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 Sammandrag  

Denna uppsats behandlar hur två grupper med 36 andraspråksinlärare på SFI- respektive 

SVA-nivå stavar sj- och tj-ljud. I uppsatsen har bland annat undersökts om det finns någon 

påverkan i felstavningar från informanternas utbildningsbakgrund. Andra aspekter som tas 

upp är om informanternas vistelse i Sverige eller deras svenskstudier har någon påverkan på 

stavningsresultaten och hur de stavar sj- och tj-ljud. För att svara på dessa frågor 

genomfördes en undersökning där ett test tillämpades. Testet bestod av tre delar. Första delen 

var en diktamen där hälften av testorden hade sj-ljud och hälften tj-ljud. Den andra delen 

bestod av bilder samt en delvis tom rad under varje bild där informanterna skulle uppge det 

sj- respektive tj-ljud som efterfrågades. Tredje delen bestod av frågor kring sj- och tj-ljuden 

samt uppgifter om informanternas modersmål, utbildningsbakgrund i hemlandet, vistelse i 

Sverige och erfarenheter av svenska språket. Informanterna svarade även på relevanta frågor 

för undersökningen om hur de lär sig stavning av svenska ord. 

 

Stavningsresultaten från testet har sedan sammanställts i tabeller där man kan se 

felstavningsresultaten och vilka varianter av felstavningarna som förekommer av sj- 

respektive tj-ljuden samt om felen tillhör SFI- eller SVA-gruppen. Resultaten i 

undersökningen visar på att det var svårt för informanterna att stava sj- och tj-ljuden och att 

vissa testord vållade fler felstavningar än andra. Det visade sig dock att undervisningsmålen 

i stavning på SFI- respektive SVA-nivå inte hade någon större påverkan på 

stavningsresultaten av sj- och tj-ljuden. Däremot kan längden på informanternas 

svenskstudier och eventuellt utbildningsbakgrund ha haft en viss påverkan på 

stavningsresultaten. Studien har även visat på flera intressanta vinklar att bygga nya 

undersökningar på. En del av resultaten pekar på sådant som kan vara relevant för lärare i 

svensk stavningsundervisning i skolor runt om i landet. 

 

Nyckelord: andraspråksinlärare, stavning, stavningsvarianter  
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1 Inledning  

Ofta hör jag i min omgivning diskussion av stavningsproblem i svenskan. I första hand är det 

stavningen av sj- och tj-ljud som är problematisk. Hur stavar man dusch och skjorta? Många 

sj- och tj-ljud låter lika men stavas olika, det finns många varianter att välja på i svenskan. Ska 

det vara sh-, ch- eller sch- för sj-ljudet i champinjon? Stavar man med tj-, kj- eller k- för tj-

ljudet i tjuta? Både lärare som undervisar i svenska som andraspråk, svenskfödda och 

utlandsfödda vänner och bekanta har antytt att bland annat just stavningen av dessa ljud inte är 

helt okomplicerad. De flesta har lärt sig några grundregler i grundskolan men kommer knappt 

ihåg dem, och långt ifrån alla kan undantagsreglerna för sj- och tj-ljuden. Detta pekar på att 

området behöver utforskas mer och det är också detta område som fokuseras i min uppsats.  

 

Här vill jag också nämna att bland annat hos Garlén (1990) och Lindblad (1980) samt på 

lektion.se (Eriksson 2010a respektive Eriksson 2010 b) skriver man sje- och tje-ljud med e på 

slutet, medan jag har valt att skriva sj- och tj- utan e. Detta för att jag anser att vokalen e efter 

sj- och tj- är missvisande och opraktisk eftersom alla sj- och tj-ljud inte åtföljs av vokalen e i 

skrift och uttal och eftersom sj- och tj-stavningen är vanligast inom mitt forskningsområde.  
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2 Syfte  

Syftet med min uppsats är för det första att undersöka vad som är svårt för andraspråksinlärare 

i stavningen av sj- och tj-ljuden i svenskan. För det andra syftar min undersökning till att pröva 

ifall andraspråksinlärarnas utbildningsbakgrund och erfarenhet av svenskundervisning 

påverkar deras stavning. 

 

För att nå uppsatsens syfte ställer jag följande frågor: 

 Hur stavar andraspråkstalare med olika utbildningsbakgrund sj- och tj-ljuden i svenska? 

 Påverkar informanternas vistelsetid i Sverige och erfarenhet av svenskundervisning 

deras stavning? 

 Är det svårare för informanterna att stava vissa stavningsvarianter av sj- och tj-ljud än 

andra?  

 Hur ser felstavningarna ut hos informanterna? Vilka stavningsvarianter väljer de att 

använda sig av när de inte kan den korrekta stavningen? 

 Hur lär sig informanterna stavningen av sj- och tj-ljud?  

 

Jag har valt att genomföra min undersökning bland andraspråksinlärare på SFI- (Svenska för 

invandrare) och SVA-nivå (Svenska som andraspråk)*.  

