ge ett underlag för urval av lämpliga items.  
 
De 80 orden valdes ut för att täcka så många av svenskans ortografiska kombinationer 
som möjligt. Detta undersöktes genom att studera olika sammanställningar över 
svenskans stavningsvarianter. För att öka testets svårighetsgrad valdes ord som förekom 
på internetlistor över ofta felstavade ord. Hänsyn togs dessutom till att få en spridning i 
ordlängd. Få av orden hade ljudenlig stavning eftersom detta istället prövades i 
nonorddelen. Fokus på denna del var att pröva ortografisk stavningsförmåga. 
 
Nonorden togs fram genom att studera svenskans fonologiska uppbyggnad och de 
konstruerades för att följa svenskans ljudkombinationer (Sigurd, 1965). De matchades 
till de riktiga orden genom att ha samma bokstavslängd. Målet med nonorddelen var att 
undersöka om deltagaren kunde koppla ett visst fonem till dess motsvarande grafem, 
d.v.s. fonologisk stavningsförmåga. Detta innebar att inga typer av ljudstridig stavning 
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förekom i orden. För att säkerställa samma uttal oavsett testledare transkriberades 
samtliga nonord. 
 
Innan testning med deltagare genomfördes prövades det framtagna testet på 10 personer 
för att undersöka deltestens svårighetsgrad och tidsåtgång.  
 
Efter rättning av deltagarnas resultat reducerades antalet ord och nonord för att testet 
skulle bli kliniskt användbart. Detta gjordes genom att utesluta de ord och nonord som 
befunnits överflödiga eller på annat sätt olämpliga för deltesten. Testning av 
normalbefolkningen med det test som innehöll 80 ord och nonord tog mellan 25 och 60 
minuter beroende på individuella faktorer. Genom att minska antalet items har en mer 
rimlig tidsåtgång uppnåtts. 
 
Till det slutgiltiga testet, STAVUX, valdes 45 ord och 45 nonord ut för varje deltest. 
Urvalet av ord skedde utifrån deras svårighetsgrad så att en variation i denna bibehölls 
samtidigt som påverkan på deltestets interna reliabilitet kontrollerades. Beräkning över 
hur många deltagare som stavade rätt på varje ord respektive nonord möjliggjorde 
inkludering av items med för deltagarna varierande svårighetsgrad.  Vikt lades vid att få 
med så många av svenskans ortografiska kombinationer som möjligt. Urvalet av nonord 
skedde också utifrån ordens svårighetsgrad. De utvalda nonorden varierar i längd, men 
de nonord som var väldigt långa och enbart p.g.a. detta blev svårstavade togs inte med i 
slutversionen. 
 
3.2.2. Testning 
Innan påbörjad testning fick samtliga deltagare ta del av information om studien, 
muntligt och/eller skriftligt, se bilaga D. Därefter skulle deltagarna fylla i en blankett (se 
bilaga E) med uppgifter om kön, åldersgrupp, utbildningsnivå, upplevd syn- och 
hörselförmåga samt modersmål. Dessutom fick de skatta sin stavningsförmåga samt 
läsvanor. Uppgiften var att på separata testblanketter skriva ner ord och nonord som 
lästes upp av testledaren.  
 
Deltagarnas första testuppgift var att stava 80 riktiga ord. De informerades före 
testningen om att flera av orden var svårstavade. Vidare fick de veta att de kunde få 
höra ordet maximalt två gånger och att det fanns möjlighet att höra ordet i en mening 
om så önskades. De hade ca 20 sekunder på sig att skriva ner ordet och därefter 
uppmanades de att besluta sig för en stavning. I de fall då deltagaren upprepade ett ord 
eller en del av ett ord för att kontrollera om det uppfattats rätt upprepades hela målordet 
på nytt av testledaren. Ungefär hälften av deltagarna fick höra orden i ordningen 1-80 
och de andra från 80-1. Detta för att undvika autokorrelation p.g.a. att orden kom i en 
viss ordning.  
 
Del två av testningen bestod av att stava 80 nonord. Innan testningen påbörjades fick 
deltagarna instruktioner om att orden skulle stavas precis som de låter. De fick se 
exempel på hur riktiga ord skulle ha stavats ljudenligt och fick dessutom själva prova att 
stava två nonord innan den riktiga testningen. Fanns det tecken på att deltagaren inte 
förstått uppgiften diskuterades detta vidare innan testning inleddes. De fick också veta 
att testet var indelat i två delar, en med kortare och en med längre ord, vilket skapade en 
ökande svårighetsgrad där orden blev allt längre. De korta orden fick de upprepat för sig 
maximalt två gånger, de långa orden maximalt tre gånger. Vid upprepning lästes hela 
ordet upp på nytt. Nonorden lästes alltid från 1-80 eftersom de ökade i längd och 
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uppgiften troligen blivit för svår om man börjat med det längsta. 
 
3.2.3. Rättning 
Rättning av testblanketten för riktiga ord skedde enligt den stavning som är vedertagen i 
Svenska Akademins Ordlista (SAOL). I de fall då ett ord har flera godkända 
stavningsvarianter enligt SAOL godkändes samtliga i testet. För godkänt svar krävdes 
att stor begynnelsebokstav samt accenttecken fanns med då detta var aktuellt. Varje ord 
bedömdes vara antingen rätt eller fel. I fall som var tvetydiga pga. handstil eller 
korrektioner bedömdes dessa till deltagarens fördel. Om ord utelämnats av deltagaren 
bedömdes dessa som fel. 
 
Rättning av nonord skedde med hjälp av skapad mall utifrån nonordens fonologi. Även 
nonorden bedömdes som antingen rätt eller fel och i oklara fall tolkades stavningen till 

deltagarens fördel. I de fall där flera grafem kan användas för ett fonem (e eller ä för /ǫ/, 
e eller ö för /ə/) godkändes båda stavningsvarianterna. Både enkel- och dubbelteckning 
godkändes eftersom syftet med deltestet var att se om deltagaren kunde koppla ihop ett 
fonem med rätt grafem. Stavningsregler som bl. a. enkel- och dubbelteckning prövas i 
orddelen vilket gör att endast kopplingen fonem-grafem var relevant i nonorddelen. 
Ortografisk stavning av nonorden godkändes inte (-ck för /k/, g för /j/, c för /s/ etc.). 
 
3.2.4. Analys av stavfel i 45-ordsversionen 
Analys av stavfel på STAVUX orddel genomfördes för att studera vilka typer av stavfel 
som var mest frekventa samt vart i orden flest fel gjordes. Genom att studera 
analysblanketter ur LS och DLS samt genom att göra egna reflektioner utifrån 
svårigheterna vid förvärvade hjärnskador hos vuxna, gjordes följande indelning 
(exemplen är hämtade ur materialet): 
 

- Utbyte: vokal resp. konsonant, t.ex. igentligen (egentligen), sensur (censur). 
- Utelämning: vokal, konsonant resp. stavelse, t.ex. brevid (bredvid).  
- Ljudstridig stavning : tj, sj, j, k resp. ng, t.ex. dusja (duscha), gälte (hjälte). 
- Dubbel-/enkelteckning: t.ex. brölopp (bröllop). 
- Tillägg: vokal, konsonant resp. stavelse, t.ex. chokolad (choklad). 
- Omkast: t.ex. premenurera (prenumerera). 
- Särskrivning: t.ex. skol skjuts (skolskjuts). 
- Accenttecken: t.ex. kommitte (kommitté). 
- Sammanblandning av gemener och versaler: t.ex. självBetjäning. 
- Morfologiskt fel : t.ex. gratulerar (gratulera). 
- Fel målord: t.ex. lugna (tvungna). 
- Inget svar. 