 

Uppsatsen kommer i korthet ta upp de stavningsregler som finns för sj- och tj-ljud i svenskan 

och visa vad forskningen säger i ämnet. Den kommer också lyfta fram vad två av 

informanternas lärare för respektive SFI- och SVA-gruppen säger om eventuell stavnings-

problematik och om lärandemål i svensk stavning för respektive nivå. Detta kommer sedan att 

jämföras med studiens testresultat. 

 

 

 

 

 

 

 

*I denna grupp har eleverna universitetsbakgrund. 
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3 Disposition  

Uppsatsens disposition ser ut på följande sätt: I kapitel 4 presenterar jag tidigare forskning som 

behandlar uttal och stavning i svenskan (4.1) och de svenska stavningsreglerna för sj- och tj- 

ljuden (4.2).  

 

Därefter tar jag upp metod och material i kapitel 5. Här beskriver jag det test jag utformat (5.1 

– 5.2) och ger en översikt över mina informantgrupper, deras modersmål, utbildningsbakgrund 

och erfarenheter av svenska språket (5.1.3). Hur testet genomfördes förklaras i avsnitt 5.2. 

 

Lärarnas metod för hur de lär ut stavning på SFI- respektive SVA-nivå får ett eget kapitel 

(kap.6). Lärarnas svar visar deras stavningsmetod på respektive skola. Deras 

stavningsundervisning är inte en del av undersökningen i sig utan utgör snarare en bakgrund 

till att förstå hur SFI- respektive SVA-informanterna i min undersökning lär sig att stava 

svenska ord. I kapitel 6 redovisar jag alltså lärarnas uppgifter om bakgrunden till hur de lär ut 

svensk stavning på sina respektive skolor, vilka riktlinjer de arbetar efter samt vad de anser om 

stavningen hos sina respektive andraspråksinlärare. 

 

I kapitel 7 redovisar jag resultaten av min undersökning och sammanställer stavningsresultaten 

från testets diktamendel (7.1), och från dess bilddel (7.2). Till sist, i avsnitt 7.4, redovisar jag 

svaren på frågor angående vad informanterna tycker är svårt med stavningen av svenska ord. 

 

I kapitel 8 diskuterar jag resultaten från stavningsundersökningen i relation till informanternas 

utbildningsbakgrund (avsnitt 8.1), tidigare svenskstudier samt vistelse i Sverige (8.2). Vidare 

jämför jag i avsnitt 8.3 mina resultat med vad som har framkommit i tidigare forskning. Till sist 

i detta kapitel (avsnitt 8.4) tittar jag på om lärandemål som lärarna uppgett på SFI- respektive 

SVA-kurs kan ha något samband med informanternas stavningsresultat. 

 

Som avslutning presenteras i kapitel 9 en sammanfattning med en slutsats angående vad som 

kan vara intressant att undersöka i framtiden när det gäller sj- och tj-ljudens stavning. Min 

förhoppning är att av min undersökning kommer att öka medvetenheten om svårigheterna med 

stavning av dessa ljud.  
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4 Tidigare forskning 

I tidigare forskning har man konstaterat att det är svårt att stava sj- och tj-ljud i svenskan. Det 

finns dock relativt lite skrivet om detta stavningsproblem. Nedan presenterar jag relevant 

litteratur om svenskt uttal och svensk stavning, och därefter beskriver jag kortfattat reglerna för 

stavning av sj- och tj-ljuden. 

 

4.1 Litteratur om svenskt uttal och svensk stavning 

Olle Kjellin skriver i Svensk prosodi i praktiken (1992:9) angående språklig medvetenhet så 

här: ”Ju mer man blir medveten, desto mer kan man upptäcka, inse och förstå om sitt språk. Ju 

mer man kan upptäcka, inse och förstå om sitt eget språk, desto mer kan man upptäcka, inse 

och förstå om språk i allmänhet.” Jag finner dessa rader relevanta för min uppsats eftersom jag 

valt bland annat att undersöka utbildningsbakgrunden hos mina informanter, vilka lär sig 

svenska som andraspråk. 

 

Robert Bannert (1990:24) nämner att många enkla konsonantljud stavas med två eller flera 

bokstäver såsom bland annat i sj-ljuden sju eller duscha och att detta kan påverka 

andraspråksinlärares uttal och stavning. Han menar att bland annat sj- och tj-ljuden ofta medför 

problem för just andraspråksinlärare i både tal och skrift eftersom alla språk inte har samma 

konsonantsystem. Bannert säger att syftet är att lära andraspråksinlärare som lär sig svenska ett 

korrekt svenskt uttal. Han menar att till exempel uttal av sj- och tj-ljuden också kan vara 

subjektivt, dels eftersom alla svensktalare har olika tolerans när det gäller att acceptera uttalsfel 

av andraspråkstalare och dels för att uttalet kan skilja sig i olika delar av landet. Han säger att 

många andraspråkstalare till exempel säger och skriver tj-ljudet som ett sj-ljud då tjugo blir till 

sjugo (s. 60-61).  

 

I Svenskans fonologi (1988) tar Claes Garlén upp några fonologiska aspekter av sj- och tj-

ljudens uttal som är viktigt att ha i åtanke när man resonerar kring stavningsresultaten hos mina 

informanter. Han skriver att många individer växlar mellan det ”ljusa” sj-ljudet, som till 

exempel står finalt eller efter betonad vokal (garage/duscha), och det ”mörka” sj-ljudet, där sj-

ljudet till exempel står före betonad vokal (station/sjuk), i samma ord, från en gång till en 

annan, och att det förekommer markanta sociala regionala skillnader i uttal. Garlén (1988:72) 

menar att detta är ett komplext problem för många inlärare av svenska sj-ljud, men att med hjälp 

av ”optimal artikulatorisk och auditiv kontrast” mellan sje- och tje-ljudens uttal kan man 
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underlätta för inlärarna. Om tj-ljuden skriver han bland annat att om man har ett ”idiomatiskt 

central-svenskt” uttal bör det inte förekomma missförstånd om vilket ljud man menar och att 

tj-liknande ljud även förekommer i många inlärares förstaspråk.  

 

Det Kjellin, Bannert och Garlén nämner ovan om uttal är också relevant i min uppsats och 

genomförandet av min undersökning. Detta återkommer jag till i avsnitt 5.  

 

Sj- och tj-ljudet behandlas också i en doktorsavhandling av Per Lindblad (1980, Svenskans sje- 

och tje-ljud- i ett allmänfonetiskt perspektiv). 

 

Bannert (1990) skriver bland annat att sj- och tj-ljuden vållar problem för andraspråksinlärare 

som lär sig svenska men inte heller han går in så djupt på stavningsproblematiken av dessa ljud.  

 

Liknande synpunkter finns i en examensuppsats av Vitikka (2009) och en kandidatuppsats av 

Andersson Glintsi (2012). De behandlar båda olika uttalsproblem i svenskan bland 

andraspråkstalare, men inte heller i dessa finns någon fördjupning av stavningsproblematiken 

av sj- och tj-ljuden, bara ett konstaterande att det är svårt att stava sj- och tj-ljuden i svenskan.  

 

4.2 Stavningsregler för sj- och tj-ljud 

Här tar jag upp stavningsreglerna för sj- och tj-ljuden i korthet så som de presenteras på 

lektion.se, en hemsida för grundskolelärare. I uppsatsen har jag ofta fetmarkerat sj- och tj-

ljuden där jag vill lyfta fram dessa ljud av olika anledningar som till exempel nedan där jag tar 

upp grundreglerna och olika varianter av stavning av sj- och tj-ljuden. På andra ställen 

kursiverar jag och då handlar det mest om ett testord med sj- eller tj-ljud som till exempel sjö i 

resultatavsnittet 7.1 om stavningen i diktamendelen. 

 

Grundregeln för sj-ljudet är att man i svenskan skriver sj- före hårda vokaler (a, o, u, å) och 

sk- före mjuka vokaler (e, i, y, ä, ö). Undantag nummer ett är stj(ärna) och skj(orta). Undantag 

nummer två är att man ofta stavar sj-ljuden med sh, g, sch, ch och j i lånord, till exempel 

journalist, giraff och shorts. Det finns även några internationella ord som har sj-ljud i final 

position med stavning -sion och -tion, såsom pension och nation. 
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Grundregeln för tj-ljudet är att man i svenskan skriver tj- före hårda vokaler (a, o, u, å) och 

k- före mjuka vokaler (e, i, y, ä, ö). Undantag nummer ett är att man ibland stavar tj-ljudet 

med tj- även före den mjuka vokalen ä som i tjäder. Det andra undantaget är att man ofta 

stavar tj-ljudet med ch- såsom check (lånord) och med kj- såsom kjol. 
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5 Metod och material 

I detta kapitel beskrivs dels min metod som utgörs av ett test i tre delar, dels mitt material som 

består av resultatet av testet. I avsnitten 5.1.1 och 5.1.2 redovisar jag hur testet såg ut. En 

översikt över informanterna återges i 5.1.3. I avsnittet 5.2 ges en redovisning av hur jag 

genomförde testet med informanterna, som är andraspråksinlärare på SFI- och SVA-nivå. 

 

I mitt urval av skolor var det viktigt för mig att informanterna var vuxna andraspråksinlärare 

och att det fanns en grupp med och en utan universitetsbakgrund eftersom utbildnings-

bakgrunden är en viktig punkt som jag vill undersöka. 