 
Analys av stavfel på versionen med 45 nonord gjordes utifrån förväntade typer av fel 
efter vad som i forskning anses vara svårt efter en förvärvad hjärnskada, samt utifrån 
vad som framkommit vara svårt vid rättning av testet. Följande indelning gjordes 
(exemplen är hämtade ur materialet): 
 

- Utbyte: vokal, konsonant resp. stavelse, t.ex. mistrant (nistrant). 
- Utelämning: vokal, konsonant resp. stavelse, t.ex. bryklenad (brynklenad). 
- Tillägg: vokal, konsonant resp. stavelse, t.ex. delvamord (delvamod). 
- Omkast: t.ex. flinkur (fnilkur). 
- Ortografisk stavning: t.ex. lavaxin (lavaksin). 
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- Sammanblandning av gemener och versaler. 
- Fel målord: t.ex. blådill (bjudink). 
- Inget svar. 

 
Vidare analyserades stavfelen utifrån deras position i ordet och i nonordet med Wing 
och Baddeleys metod för indelning av stavfel (se stycke 1.1.2). Enligt metoden ska 
hänsyn tas till att bibehålla en symmetrisk struktur, d.v.s. att så långt som möjligt ha lika 
många bokstäver i varje del. Beslut togs därför om att i STAVUX-studien placera den 
avvikande delen i mitten av ordet respektive nonordet, t.ex. a-l-dr-i-g och bib-lio-t-eka-
rie. 

 

3.3. Statistisk analys 

Statistiska beräkningar gjordes dels på de 80 ord och 80 nonord som ingick i det 
ursprungliga testet, men även på 45-ordsversionen. Flera MANOVOR (multipel 
variansanalys) gjordes för att undersöka inverkan av de oberoende variablerna (kön, 
ålder, utbildning, hörsel, stavningsförmåga samt läsvanor) på de beroende variablerna 
(antal rätt på ord respektive nonord). Pearsons korrelationsanalys gjordes för att 
undersöka sambandet mellan antal rätt på orddelen respektive nonorddelen. Cronbachs 
alfakoefficient beräknades för att utvärdera de två deltestens interna reliabilitet 
(homogenitet). Deskriptiv statistik togs fram för medelvärde, median, minimum, 
maximum, varians, standardavvikelse, skevhet och kurtos. Medelvärden för de olika 
grupperna inom kön, inom ålder och inom utbildning togs fram. För att kunna dela in 
resultaten i olika staninevärden beräknades den kumulativa frekvensen för antal rätt på 
både ord- och nonorddelen. För att välja ut lämpliga ord och nonord till sluttestet 
gjordes en frekvensfördelning över hur många av deltagarna som klarade respektive 
ord/nonord. Slutligen sammanställdes histogram över frekvensfördelningen för antalet 
rätt på respektive deltest. 
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4. Resultat 

 
4.1. Ursprungliga testet 

Stavningsförmågan bland deltagarna var varierande (se figur 2a och 2b) med en tendens 
åt en negativ snedfördelning. För fördelning över hur stor andel personer som klarade 
respektive ord/nonord, se bilaga A och B. 
 

Antal rätt
806040200

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

30

20

10

0

Ord

 
Figur 2a. Histogram över hur många deltagare som befinner sig i respektive poänggrupp utifrån antalet 
rätt stavade ord. Varje poänggrupp täcker intervall om 5 rätt. 
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Figur 2b. Histogram över hur många deltagare som befinner sig i respektive poänggrupp utifrån antalet 
rätt stavade nonord. Varje poänggrupp täcker intervall om 5 rätt. 
 



 

 18 

Medelvärde och median för antalet rätt på respektive deltest överensstämmer väl. För 
medelvärden, median, minsta värde, högsta värde, skevhet och kurtos för respektive 
deltest, se tabell 3. 
 
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik över medelvärde, median, minsta och största värde, skevhet samt kurtos för 
det ursprungliga testet. 

Ursprungliga testet 

 Ord Nonord 

Medelvärde 58 58 

Median 61 61 

Minsta värdet 5 9 

Största värdet 79 78 

Skevhet -1,11 -1,38 

Kurtos 1,23 1,96 

 
 
Det fanns en signifikant korrelation mellan antalet rätt på ord och nonord (r = 0,5, p < 
0,001). 
 
4.1.1. Reliabilitetsanalys 
Reliabilitetsanalys mellan samtliga items i orddelen gav en Cronbachs alfa på 0,95. 
Samma beräkning mellan items i nonorddelen gav resultatet 0,94. 
 
4.1.2. Könsskillnader i stavning 
På orddelen låg medelvärdet för kvinnor på 61 rätt och för män på 55 rätt, på 
nonordelen var motsvarande värden 59 rätt för kvinnor och 57 rätt för männen. En 
MANOVA med kön som oberoende variabel och summapoängen på ord och nonord 
som beroende variabler visade att medelvärdesskillnaden mellan könen var signifikant 
för ord [F (1, 144) = 5,7, p < 0,05], men inte för nonord (F < 1, n.s.). 
 
4.1.3. Inverkan av ålder 
På orddelen låg medelvärdena för de olika åldersgrupperna på ungefär samma nivå, se 
tabell 4a. Däremot skilde sig åldersgruppernas medelvärden åt på nonorddelen där 
gruppen 71+ hade färre antal rätt, se tabell 4b. 
 
 
Tabell 4a. Medelvärden för antal rätt inom de olika åldersgrupperna på orddelen i det ursprungliga testet. 
Lägg märke till den jämna medelvärdesfördelningen hos de olika åldersgrupperna. 
 

 Ord 
Ålder 18-30 31-50 51-70 71+ 

Medelvärde 58 59 58 59 
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Tabell 4b. Medelvärden för antal rätt inom de olika åldersgrupperna på nonorddelen i det ursprungliga 
testet. Lägg märke till att medelvärdet minskar i takt med stigande ålder.  

 Nonord 
Ålder 18-30 31-50 51-70 71+ 

Medelvärde 63 61 57 48 
 
 
En MANOVA med åldersgrupp som oberoende variabel och summapoängen på ord och 
nonord som beroende variabler visade en signifikant effekt för nonorddelen [F (3, 142) 
= 8,8, p < 0,001], men inte för orddelen (F < 1, n.s.). 
 
4.1.4. Inverkan av utbildningsnivå 
På orddelen låg medelvärdet för personer med förgymnasial/gymnasial utbildning på 50 
rätt, för personer med eftergymnasial utbildning var medelvärdet 66 rätt. Motsvarande 
värden på nonorddelen var 54 rätt för personer med förgymnasial/gymnasial utbildning 
och 62 rätt för personer med eftergymnasial utbildning. En MANOVA med utbildning 
som oberoende variabel och summapoängen på deltesten som beroende variabler visade 
en signifikant effekt av utbildningsnivå, för både ord [F (1, 144) = 60,4, p < 0,001] och 
nonord [F (1, 144) = 14,7, p < 0,001]. 
 
4.1.5. Inverkan av hörsel 
En MANOVA med uppskattad hörselförmåga som oberoende variabel och 
summapoängen på deltesten som beroende variabel visade en signifikant effekt för 
nonorden [F (1, 144) = 15,1, p < 0,001], men inte för orden (F < 1, n.s.). 
 
4.1.6. Inverkan av språkbakgrund 
Beräkning av en MANOVA med modersmål som oberoende variabel och 
summapoängen på ord och nonord som beroende variabler visade ingen signifikant 
effekt (F < 1, n.s.) 
 
4.1.7. Inverkan av självskattad stavningsförmåga och läsvanor 
En MANOVA med uppskattad stavningsförmåga som oberoende variabel och 
summapoängen på deltesten som beroende variabler visade signifikans för både ord [F 
(4, 141) = 35,7, p < 0,001] och nonord [F (4, 141) = 11,5, p < 0,001]. 
 
Ytterligare en MANOVA med uppskattade läsvanor på fritiden som oberoende variabel 
och summapoängen för deltesten som beroende variabel visade ingen signifikant effekt, 
varken för ord eller för nonord (F < 1, n.s.). 
 