 

 

5.1 Testet  

Det test jag använde tar fasta på stavningen av sj- och tj-ljud samt frågor kring dessa ljud. Testet 

var uppdelat i tre delar: diktamen, bilder och frågor om informanternas kunskaper i svenska 

m.m. Detta test är utformat på liknande sätt som för grundskoleelever och det finns liknande 

test för sj- och tj-ljud på lektion.se (Eriksson 2010a och Eriksson 2010b). Testet genomfördes 

anonymt av informanterna eftersom namnen är oväsentliga i undersökningen och anonymiteten 

gynnade att fler informanter skulle göra testet. För att hålla isär informanterna och vilken grupp 

de tillhör kodade jag varje exemplar av testet med nummer och vilken grupp de tillhörde, SFI 

eller SVA.  

 

5.1.1 Diktamendelen och bilddelen i testet 

Diktamendelen av det genomförda testet (se bilaga 1) fanns på första sidan av det test som 

utdelades till informanterna och bestod av 22 testord. Hälften av testorden, 11 stycken, bestod 

av sj-ljud och hälften av testorden, 11 stycken, bestod av tj-ljud. Se tabell 4 för en förteckning 

av orden i diktamen. 

 

Bilddelen (se bilaga 2) var på sidan 2 av testet och bestod av 12 bilder. Bilddelen innehöll 6 

testord med sj-ljudstavning och 6 testord med tj-ljudstavning. Testorden var delvis ifyllda, med 

undantag av en blankrad för de sj- och tj-ljud som informanterna skulle fylla i, som till exempel: 

…ukhus (sjukhus). 
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5.1.2 Testfrågor till informanterna  

På sista sidan i testet fanns frågor (se bilaga 3) där informanterna fick fylla i kön, födelseår, 

modersmål samt hur länge de bott i Sverige och hur länge de studerat i sitt hemland. Sedan 

följde frågor om det finns sj- och/eller tj-ljud i deras modersmål, om de tycker det är svårt att 

stava svenska ord och vad de i så fall tycker är svårt samt hur de gör för att lära sig att stava 

svenska ord. Med frågor om informanternas utbildningsbakgrund hade jag en förhoppning att 

kunna se eventuella samband mellan deras stavning och utbildning eller vistelse i Sverige samt 

om det finns någon påverkan av stavningen beroende på hur länge informanterna hade studerat 

svenska. 

 

5.1.3 Översikt över informanterna 

Informanterna som jag har valt för min undersökning är andraspråksinlärare på SFI- respektive 

SVA-nivå: 

 SFI: (Svenska för invandrare) svenska för vuxna med utbildningsbakgrund upp till 

gymnasienivå. 

 SVA: (Svenska som andraspråk) svenska för vuxna invandrare med universitets-

bakgrund. Utbildningen förbereder eleven för kompletterande högskolestudier eller 

vidareutbildning i enlighet med kraven på den svenska arbetsmarknaden som stämmer 

överens med elevens tidigare kompetens.  

  

Mitt motiv för att välja dessa informanter är att jag tycker att det är intressant att undersöka om 

det kan finnas samband mellan stavningen av sj- och tj-ljud och utbildningsbakgrunden hos 

andraspråksinlärare. Jag kommer därför kartlägga hur länge informanterna bott i Sverige och 

hur länge de har studerat svenska. Det som också är av intresse för min undersökning är att 

informanterna är vuxna och att den svenska stavningen, i synnerhet sj- och tj-ljuden, är färsk 

för dem. Därmed hoppas jag på att de bättre kan uttrycka sina åsikter om stavningen. Om jag 

hade genomfört min undersökning med barn som går i grundskolan, bland vuxna som har 

svenska som modersmål eller svenskfödda vuxna som inte har suttit på skolbänken på länge, är 

jag tveksam om jag skulle kunna få fram samma mängd information.  

 

Informanterna ingick dels i tre små grupper på SFI-nivå (5a, 5b och 3c) där en grupp bestod av 

3 deltagare, de två andra av 5 deltagare. SFI-informanterna låg på lite blandad nivå i 

svenskkunskaper. Dessa 3 grupper, på totalt 13 informanter, kommer jag att kalla för SFI, som 
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en grupp, när jag slår ihop dem för enkelhetens skull i uppsatsen. Varje informant i den gruppen 

har ett eget kodnummer mellan 1a och 13a (se tabell 2 nedan). Den fjärde gruppen bestod av 

23 informanter som hade universitetsbakgrund och därmed ligger på en högre nivå än SFI. Jag 

kommer att benämna den gruppen SVA hädanefter i uppsatsen och varje informant har 

kodnummer 1b-23b (se tabell 3 nedan). 

 

Tabell 1 Översikt över antal grupper och antal informanter. 

SFI-gruppen SVA-gruppen 

5a+5b+3c (3 små grupper) 23 (1 större grupp) 

Totalt: 13 informanter (1a-13a) Totalt: 23 informanter (1b-23b) 

 

Grupperna 5a och 5b hade samma lärare, grupp 3c och 23 hade olika lärare. Alla fyra grupperna 

studerar svenska som andraspråk i en större stad i Mellansverige. Totalt var det 36 informanter 

i min undersökning. Benämningen på informanterna kommer att tas upp där det behövs som till 

exempel: informant SVA (grupp) 6b (informantens kodnummer). Även lärarna är anonyma. I 

tabell 1 finns en översikt över informanterna. 