4.2. STAVUX, 45-ordsversion av deltesten 

Även i den kortare versionen av testet varierade resultatet mellan deltagarna och 
resulterade i en negativ snedfördelning (se figur 4a och 4b). Medelvärde och median för 
antalet rätt på respektive deltest överensstämmer väl. För medelvärden, median, minsta 
värde, högsta värde, skevhet och kurtos för respektive deltest, se tabell 5. 
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Figur 4a. Histogram över hur många deltagare som befinner sig i respektive poänggrupp utifrån antalet 
rätt stavade ord. Varje poänggrupp täcker intervall om 5 rätt. 
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Figur 4b. Histogram över hur många deltagare som befinner sig i respektive poänggrupp utifrån antalet 
rätt stavade nonord. Varje poänggrupp täcker intervall om 5 rätt. 
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Tabell 5. Deskriptiv statistik över medelvärde, median, minsta och största värde, skevhet samt kurtos för 
STAVUX. 

STAVUX 

 Ord Nonord 

Medelvärde 35 36 

Median 36 37 

Minsta värdet 3 6 

Största värdet 45 44 

Skevhet -1,46 -1,8 

Kurtos 2,82 3,74 

 
 
4.2.1. Reliabilitetsanalys 
Reliabilitetsanalys mellan samtliga items i orddelen gav en Cronbachs alfa på 0,91. 
Samma beräkning mellan items i nonorddelen gav resultatet 0,90. 
 
4.2.2. Könsskillnader i stavning 
På orddelen låg medelvärdet för kvinnor på 36 rätt och för män på 33 rätt, på 
nonorddelen var motsvarande värden 36 rätt för kvinnor och 35 rätt för männen.  
 
4.2.3. Inverkan av ålder 
På orddelen låg de olika åldersgruppernas medelvärden på ungefär samma nivå, se 
tabell 6a. Däremot fanns en skillnad på nonorddelen där de äldre hade lägre medelvärde, 
se tabell 6b. 
 
 
Tabell 6a. Medelvärden för antal rätt inom de olika åldersgrupperna på orddelen. 

 Ord 
Ålder 18-30 31-50 51-70 71+ 

Medelvärde 35 35 34 35 
 
Tabell 6b. Medelvärden för antal rätt inom de olika åldersgrupperna på nonorddelen. 

 Nonord 
Ålder 18-30 31-50 51-70 71+ 

Medelvärde 39 38 36 31 
 
 
4.2.4. Inverkan av utbildningsnivå 
På orddelen låg medelvärdet för personer med förgymnasial/gymnasial utbildning på 30 
rätt, för personer med eftergymnasial utbildning var medelvärdet 38 rätt. Motsvarande 
värden på nonorddelen var 34 rätt för personer med förgymnasial/gymnasial utbildning 
och 38 rätt för personer med eftergymnasial utbildning. 
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4.2.5. Signifikanseffekter för STAVUX 
45-ordsversionens signifikanseffekter mellan de oberoende variablerna och resultatet på 
ord- och nonorddel stämmer överens med det ursprungliga testets resultat. 
 
4.2.6. Staninevärden 
Staninevärden för resultaten på respektive deltest togs fram utifrån den kumulativa 
frekvensen för antal rätt. Denna fördelade sig på följande sätt: 
 
Tabell 7. Indelning av staninevärden utifrån kumulativ frekvens. Det procentintervall som anges 
motsvarar den andel deltagare som befinner sig inom respektive staninevärde. 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Intervall  

i %  
0-4  5-11  12-23  24-40 41-60 61-77 78-89 90-95 96-100 

 
 
Indelning gjordes för samtliga deltagare, samt för grupperna förgymnasial/gymnasial 
och eftergymnasial utifrån resultatet i STAVUX (se tabell 8a-9c). 
 
 
Tabell  8a. Staninevärden för antal rätt på deltest ord för samtliga deltagare. 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal rätt  0-16 17-25 26-30 31-34 35-37 38-39 40-42 43 44-45 
 
Tabell 8b. Staninevärden för antal rätt på deltest ord för personer med förgymnasial/gymnasial 
utbildning. 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal rätt  0-7 8-18 19-25 26-30 31-33 34-35 36-38 39-41 42-45 
 
Tabell  8c. Staninevärden för antal rätt på deltest ord för personer med eftergymnasial utbildning. 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal rätt  0-26 27-33 34 35-37 38-39 40-41 42 43 44-45 
 
Tabell 9a. Staninevärden för antal rätt på deltest nonord för samtliga deltagare. 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal rätt  0-18 19-27 28-33 34-35 36-38 39-40 41 42 43-45 
 
Tabell 9b. Staninevärden för antal rätt på deltest nonord för personer med förgymnasial/gymnasial 
utbildning. 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal rätt  0-10 11-19 20-28 29-34 35-37 38-39 40-41 42 43-45 
 
Tabell  9c. Staninevärden för antal rätt på deltest nonord för personer med eftergymnasial utbildning. 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Antal rätt  0-24 25-30 31-34 35-36 37-39 40-41 42 43 44-45 
 
 
4.2.7. Analys av stavfel på STAVUX orddel 
Den mest frekventa typen av stavfel var dubbel-/enkelteckning (40 %), d.v.s. antingen 
utelämning av dubbelteckning eller tillägg av dubbelteckning där det ska vara 
enkelteckning. Dessutom förefaller ljudenlig stavning med utbyte av vokal eller 
konsonant vara vanligt förekommande (22 %). För närmre analys av vad som utgjorde 
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störst svårighet inom respektive ord, se bilaga C. För felanalys gällande det totala 
antalet fel, se tabell 10. 
 
 
Tabell 10. Förekomst av stavfelstyp i STAVUX orddel, uttryckt i procent. 

Typ av fel Andel i procent 
Dubbel-/enkelteckning 40 % 

Utbyte 22 % 

Ljudstridig stavning 16 % 

Utelämning 12 % 

Tillägg 5 % 

Accenttecken 2 % 

Omkast 1 % 

Morfologiskt fel 1 % 

Särskrivning > 1 % 

Fel målord > 1 % 

Inget svar > 1 % 

Sammanblandning av 
gemener och versaler 

> 1 % 

Totalt 100 % 
 
 
Den typ av ljudstridig stavning som felstavades mest frekvent hos deltagarna var 
stavning av sj-ljudet (54 %) följt av ng-ljudet (22 %), se tabell 11. 
 
 
Tabell 11. Förekomst av olika sorters ljudstridig stavning som förekom i STAVUX, samt hur stor andel 
fel som gjordes på respektive stavfelstyp. 

Typ av ljudstridig 
stavning 

Förekomst i 
materialet 

Andel fel i 
procent 

sj 27 % 54 % 
ng 24 % 22 % 
j 18 % 4 % 
k 16 % 9 % 
tj 15 % 11 % 

Totalt 100 % 100 % 
 
 
Analys av stavfelens position i orden genomfördes och denna visade en tydlig 
bågformad fördelning där stavfelen främst förekom medialt i orden och i mindre 
utsträckning initialt och finalt, se figur 5. 
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Figur 5. Stavfelens position i orden i STAVUX. Majoriteten av stavfelen sker medialt. 
 
 
4.2.8. Analys av stavfel på nonorddelen 
Den mest frekventa typen av stavfel bland nonord var utbyten av grafem (52 %), med 
en majoritet av konsonantutbyten. En stor del av stavfelen uppstod då personerna 
stavade nonorden ortografiskt istället för ljudenligt (23 %), t.ex. orimagol (årimagol), 
mycktel (myktel), cyskel (syskel) och göspre (jöspre). För närmre beskrivning över 
vilka feltyper som förekom, se tabell 12. 
 
 
Tabell 12. Förekomst av stavfelstyp i STAVUX nonorddel, uttryckt i procent. 

Typ av fel Andel i procent 
Utbyte av grafem 52 % 

Ortografisk stavning 23 % 
Utelämning 10 % 

Tillägg 9 % 
Omkast 4 % 

Fel målord 1 % 
Morfologiskt fel > 1 % 

Totalt 100 % 
 
 
Utav det totala antalet deltagare i testet hade 47 % förgymnasial/gymnasial utbildning 
och 53 % eftergymnasial utbildning. Personerna med förgymnasial/gymnasial 
utbildning producerade 56 % av de ortografiska stavfelen och personerna med 
eftergymnasial utbildning 44 %. 
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Figur 6. Stavfelens position i nonorden i STAVUX. Majoriteten av stavfelen sker initialt och medialt. 
 
Analys av stavfelens position visade att det främst var initialt (28 %) och medialt (26 %) 
i nonorden som stavfel uppstod, se figur 6. 
 
4.2.9. Analys av stavfel hos två deltagare med flest antal fel 
De två deltagare som hade minst antal rätt på STAVUX orddel och som skattat att de 
hade god hörsel valdes ut för djupare analys av stavfel, se figur 7. Syftet var att 
undersöka om deras stavfel skilde sig åt från majoritetens samt om det fanns någon 
diskrepans mellan resultaten på orddel och nonorddel. Båda deltagarna var män med 
förgymnasial/gymnasial utbildning, en från åldersgruppen 31-50 år (deltagare A) och en 
från 51-70 år (deltagare B). Resultaten på respektive deltest jämfördes med 
staninevärden för personer med förgymnasial/gymnasial utbildning (se tabell 8b och 
9b). 
 

 
Figur 7. De två deltagare med flest antal fel på STAVUX orddel, markerade med rött. Notera hur antalet 
rätt på nonorddelen skiljer sig åt mellan deltagarna. 
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Deltagare A hade 7 rätt på orddelen och 35 rätt på nonorddelen. Resultatet motsvarar 
stanine 1 på orddelen och stanine 5 på nonorddelen. Personen skattade att stavning är 
ganska svårt och att han läser ett par gånger i veckan. På orddelen utgjorde ljudutbyten 
40 % av stavfelen, främst handlade det om vokalutbyten. Ljudstridig stavning, 
framförallt svårigheter kring sj, utgjorde liksom dubbel-/enkelteckning 21 %. Vad gäller 
nonord bestod felen främst av utbyte av vokal. 
 
Deltagare B hade 3 rätt på orddelen och 6 rätt på nonorddelen. Resultatet motsvarar 
stanine 1 på både ord- och nonorddelen. Personen skattade att det är svårt att stava och 
att denne läser mer sällan än en gång i månaden. Majoriteten av stavfelen på orddelen 
utgjordes av ljudenlig stavning, 26 % utelämningar (framförallt konsonanter) och 25 % 
ljudutbyten. 10 av 26 utelämningar bestod av hela stavelser. Stavfel gällande krav på 
ljudstridig stavning utgjorde 18 % av stavfelen. Tillägg av konsonant, främst r, utgjorde 
16 % av stavfelen. 20 % av tilläggen utgjordes av hela stavelser. På nonorddelen 
gjordes främst grafemutbyten och utelämningar, vilka vardera utgjorde 33 %. Tillägg av 
konsonant, främst r, utgjorde 21 %. Omkast skedde i 11 % av fallen. Personen skrev vid 
ett par tillfällen nonord som färgades av det tidigare dikterade nonordet, t.ex. 
orgemamod (för årimagol efter att ha skrivit delvamod) och spskavlent (för priskapans 
efter att ha skrivit skrudalent). 
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5. Diskussion 

 
I denna studie undersöktes stavningsförmågan hos vuxna deltagare i den svenska 
befolkningen genom ett för studien utvecklat test, STAVUX. Denna typ av stavningstest 
har hittills saknats inom svensk logopedi. 
 
Resultatet visar att stavningsförmågan är varierande i befolkningen. Det har 
framkommit att olika demografiska faktorer, t.ex. kön och utbildning, påverkar 
stavningsförmågan. Det mest frekventa stavfelet på orddelen var enkel-/dubbelteckning 
och en majoritet av stavfelen skedde medialt i ord. På nonorden var det vanligaste 
stavfelet utbyte av grafem och felen skedde i ungefär lika stor utsträckning initialt som 
medialt.  
 
Det finns en korrelation mellan stavning av ord och av nonord i studien då det har visat 
sig att personer som har lätt för att stava ord oftast också har lätt att stava nonord och 
tvärtom. Detta gäller dock inte alltid eftersom resultaten på deltesten inte korrelerade för 
alla deltagare. Det fanns t.ex. en skillnad i stavningsförmåga mellan könen då kvinnor 
stavade bättre än män på orddelen men inte på nonorddelen. Detta tyder på att deltesten 
faktiskt prövar olika stavningsförmågor. 
 
5.1. Demografiska faktorers påverkan på stavningsförmågan 

Utbildningsnivå. En tydlig skillnad märktes mellan olika utbildningsnivåer där personer 
med eftergymnasial utbildning hade signifikant fler rätt än personer med 
förgymnasial/gymnasial utbildning, både för riktiga ord och för nonord. Detta skulle 
t.ex. kunna bero på att personer med eftergymnasial utbildning under sina studier och 
ofta också under sitt yrkesliv läser mer och en annan typ av litteratur än vad personer 
med förgymnasial/gymnasial utbildning gör. Dessutom kan många med eftergymnasial 
utbildning antas skriva mer, både i studier och i yrkesliv. Vidare kan det vara så att 
personer som har lätt för att läsa och skriva i större utsträckning läser vidare på 
högskola eller universitet och att de därmed redan innan studierna besitter en god 
stavningsförmåga. 
 
Kön. Kvinnor hade signifikant fler rätt än männen gällande ord, men ingen skillnad 
uppmättes för stavning av nonord. Detta resultat stämmer överens med tidigare studie 
av Berninger et al. (2008) där kvinnor hade en bättre stavningsförmåga än männen. 
Orsaker till skillnader i stavningsförmåga med avseende på kön kan vara en intressant 
aspekt för framtida forskning. 
 
Ålder. Ålder förefaller inte påverka stavningsförmågan av ord, däremot uppmättes en 
signifikant skillnad för nonord. Tidigare studiers resultat kring hur åldern påverkar 
stavningsförmågan skiljer sig åt. En del anser att åldern kan påverka negativt (MacKay 
& Abrams, 1998), andra gör det inte (Margolin & Abrams, 2007). För att på ett rättvist 
sätt kunna utreda huruvida åldern inverkar på stavningsförmågan föreslår Margolin och 
Abrams (2007) att utredning bör ske med test som innehåller ord som är välbekanta för 
både unga vuxna och äldre personer. Eftersom denna studie inte fann någon skillnad i 
stavningsförmåga beroende på ålder kan det tyda på att orden i testet är åldersneutrala, 
vilket skulle vara en fördel med STAVUX.  
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Att unga och äldre inte skiljer sig åt i stavningsförmåga är intressant då människor lever 
i en tid där mycket skrift produceras med hjälp av datorer och rättstavningsprogram. 
Många yngre och medelålders deltagare tog upp att de inte längre behövde tänka på att 
stava rätt eftersom de har datorerna som stöd för detta. Trots att äldre inte förefaller 
använda rättstavningsprogram i samma utsträckning som yngre fanns alltså ingen 
skillnad i stavningsförmåga. Detta tyder på att användning av datorer inte påverkar 
stavningsförmågan negativt. I takt med att datoranvändning numera påbörjas allt 
tidigare kan dock dessa resultat komma att ändras för den yngre generationen. 
 