 

Informanterna består alltså av fyra grupper på totalt 36 andraspråksinlärare: tre mindre grupper 

på SFI-nivå på 13 personer samt en grupp på 23 informanter på SVA-nivå. Nedan i tabell 2 

redovisas SFI-gruppen och i tabell 3 SVA-gruppen. Uppställningen av informanterna i SFI- 

respektive SVA-grupperna har den ordning som jag hade kodat (numrerat) testen innan 

utlämning vid testtillfället. I tabell 2 och 3 nedan sammanställs kön, ålder, modersmål, hur länge 

informanterna har studerat i respektive hemland, hur länge de studerat svenska och hur länge 

de bott i Sverige. Informationen i tabell 2 och 3 återknyter jag till i kapitel 8 i diskussionen av 

resultaten.  

 

Av de 36 informanterna var 13 män och 23 kvinnor och de var mellan 21 och 49 år. I SFI-

gruppen fanns 7 män och 6 kvinnor och i SVA-gruppen fanns 6 män och 17 kvinnor. Totalt 

talade informanterna 16 olika modersmål. Informanterna angav att de bott i Sverige mellan 2,5 

månader och 5 år, förutom SVA-informant 20b som uppgav att han bott i Sverige i 8 år men 

studerat svenska i 1 av de åren. Informanterna har uppgett att de studerat svenska mellan 2 

månader och 3 år, förutom SFI-informant 7a, från Finland, som har uppgav att hon studerat 

svenska i 4−5 år. Ca 4 av dessa år var antagligen i Finland eftersom hon uppgav att hon bott i 

Sverige ca 1 år.  
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Informanternas tidigare studier från hemlandet varierade mellan 11 och 22 år. I tabell 2 och 3 

nedan har jag fört in uppgifterna precis som informanterna uppgett i sina svar. Där 

informanterna inte har svarat eller svaret är svårtolkat har jag valt att skriva ett frågetecken (?) 

i min redovisning.  

 

Tabell 2 Översikt över SFI-informanterna. 

Informant 
grupp 

Man/ 
kvinna 

Ålder  Modersmål  Studerat i 
hemlandet  

Studerat  
svenska 

Bott i 
Sverige 

1a            (5a) M  46 Arabiska 11 år 2 år 4,5 år 

2a            (5a) K 49 Spanska Universitet 3 mån 2 år 

3a            (5a) K 44 Portugisiska 15 år 6 mån 4 år 

4a            (5a) M 30 Arabiska 19 år 2,5 mån 3,5 år 

5a            (5a)  M 27 ? 11 år ? 2,5 mån 

6a            (5b) K  21 Spanska/engelska 14 år 8 mån 10 mån 

7a            (5b) K 21 Finska 13 år 4-5 år Ca 1 år 

8a            (5b) M 26 ? 12 år ? 2 år 

9a            (5b) M 27 Spanska 12 år 1,5 år 4 år 

10a          (5b) K 31 Tigrinja 13 år 2 mån 1 år och 6 
mån 

11a            (3) K ? Arabiska 16 år ? 4 år 

12a            (3) M 29 Amhariska 17 år ? 3 år 

13a            (3) M 30 Somaliska 16 år ? 3 år 

 

Tabell 3 Översikt över SVA-informanterna. 

Informant 
   

Man/ 
kvinna 

Ålder Modersmål Studerat i 
hemlandet 

Studerat 
svenska 

Bott i 
Sverige 

1b  K 39 Bosniska 18 år 13 mån 19 mån 

2b K 27 Spanska 17,5 år 8 mån 9 mån 

3b K 39 Portugisiska 20 år 1,5 år 2 år 

4b K 25 Arabiska 18 år 6 mån 1 år 

5b K 33 ? 17 år 1 år 3 mån 2 år 6 mån 

6b K 36 Dari/persiska 18 år 10 mån Ca 2 år 

7b K 29 Tagalog 14 år 13 mån Ca 2 år 

8b K 25 Tagalog 15 år 1,3 år 1,6 år 

9b K 32 Tagalog 12 år 7 mån 8 mån 

10b K 28 Kinesiska 16 år 2 år 3 år 

11b K 24 Lettiska/ryska 12 år 11 mån 1 år 

12b M 35 Spanska 22 år 4 mån 4 mån 

13b M 30 ? 14 år 1 år 1,5 år 

14b M 34 Persiska 15 år 8 mån 1,5 år 

15b  K 25 Japanska 16 år 1 år 1,5 år 

16b K 30 Turkiska 16 år 1 år 4 år 

17b K 46 Persiska 18 år 6 mån 1 år 

18b K 31 Persiska 16 år 1 år 3 år 

19b K 34 Persiska 22 år 3 år 5 år 

20b M 41 Engelska 21 år 1 år 8 år 

21b M 27 Engelska 12 år 2 år 3 år 

22b M 28 Arabiska ? 1,5 år 1,6 år 

23 K 35 Grekiska 18 år 5 mån 2 år 
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5.2 Metod för genomförande av testet 