Skattad stavningsförmåga. Den självuppskattade stavningsförmågan stämde väl överens 
med resultaten på deltesten. Detta tyder på att deltagarna generellt sett är medvetna om 
och därmed kan skatta sin stavningsförmåga. Detta borde i sin tur betyda att testet på ett 
rättvisande sätt mäter deltagarnas faktiska stavningsförmåga.  
 
Skattade läsvanor. Skattade läsvanor hade ingen signifikant effekt på stavningen, 
varken av ord eller av nonord. Resultatet kan bero på att det finns en brist i enkäten som 
borde ha varit mer specifik i fråga om mängden läst material och inte bara vilken typ av 
litteratur deltagarna läser, t.ex. att personen läser minst två timmar/dag istället för 
dagligen. Utfallen i deltesten kan bero på att deltagarna generellt sett skattade sina 
läsvanor högt vilket gör att många förmodligen inte läser så mycket som de uppgett. De 
flesta deltagarna skattade att de läste dagligen eller ett par gånger i veckan. En mer 
specifik mängd läst material hade kanske gett ett annat resultat. Hur läsvanor inverkar 
på stavningsförmågan hade varit ett intressant ämnesområde för framtida forskning. 
 
Annat modersmål än svenska. Syftet med studien har inte varit att undersöka huruvida 
det finns en skillnad i stavningsförmåga utifrån olika modersmål. Eftersom en del av 
deltagarna uppgav att de hade annat modersmål än svenska gjordes dock en jämförelse 
mellan deras resultat och resultatet från deltagarna med svenska som modersmål. Det 
framkom då ingen signifikant skillnad i stavningsförmåga mellan grupperna, vilket 
tyder på att testets normeringar borde fungera tämligen väl i de fall personerna upplever 
att de har en god behärskning av det svenska språket.  
 
Skattad hörselförmåga. Deltagarnas skattade hörselförmåga påverkar inte stavningen av 
ord, men däremot stavning av nonord negativt. Skillnaden i stavningsförmåga av nonord 
för gruppen 71+ antas bero på nedsatt hörselförmåga. Det är därför viktigt att i 
utredning undersöka huruvida stavningssvårigheter som uppträder i samband med 
stavning av nonord beror på nedsatt hörsel eller är en faktisk nedsättning i det 
sublexikala systemet. Vid bekräftad hörselnedsättning som ej kan åtgärdas med t.ex. 
hörapparat är det lämpligt att komplettera orddelen med stavning av ljudenliga riktiga 
ord. Det finns då en risk att de ljudenliga orden är lagrade som ordbilder i det lexikala 
systemet, men det kan ändå ge en bild över svårigheterna. 
 
5.2. Analys av stavfelen hos samtliga deltagare 

Vid analys av deltagarnas stavfel framkom att enkel-/dubbelteckning och utbyten av 
vokal eller konsonant var relativt vanligt förekommande. Problem med ljudstridig 
stavning förekom till viss del, men inte i så stor utsträckning med tanke på att materialet 
ställer stora krav på just den ortografiska kompetensen. Direkt avvikande stavfel var 
tillägg, omkast samt sammanblandning av gemener och versaler. Deltagarna med stora 
stavningssvårigheter på orddelen hade betydligt fler fel än övriga deltagare. De gjorde 
även mer avvikande stavfel, se avsnitt 5.3.  
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Resultatet från studien tyder på att stavfel främst sker i mitten av ord, se figur 5. Detta 
resultat stämmer med tidigare forskning (Wing & Baddeley, 2009). I och med att orden 
har varierande bokstavslängd kan den indelning i fem delar som gjorts inte vara 
densamma för alla ord. Eftersom enbart en grov analys över stavfelsplacering skulle 
göras gav analysen ett tillfredsställande resultat, även om indelningsbedömningen kan 
anses godtycklig.  
 
Analys av nonordens stavfel visade att det mest frekventa stavfelet var utbyte av 
grafem. Även stavfel med ortografisk stavning var vanligt förekommande. Ortografisk 
stavning förekom i större utsträckning bland personer med förgymnasial/gymnasial 
utbildning än bland personer med eftergymnasial utbildning. Detta skulle kunna 
förklaras av att gruppen med eftergymnasial utbildning generellt sett har en bättre 
stavningsförmåga vilket troligen avspeglar en god fonologisk och morfologisk 
medvetenhet. Eftersom denna kunskap ligger till grund för stavningen borde god sådan 
kunskap innebära en god medvetenhet kring ordens fonologiska och ortografiska 
uppbyggnad vilket troligen också innefattar god kunskap om stavningsregler. Finns en 
säkerhet kring när man ska använda de olika stavningsreglerna, borde det också vara 
lättare att kunna bortse från dessa regler. En annan tanke kring varför personer med 
förgymnasial/gymnasial utbildning har svårt att koppla bort ortografisk stavning kan 
vara att de generellt sett utsätts för färre nya ord som de ska skriva. Därmed ställs inte 
lika stora krav på det sublexikala systemet som på det lexikala vilket skulle kunna leda 
till att det lexikala systemet är starkare. Trots att båda systemen samverkar vid stavning 
tyder forskning på att ett av systemen ibland kan vara starkare och därmed dominera 
över det andra (Folk & Jones, 2004; Rapp et al., 2002). Denna obalans mellan systemen 
skulle kunna förklara att deltagarnas nonord ibland innehåller ortografiska element, t.ex. 
syskel som stavas cyskel (efter cykel). 
 
Analys av stavfelens placering på nonorddelen visade inte den tydliga bågform som 
upptäcktes på orddelen, se figur 6. Det som framförallt skiljde sig åt var att majoriteten 
av stavfelen skedde både initialt och medialt i nonorden. En orsak till denna skillnad är 
troligen att ett par av testets mest felstavade nonord har sin svårighet initialt, t.ex. 
årimagol (som 89 % stavar fel på). En del av deltagarna, främst de som hade något 
nedsatt hörsel, upplevde att det svåraste ljudet att uppfatta korrekt var det initiala. Detta 
kan ha påverkat resultatet till viss del, men inte i samma utsträckning som tidigare 
nämnd svårighet. 
 
5.3. Analys av två deltagare med flest antal stavfel 

För att visa hur testet kan användas vid en utredning analyserades stavfelen hos de två 
deltagare som hade flest fel på orddelen. Detta för att undersöka huruvida deras stavfel 
skiljde sig åt från majoritetens eller inte. Vid analys var det tydligt att deras stavfel var 
av annan karaktär än vad som kunde förväntas utifrån stavfelsanalys över det totala 
antalet deltagare.  
 
Deltagare A hade betydligt fler ljudutbyten än vad som kunde förväntas. Generellt sett 
stavade han ljudenligt, t.ex. suksesift (successivt) och föreföll ha svårigheter då det 
ställdes krav på ljudstridig stavning, t.ex. kuvtjika (tjuvkika) och förgupning 
(fördjupning). Nämnvärt var den stora diskrepansen mellan antalet fel på orddelen som 
hamnade på stanine 1 och nonorddelen som hamnade på stanine 5. Detta tyder på att 
han har en god förmåga att koppla fonem till grafem, vilket ligger till grund för det goda 
resultatet på nonorden. Däremot förefaller han ha en svag ortografisk förmåga och vara 
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osäker på de ortografiska mönstren och när de ska användas. Eftersom testet enbart 
utreder stavningsförmåga är detta inte tillräckligt för att kunna uttala sig om en ev. 
dyslexidiagnos, men resultaten tyder på en bakomliggande svårighet av denna karaktär. 
Denna misstanke förstärktes ytterligare av att personen hade svårt att för sig själv läsa 
genom de nonord han nyss skrivit för att se om han fått med alla delar. 
 
Deltagare B hade också stavfel som var av annorlunda karaktär. Här fanns dock inte 
någon tydlig diskrepans mellan antalet fel på ord och nonord. Hans stavfel på orddelen 
utgjordes främst av ljudenlig stavning, utelämningar och ljudutbyten. Många av dessa 
bestod av hela stavelser och inte bara av grafem, vilket var fallet i majoriteten av 
befolkningen. Tillägg bestod enbart av konsonanter och utgjorde en större del än vad 
som kunde förväntas utifrån befolkningens resultat. Dessa tillägg var framförallt 
intressanta då de nästan uteslutande bestod av bokstaven r. Även tillägg på nonorddelen 
utgjordes ofta av bokstaven r, för övrigt bestod denna del främst av grafemutbyten och 
utelämningar. Dessutom var omkast relativt frekvent förekommande.  
 
För att kartlägga bakgrunden till svårigheterna krävs en mer omfattande testning. 
Tänkbara bakomliggande orsaker kan vara auditiva svårigheter som gör det svårt för 
deltagare B att höra ut de olika delarna i ordet, vilket i sin tur kan leda till osäkerhet 
kring hur ordbilderna är uppbyggda. Ett annat alternativ kan vara en nedsättning i den 
grafemiska bufferten p.g.a. stavfelens karaktär samt att både ord och nonord drabbas. 
Då deltagaren skrev ett nytt nonord förekom det ibland att detta färgades av ett tidigare 
skrivet nonord. Detta beror troligen på att de tidigare skrivna grafemen fanns kvar i 
minnet och störde stavningsprocessen av det nya ordets grafem. Då man skriver ett ord 
hålls information om grafemen i den grafemiska bufferten och vid skada i denna 
mekanism förekommer det att informationen försvinner för snabbt. Hos den aktuella 
deltagaren verkar informationen istället ha funnits kvar för länge och därför tagit upp 
plats på bekostnad av det nya nonordet. 
 
5.4. Aspekter kring studiens metod 

En brist i den aktuella studien var urvalet av deltagare. Eftersom deltagarna själva skulle 
anmäla sig finns en risk att det främst var personer som är goda stavare som anmälde 
intresse för att delta. Detta har dock i viss mån kompenserats genom att deltagare också 
rekryterades genom personliga kontakter. Då ställde även personer som har svårare för 
att stava upp, vilket ledde till en tämligen god normering av testet. 
 
Deltagarnas demografiska förutsättningar följer inte helt befolkningens sammansättning 
med hänseende till t.ex. utländsk bakgrund och olika geografiska regioner. 
Testdeltagarna som grupp är enbart ett urval ur befolkningen men bör trots detta skapa 
ett underlag för hur befolkningen generellt sett stavar. Svårigheterna att rekrytera 
deltagare resulterade i att antalet deltagare i ett par normeringsgrupper, grupperna 31-50 
och 71+, blev något färre till antalet. Eftersom statistiska beräkningar inte visade på 
någon signifikant skillnad kring stavningsförmåga med hänsyn till ålder på orddelen, 
borde detta deltests normering ändå fungera väl för dessa grupper. På nonorddelen kan 
normeringen vara mer osäker eftersom äldre personer där hade färre rätt.  
 
Eftersom rättning av testresultaten, analys av stavfel samt inmatning av data har skett 
för hand finns en risk att enskilda beräkningsfel har uppstått. Eftersom antalet deltagare 
är stort och deltesten har många items borde detta dock inte påverka det generella 
resultatet. Även det faktum att svårtolkad stavning av enstaka ord rättades till 
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deltagarens fördel kan ha haft inverkan på resultatet. Eftersom detta endast skedde i 
enstaka fall bör det dock inte påverka resultatet i stort. 
 
Tidigare forskning har visat att dialektala skillnader kan påverka stavningen av ord 
(Treiman & Barry, 2000). Vad gäller uttal av nonord har de i största mån skett på 
rikssvenska i Mellansverige och på skånska i södra Sverige. Deltagare från både 
Mellansverige och från södra Sverige har deltagit i testningen vilket ev. skulle kunna 
påverka resultatet. Inga exakta beräkningar av detta har gjorts, men vid rättningen har 
ingen sådan påverkan upptäckts. 
 
Det finns svårigheter med att konstruera ett stavningstest, framförallt för vuxna personer 
med varierande bakgrund och med skiftande stavningsförmåga. Att finna ord som är 
lätta eller svåra för alla är problematiskt. Det en person kan ha lätt för att stava kan en 
annan ha svårt för och vice versa. Detta gör att antalet rätt i totalsumman blir ungefär 
desamma även om man byter ut några ord. Lägger man till ett svårt ord kan en person 
som har svårt för att stava klara det, medan en som har lätt att stava inte klarar det. I 
testningen förekom det att personer som hade många rätt enbart stavade fel på ganska 
lättstavade ord, samtidigt som personer som hade många fel ev. lyckades chansa rätt på 
ett svårstavat ord. Det faktum att det i de ursprungliga deltesten ingick 80 items gjorde 
att det fanns ett stort urval och att de mest lämpliga orden och nonorden kunde väljas ut. 
 
En annan problematik är att hitta svåra ord som ändå är tämligen frekvent 
förekommande. Stavningen av mer lågfrekventa ord är till stor del beroende av 
bakgrund, t.ex. intresse eller yrke. Det gör att dessa ord inte är lämpliga att ha med i 
testet då t.ex. yrkeskunskap istället för stavningsförmåga skulle ha bedömts med ett 
sådant test. Till följd av att orden i testet är relativt vanligt förekommande har detta lett 
till att många deltagare, som inte har några stavningssvårigheter, haft många rätt på 
testet. Detta leder i sin tur till en snedfördelning där ett stort antal personer har många 
rätt. Det är dock en förutsättning att testet inte är för svårt då det är tänkt att det ska 
användas just för personer som har svårt att stava. 
 
Även på nonorddelen förekommer en snedfördelning till följd av att nonorden är relativt 
lätta att stava. Det är dock problematiskt att skapa svåra nonord då stavning enbart 
genom koppling mellan fonem och grafem inte utgör några svårigheter för majoriteten 
av befolkningen som har god hörselförmåga. Det som gör nonord svårstavade för dem 
är nonordens längd, då långa sådana belastar arbetsminnet och därmed inte testar 
sublexikal stavningsförmåga utan istället arbetsminneskapacitet. 
 
Sammanfattningsvis bedöms testet ha en god känslighet för att upptäcka personer med 
stavningssvårigheter. 
 
5.5. STAVUX användbarhet 

Testet är lämpligt att använda vid utredning av vuxnas stavningsförmåga eftersom 
normering gjorts på ett stort antal personer i den vuxna befolkningen. De båda deltesten 
har en hög intern reliabilitet. Normeringen av STAVUX ger ett bra underlag för att 
upptäcka avvikande stavning. Testet skulle även kunna upptäcka mer subtila 
svårigheter, då deltesten har många ord som ofta upplevs som svårstavade. Dock finns 
en negativ snedfördelning i normeringen vilket kan göra normeringen missvisande för 
de patienter som upplever en subtil försämring men ändå har en god stavningsförmåga. 
Snedfördelningen kan dock vara positiv för personer som har svårt att stava då testet i 
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dessa fall inte blir orimligt svårt. Eftersom stavningsförmågan av olika ord är så 
varierande i befolkningen är det dock svårt att hitta riktigt svåra ord som är allmänt 
kända, se diskussion under stycket 5.4. 
 
Ett användningsområde för testet är vid utredning av lättare agrafi. Eftersom testet 
består av två delar, en med riktiga ord och en med nonord, bör man kunna upptäcka om 
svårigheterna är av fonologisk eller av ortografisk karaktär. Om både det lexikala och 
det sublexikala systemet förefaller påverkade, kan detta tyda på problematik i den 
grafemiska bufferten (se stycke 1.3.4). En indikation för detta är t.ex. om felen främst 
görs i mitten av ord samt om felen består av ersättningar, tillägg, utelämningar och 
omkastningar av ljud.  
 