Innan jag delade ut testet pratade jag med respektive lärare för varje grupp, både på SFI- och 

SVA-nivå, och diskuterade hur jag skulle gå tillväga för att minimera missförstånd mellan mig 

och informanterna. Det var viktigt för mig att uttalet av bland annat sj- och tj-ljuden var så 

centralsvenskt som möjligt när jag eller läraren läste upp testorden i diktamendelen. Både 

Kjellin, Bannert och Garlén (se avsnitt 4.1) nämner detta som en viktig del för att minimera 

missförstånd i fråga om förhållandet mellan uttal och stavning. Tillsammans med lärarna gick 

jag även igenom bilddelen samt frågorna på testet som informanterna skulle fylla i på egen 

hand. Även där ville jag vara säker på att det inte skulle vara för svårt för informanterna att 

förstå frågorna. Uppställningen av informanterna i SFI- respektive SVA-grupperna (tabell 2 

och 3) har den ordningen som jag hade kodat (numrerat) testen innan utlämning vid testtillfället. 

 

Den första delen av testet består alltså av en diktamen på 22 testord, 11 med sj-ljud och 11 med 

tj-ljud som jag eller gruppernas lärare läste upp. Jag hade tänkt att det skulle vara läraren som 

läste upp diktamendelen av testet i respektive grupp för att minska missförstånd av uttalet. Mitt 

uttal kan skilja sig från vad gruppen är van att höra från läraren och då skulle det kunna påverka 

testresultatet. Dock visade det sig att en av lärarna hade dialekt och därför läste jag upp 

diktamen i SVA-gruppen, samt i SFI-grupp 3c. I SFI-grupperna 5a och 5b genomförde 

informanternas lärare testet utan min närvaro, eftersom jag inte kunde vara på alla ställen 

samtidigt. Hon genomförde testet på samma sätt som jag gjorde i grupp 3 och SVA.  Det som 

skiljde våra tillvägagångssätt åt var att efter genomförda tester svarade jag på frågor och hade 

diskussion med informanterna i grupp 3 och SVA. 

 

Den andra testdelen består av en sida med 12 bilder, med 6 sj-ljud och 6 tj-ljud, där jag under 

bilden skrev ut testordet jag var ute efter utan angivelse av de aktuella sj- och tj-ljuden. Dessa 

skulle informanterna fylla i själva på en delvis tom rad. Även här ville jag minimera 

missförstånd i fråga om vilket ord jag var ute efter vilket alltså var orsaken till att jag skrev ut 

testorden och bara lämnade tomt för sj- och tj-ljuden. Det skulle påverka resultatet negativt om 

informanterna till exempel skrev båt där jag eftersökte testordet skepp, så till exempel under 

bilden med skeppet såg det ut så här: …epp. 

 

Sist fyllde informanterna i den tredje testdelen som bestod av frågor och personliga uppgifter 

som jag redogjorde för ovan i 5.1.2 samt i tabell 2 och 3.  
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6 Lärarnas metod för stavningsundervisning på SFI- respektive 

SVA-nivå 

I detta avsnitt sammanfattar jag utan egna kommentarer de två lärarnas svar på hur stavning 

lärs ut till eleverna och hur lärandemålen för stavning i deras respektive skolor/klasser ser ut.  

 

Jag ställde några frågor (se bilaga 4) via mejl till två av lärarna på respektive SFI- och SVA-

nivå för att komplettera det de berättade om när vi sågs i deras respektive klasser. Lärarna hade 

nämnt när vi sågs att de inte går igenom stavningen av enskilda ljud, såsom sj- och tj-ljuden, på 

något speciellt sätt och det kändes relevant för undersökningen att veta hur informanterna lär 

sig stavningen av svenska ord. Här vill jag också tillägga att SVA-eleverna har tillgång till 

lexikon och mobiltelefoner under lektionstid medan SFI-eleverna inte har det. Nedan kommer 

en sammanfattning av frågorna och lärarnas svar. 

 

1. Hur lär ni ut sj- och tj-ljud till era elever? 

Svar SFI: Läraren använder sig av material från Kunskapsbolaget Integra för att öva på 

uttal och skrift. 

Svar SVA: Läraren har ingen speciell genomgång av sj- och tj-ljuden utan kommenterar 

om eleverna stavar fel (gäller alla stavfel) i sina texter och då får de leta upp den rätta 

stavningen och rätta själva. 

 

2. Vad har ni för riktlinjer när det gäller elevernas stavning för respektive nivå (2, 3 

osv)? 