Om det vid testning framkommer att en person t.ex. blandar gemener och versaler eller 
har svårt att forma bokstäver kan detta tyda på en perifer agrafi. I dessa fall bör 
utredaren komplettera testning med muntlig bokstavering av ord och nonord för att se 
om det finns en diskrepans mellan skriftligt och muntligt resultat. Utifrån den agrafityp 
som dominerar kan lämpliga behandlingsåtgärder sättas in (se stycke 1.3). 
 
Eftersom det ibland vid neurodegenerativa sjukdomar uppträder svårigheter kring 
stavning bör utredaren ha detta i åtanke när det inkommer patienter som tidigare inte har 
upplevt stavningssvårigheter och som inte har någon känd förvärvad hjärnskada (se 
stycke 1.4). I tidigt skede av demensutveckling kan testet därmed ingå som en del i en 
övrig utredning kring demenstyp. 
 
Ett annat användningsområde för testet är vid utredning av läs- och skrivsvårigheter hos 
vuxna. I dagsläget finns normerat material att tillgå, men detta är inte normerat på den 
vuxna befolkningen. Dessutom saknas normerat material för bedömning av 
nonordstavning (se stycke 1.6). Detta test bidrar därför med normering av 
nonordstavning utan ortografisk komplexitet, vilket är ett viktigt komplement till 
testning av riktiga ord i den logopediska utredningen av stavningsförmåga. Fynd från 
denna studie tyder på att vissa personer som har omfattande svårigheter med den 
ortografiska stavningen på orddelen klarar nonorddelens stavning betydligt bättre (se 
deltagare A under stycke 4.2.9 och 5.3). Detta antas bero på att stavningen av testets 
nonord inte kräver kunskap kring ortografiska mönster i stavningen. Boder fann att en 
majoritet av personer med läs- och skrivsvårigheter har ljudenliga stavfel (enligt Høien 
& Lundberg, 1999). Detta ger utrymme för att deras stavfel av främst riktiga ord inte 
alltid är ljudenliga. Man kan tänka sig att detta kan bero på att de har kunskap om att 
ordet ska stavas ljudstridigt, men är osäkra på hur. Detta gör att de använder sig av en 
annan form av ljudstridig stavning än vad som är korrekt för målordet. På så sätt uppstår 
icke-ljudenliga stavfel. Med denna information i åtanke kan det vara lämpligt att 
använda sig av testet vid en dyslexiutredning för att undersöka om det finns en 
diskrepans mellan deltesten samt studera stavfelens karaktär. 
 
Genom användning av STAVUX skulle det vara intressant att i framtiden undersöka hur 
patienter med olika typer av stavningssvårigheter presterar på testet. Detta skulle skapa 
ytterligare jämförelsematerial och dessutom möjliggöra att närmre studera hur olika 
patientgruppers stavningssvårigheter yttrar sig. 
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Tack 
 
Vi vill tacka alla de 146 deltagare som ställt upp i vår testning. Tack för att ni delat med 
er av er tid och tålmodigt skrivit ner alla de dikterade orden och nonorden. 
 
Ett stort tack även till de som hjälpt till med rekryteringen av alla deltagare. Utan er 
hjälp hade studien inte fått tillräckligt med deltagare för att testet skulle bli användbart. 
 
Vidare vill tacka Gabriella, Anki och övrig personal på institutionen för neurologopedi 
för att de alltid finns till hands, oavsett om det gäller tillhandahållande av nycklar, 
kopiering eller bara lite småprat. 
 
Ett stort tack till Margareta Jennische för allt engagemang kring vårt projekt. 
 
Vi vill även tacka vår handledare, Per Östberg, för hans idé att utveckla ett stavningstest 
och för hans tillgänglighet när det gäller att svara på frågor, dag som natt. 
 
Slutligen, ett speciellt tack till våra familjer som varit ett stöd under hela processen. 
Dessutom vill vi tacka alla våra kurskamrater i LK06! Ert stöd och er uppmuntran har 
lyst upp våra dagar i höstmörkret på MedC. 
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Bilaga A 

Frekvensfördelning över ordens svårighetsgrad i det ursprungliga testet. Ord som valts 
ut till STAVUX är markerade med fet stil. 
 

  Andel rätt i % 
Aldrig 98 
Hjälte 97 
Oavgjord 97 
Fördjupning 96 
Sjukgymnast 96 
Tjäna 95 
Tändsticksask 95 
Cykel 93 
Legitimation 92 
Gamla 92 
Skymma 92 
Himlen 92 
Rabatt 92 
Avundsjuk 92 
Tjuvkika 91 
Adress 90 
Självbetjäning 90 
Choklad 90 
Användning 90 
Förlängningssladd 90 
Duscha 89 
Detektiv 89 
Djungeldjur 89 
Egentligen 88 
Medicin 88 
Gratulera 88 
Gitarr 88 
Lugnt 87 
Säsong 86 
Övningskörningslicens 86 
Skolskjuts 86 
Guide 86 
Bröllop 86 
Förrän 86 
Bredvid 84 
Hämnd 82 
Censur 82 
Somras 81 
Definitivt 79 
Känt 79 
Ytterligare 79 
Hyfsad 78 
Prenumerera 77 
Cigarett 76 
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Etikett 75 
Explosion 75 
Tunt 75 
Diskussion 74 
Definiera 71 
Åtminstone 68 
Följaktligen 67 
Hittills 66 
Fördöma 65 
Konferens 64 
Omkullstjälpt 64 
Psykoterapeut 64 
Succé 61 
Abborre 60 
Almanacka 59 
Original 59 
Abonnemang 58 
Citationstecken 58 
Tvungna 58 
Repetition 57 
Association 56 
Noggrant 55 
Recension 54 
Bibliotekarie 52 
Parallellt 51 
Fordringspreskription 51 
Aggressivt 47 
Professionell 45 
Jämvikt 42 
Disciplinnämnd 41 
Kommitté 34 
Dubblett 33 
Successivt 28 
Majonnäs 27 
Storbritannien 24 
Asymmetri 16 
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Bilaga B 

Frekvensfördelning över nonordens svårighetsgrad i det ursprungliga testet Nonord som 
valts ut till STAVUX är markerade med fet stil. 
 
  Andel rätt i % 
Lint 99 
Fnör 95 
Tripa 95 
Kvissna 93 
Gludra 92 
Skrudalent 92 
Nirvå 91 
Fjantilt 91 
Blisut 90 
Dufekt 90 
Fatilj 90 
Flabial 90 
Kulvan 90 
Gnarf 89 
Aftit 89 
Skruna 88 
Ölvan 88 
Jaluten 87 
Pamajalt 87 
Krinur 86 
Onsedan 86 
Gnagasit 85 
Flupsin 85 
Delvamod 85 
Pritamen 85 
Promelansk 84 
Bjudink 84 
Lisuvatalt 83 
Daflunat 83 
Kulsmajol 82 
Skvadrilj 82 
Gramultera 82 
Priskapans 81 
Drulsevident 80 
Nistrant 80 
Fnilkur 80 
Brynklenad 80 
Vräfna 79 
Syskel 79 
Vryla 79 
Preskansvalent 77 
Prevotanel 77 
Apruntisk 77 
Kvämliskhet 77 
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Pruvalentiskt 76 
Dvölnaturit 75 
Tviljemör 75 
Glykotin 75 
Siparyt 75 
Dvastå 74 
Kytönsk 74 
Pyrimatisk 74 
Tvagaskeman 74 
Smönumsk 73 
Kulovans 72 
Dufinimit 71 
Siberatilt 68 
Bömevås 68 
Bralatirask 68 
Myktel 66 
Inevokasit 66 
Trugaridmaterat 63 
Divertolidant 60 
Bulevaritinsk 58 
Drestanonsakin 56 
Lavaksin 55 
Sisalån 54 
Språlatimöd 51 
Splörkritod 48 
Gnadinskuvenat 47 
Staberatinås 45 
Jöspre 44 
Dekitaventlabiral 40 
Aselitarån 39 
Frisnumörinit 39 
Måskralönt 36 
Vurlefatinilbrotivans 25 
Glykjadruntad 19 
Kvakrikiluritmönogamat 13 
Årimagol 11 
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Bilaga C 