Svar SFI: Läraren använder sig av de nationella riktlinjer som innebär att man ska kunna 

stava och göra grammatiska fraseringar där det ofta handlar mer om det 

innehållsmässiga än rena rättstavningar. Man vill mera ha fram att inlärarna kan uttrycka 

sig grammatiskt korrekt och förståeligt.   

Svar SVA: Läraren har inga speciella riktlinjer annat är det som nämnts i föregående 

fråga.   

 

3.  Anser du att eleverna uppnår kraven i stavning på respektive nivå på den tid de 

får på sig? 

Svar SFI: Läraren säger att stavningskraven är rätt förbisedda och att vikten läggs i 

allmänhet på det muntliga. Självklart rättas stavfelen men det kunde vara mer. 
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Svar SVA: Läraren säger igen att det inte finns några direkta krav på stavningen mer än 

att man ska stava rätt. Vid felstavning hos andraspråksinlärarna kommenterar läraren 

felen och så får de leta upp rätt stavning själva. 

 

4. Vad har du som lärare för uppfattning om vad eleverna själva tycker om 

stavningen av till exempel sj- och tj-ljud? 

Svar SFI: Det läggs en grund i hårda/mjuka vokaler och konsonanterna g, k och sk och 

efter ett längre pass tycker läraren att en del sitter. Läraren tycker dock att det är 

komplicerat. 

Svar SVA: Läraren tror inte att eleverna tycker att det är svårt att stava sj- och tj-ljud 

men att uttalet är lite krångligt. Läraren tror att de har koll, alternativt att de slår upp den 

rätta stavningen varje gång och gissar att eleverna vet hur de flesta ord med sj- och tj-

ljud stavas. Här ska nämnas att eleverna har tillgång till ordböcker och mobiler på 

lektionerna.  

 

5. Övriga kommentarer  

Svar SFI: Läraren kan ibland känna att hon är styrd av vad som kommer på de nationella 

proven som att förstå instruktioner och att det muntliga tar mer plats än skriften. Läraren 

säger att eleverna jobbar mycket med att skriva dagbok, sms och e-post men att det inte 

finns några direkta direktiv att jobba koncentrerat med skrivövningar och att det ”kanske 

är där vi […], som ny SFI-anordnare ska satsa ´den skrivande SFI-kursen´”. 

Svar SVA: Eftersom läraren inte jobbar specifikt med att lära ut stavning på den här 

kursen tycker läraren att det var svårt att svara på mina frågor. Anledningen till att 

stavningen har låg prioritet är att läraren tycker att det finns andra saker som eleverna 

behöver jobba med som ger ”mer effekt”. Man lägger mer vikt vid till exempel ordföljd, 

kongruensböjning, långa/korta vokaler, sambandsord. Vidare säger SVA-läraren att 

stavningen inte prioriteras i bedömningen av elevernas texter och att eleverna verkar ha 

koll på stavningen av bland annat sj- och tj-ljuden och att det sällan behöver 

kommenteras i deras texter.  
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7 Resultat 

I detta kapitel redogör jag för resultaten av stavningstestet från diktamen- (7.1) och från 

bilddelen (7.2). Därefter sammanställer jag svaren på frågorna i sista delen av testet (7.4). Jag 

vill påpeka att uträknade uppgifter i min löpande text kommer att återges i siffror oavsett valör, 

alltså till exempel: 2 SFI-informanter har 3 stavningsvarianter. Med stavningsvarianter menar 

jag felstavade sj- och tj-ljud, t.ex. där tj(ol) är en felstavningsvariant av kjol. 

 

7.1 Stavningsresultat från diktamendelen 

I tabell 4 nedan har jag sammanställt resultatet av stavningen på diktamendelen genom att ta 

upp alla 22 testord samt hur många av informanterna som stavat fel i SFI- respektive SVA-

gruppen. I fjärde kolumnen (tabell 4) kan man se stavningsvarianter som felstavningarna 

resulterat i, det vill säga hur informanterna har valt att stava de olika sj- och tj-ljuden när de 

stavat fel. Jag anger inte hur många gånger en variant förekommer i felstavningarna i tabell 4, 

även om varianten förekommer flera gånger hos flera av informanterna, utan tar upp detta 

senare i avsnitten 8.3.1 till 8.3.2. I tabellen är pass inräknade i antal felsvar. Med pass menar 

jag att informanterna inte skrivit något alls där det aktuella ordet ska stå. 