Målord Mest frekventa stavfelstypen 
Tvungna Ljudstridig stavning: ng (60 st) 
Aldrig Dubbelteckning (3 st) 
Känt Dubbelteckning (25 st) 
Omkullstjälpt Ljudstridig stavning: sj (46 st) 
Bibliotekarie Utelämning (31 st) eller utbyte (54 st) av vokal 
Guide Utbyte (18 st) eller utelämning (17 st) av vokal 
Association Utbyte av konsonant (66 st) 
Duscha Ljudstridig stavning: tj (15 st) 
Tj uvkika Ljudstridig stavning: tj (9 st) 
Bredvid Utelämning av konsonant (22 st) 
Censur Utbyte av konsonant (27 st) 
Medicin Utbyte av vokal (14 st) 
Asymmetri Dubbelteckning, enkelteckning (188 st) 
Explosion Ljudstridig stavning: sj (28 st) 
Kommitté Enkelteckning (110 st) 
Konferens Utbyte av vokal (45 st) 
Adress Dubbelteckning (18 st) 
Tändsticksask Ljudstridig stavning: k (5 st) 
Prenumerera Omkast (14 st), vokalutbyte (10 st) 
Noggrant Enkelteckning, dubbelteckning (80 st) 
Professionell Dubbelteckning, enkelteckning (105 st) 
Recension Utbyte av konsonant (28 st), ljudstridig stavning: sj (49 st)  
Säsong Utbyte av vokal (19 st) 
Himlen Dubbelteckning (11 st) 
Rabatt Dubbelteckning (18 st) 
Gratulera Dubbelteckning (13 st) 
Lugnt Ljudstridig stavning: ng (15 st) 
Abonnemang Dubbelteckning, enkelteckning (91 st) 
Egentligen Utbyte av vokal (12 st) 
Gamla Dubbelteckning (11 st) 
Bröllop Dubbelteckning (27 st) 
Legitimation Utbyte av vokal (6 st) 
Övningskörningsli(s)cens(e) Tillägg av konsonant (5 st) eller vokal (4 st) 
Successivt Enkelteckning (97 st) 
Avundsjuk Utbyte av vokal (7 st), utelämning av konsonant (10 st) 
De(k)tektiv Tillägg av konsonant (6 st), omkast (4 st), utbyte av vokal (4 st) 
Cykel Ljudstridig stavning: ck (10 st) 
Choklad Ljudstridig stavning: ck (10 st) 
Självbetj äning Ljudstridig stavning (8 st) 
Hj älte Ljudstridig stavning: j/g (3 st) 
Oavgjord Ljudstridig stavning: j (4 st) 
Fördjupning Ljudstridig stavning: j (5 st) 
Skolskjuts Ljudstridig stavning (17 st), utelämning av konsonant (9 st) 
Skymma Enkelteckning (6 st) 
Disciplinnämnd Utelämning av konsonant (109 st) 
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Bilaga D 

Vill du delta i utvecklingen av ett 
stavningstest? 
 
Förmågan att skriva kan försämras på olika sätt vid sjukdomar 
och skador i hjärnan och är därför ett viktigt symptom att 
undersöka. Stavning är en del av detta. Idag finns inget svenskt 
test som kan användas för att närmre utreda sådana 
skrivsvårigheter.  
 
Vi utvecklar ett test som ska ge en detaljerad bild av 

stavningsförmågan. För att testresultaten ska kunna utvärderas måste vi veta hur friska 
personer med olika utbildning och ålder stavar. När patienter med skrivsvårigheter 
undersöks kan vi då jämföra deras resultat på testet med referensvärden från de friska 
personerna. På så sätt kan vi bedöma om stavningsförmågan är normal eller inte. Testet 
kan även ge vägledning till lämplig behandling i de fall detta är aktuellt. 
 
Detta stavningstest behöver nu prövas på vuxna personer i befolkningen. Projektet är ett 
examensarbete på avancerad nivå vid Enheten för logopedi, Institutionen för 
neurovetenskap, Uppsala universitet.  
 
Vad innebär deltagandet? 
Deltagandet är frivilligt och medverkan kan avbrytas när som helst. Deltagandet innebär 
att du kommer få stava 80 riktiga svenska ord och 80 påhittade ord. Detta beräknas ta 
drygt 30 min. Studien omfattar ett tillfälle, men alla deltagare kommer att tillfrågas om 
de kan tänka sig att göra uppgiften en gång till vid ett senare tillfälle. Några av dessa 
kommer att kontaktas för att boka in ytterligare ett testtillfälle. Detta görs för att se om 
testet ger stabila resultat över tid.  
 
Deltagare 
Vi söker 160 personer från 18 år och uppåt.  
 
Personuppgifter 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och ingen behöver lämna ut namn 
eller personnummer. De som kan tänka sig att delta vid ett andra tillfälle ska uppge en 
kontaktuppgift, men de uppgifterna kommer att makuleras när projektet är genomfört. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
Kajsa Pettersson   Elin Nilsson 
Logopedstudent termin 8   Logopedstudent termin 8 
Uppsala universitet   Uppsala universitet 
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Kajsa Pettersson   Elin Nilsson 
Logopedstudent termin 8   Logopedstudent termin 8 
Uppsala universitet   Uppsala universitet 
Institutionen för neurovetenskap  Institutionen för neurovetenskap 
Logopedprogrammet   Logopedprogrammet 
Akademiska sjukhuset, ingång 15  Akademiska sjukhuset, ingång 15 
751 85 Uppsala   751 85 Uppsala 
073-9355767    070-6047067 
kajsa.pettersson.3392@student.uu.se  elin.nilsson.6360@student.uu.se 
 
 
Handledare: 
Per Östberg 
Leg. logoped, med. dr. 
Uppsala universitet 
Institutionen för neurovetenskap 
Logopedprogrammet 
Akademiska sjukhuset, ingång 15 
751 85 Uppsala 
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Bilaga E       

Kön:     Man   Kvinna 
 
 
Ålder:    18-30 år 
   31-50 år 
   51-70 år 
   71 + år 
 
 Utbildningsnivå:   Förgymnasial 
(högst uppnådda)  Gymnasial (kortare än 3 år) 

           Yrkesinriktad utbildning 
           Teoretisk/studieförberedande utbildning 

   Gymnasial (3 år) 
             Yrkesinriktad utbildning 
             Teoretisk/studieförberedande utbildning 
   Eftergymnasial (kortare än 3 år, minst 1 termin) 
   Eftergymnasial (mer än 3 år) 
 
Antal utbildningsår:  __________ 
 
Upplevd hörselförmåga:   God  Nedsatt 
(med ev. kompensation)  
 
Upplevd synförmåga:  God  Nedsatt 
(med ev. kompensation) 
 
Modersmål:   Svenska  Annat: _____________________ 
 
Att stava är:   Lätt  
   Ganska lätt 
   Varken lätt eller svårt 
   Ganska svårt 
   Svårt 
 
Jag läser på fritiden:  Dagligen 
(skönlitteratur,   Ett par gånger i veckan 
facklitteratur,  En gång i månaden 
tidningar)    Mer sällan 
   
 
Jag läser i arbetet/  Dagligen 
studier:   Ett par gånger i veckan 
   En gång i månaden  
   Mer sällan 
   
    Jag har tagit del av informationsbrev kring deltagandet och är införstådd med 
att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande. Jag godkänner att eventuella 
kontaktuppgifter lagras under den tid forskningen pågår.  