I tabell 4 nedan kan man se att informanterna gör fler antal fel på vissa stavningskombinationer 

av sj- och eller tj-ljud än på andra. Testorden med sj-ljuden stjäla och shorts samt orden med 

tj-ljuden tjuta och kjol har orsakat flest antal felstavningar medan till exempel sjunga och skidor 

samt köra och chips har minst antal felstavningar i genomsnitt i båda grupperna. De andra 

testorden har vållat olika grad av problem i SFI- respektive SVA-gruppen. Vissa testord har 

också gett upphov till olika många felstavningsvarianter, allt från 1 enstaka variant till 9 

varianter (se tabell 4, kolumn 4). På de två tj-testorden har många av informanterna skrivit kök 

istället för tjock och kissa eller kyssa istället för kisa. Det första fallet (kök för tjock) har jag 

räknat som fel eftersom stavningen av just tj-ljudet är felaktigt medan i det andra fallet 

(kissa/kyssa för kisa) har informanternas svar betraktats som rätt. Jag har bedömt så eftersom 

själva tj-ljudet är korrekt stavat med k- som i kisa och det är det jag har valt att lyfta fram i min 

undersökning. I övrigt har jag i stort sett valt bort att särskilt lyfta fram alla andra stavfel av 

testorden, men tycker ändå att det behövde noteras här.  
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Tabell 4 Felstavningar inklusive pass, samt felstavningsvarianter i diktamensdelen. Antal och procent. 

Diktamen testord sj- Felstavade svar inklusive 
pass av totalt antal svar 

 SFI                         SVA 

Felstavade svar av 
totalt antal svar i % i 
båda grupperna 

Felstavningsvarianter av 
sj-ljud  

1 Stjäla 12 av 13      22 av 23 94 sj, kj, k, sk, h 

2 Champinjon 8 av 13          6 av 23 39 sch, k, tj, kj, sk, sh, sj,sck 

3 Skicklig 8 av 13        11 av 23 53 k, sj, sjk, s, ch 

4 Sjö 4 av 12          6 av 22      

1  pass             1 pass 

33 kj, tj, k, sk, qu 

5 Sjunga 4 av 12          0 av 23 11 k, tj, sk 

6 Skidor 3 av 13          0 av 23 8 tj, sj  

7 Shorts 11 av 11      19 av 23      

2 pass 

89 sk, k, sj, h, st, c   

8 Giraff 9 av 12      9 av 22          

1 pass          1 pass 

61 sk, sh, k, z, sj, j, s, ch, tj  

9 Skämta 6 av 13        10 av 23 44 h, sj, sch, sh 

10 Sjunka 3 av 13          4 av 23 19 sk, sh, tj, skj, s 

11 Nation 5 av 13          3 av 23 25 tsj, tky, tk, ts, t, th, tsk 

Diktamen testord tj-   Felstavningsvarianter av 
tj-ljud 

12 Tjock 10 av 13      12 av 23 61 k (varav 8 kök), sch, sk, 

ch, sj, st 

13 Köra 0 av 13        1 av 23 3 sj 

14 Tjugo 6 av 13        6 av 23 33 sj, stj 

15 Kisa 9 av 12        7 av 22        

1 pass          1 pass  

50 sj, ch, tj, sk, g, sh, ck (6 

kyssa, 5 kissa) 

16 Tjuta 9 av 13        19 av 22 

                    1 pass 

78 sj, ch, sk, k, kj, skj, stj 

17 Kök 3 av 13        7 av 23 28 sk, tj, sch, sj 

18 Tjäder 10 av 12      19 av 21      

1 pass          2 pass 

89 sj, k, sch, sk, sh, ch, stj   

19 Kjol 12 av 13       18 av 22 

                     1 pass 

89 tj, k, sj, ch, sk   

20 Kär 7 av 13        0 av 23 19 sj, sch, sk, sh 

21 Chips 5 av 13        2 av 23 19 sch, k, sk, sh 

22 Köping 3 av 13        5 av 23 22 sch, sh, ch 
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7.2 Stavningsresultat från bilddelen 

I tabell 5 nedan har jag sammanställt felstavningar av bilddelen med totalt 12 testord, på 

liknande sätt som i tabell 4 ovan från diktamen. Testorden står i tabellen i första kolumnen, i 

andra och tredje kolumnen finns antal fel och pass återgivna i SFI- respektive SVA-gruppen. I 

kolumn 4 sammanställs felstavningarna i procent av varje sj- och tj-testord och i sista kolumnen 

finns de olika stavfelsvarianterna. Man kan se att felstavningarna omfattar olika många 

varianter av sj- respektive tj-ljudet, från 3 (dusch) upp till 13 (stjärna). Det testord som har flest 

antal felstavningar och pass är tjur där 12 informanter har valt att skriva djur istället. Testorden 

med lägst andel felstavningar är sjukhus med 19 % och chips med 22 % fel (se vidare avsnitt 

8.3.4). 

 

 

Tabell 5 Fel och stavningsvarianter i bilddelen av testet. Antal och procent. 

Bilddel 

testord  

 

Antal fel + pass 

 SFI 

Antal fel + pass 

SVA 

Totalt antal fel 

per testord i %  

i båda grupperna 

Felstavningsvarianter i sj- & 

tj-ljud 

sj-     

Skepp 5 av 8 

+ 5pass 

10 av 16 

+ 7pass 

75 sh, k, sik, ky, kj, sj, tj  

Sjukhus 4 av 13 2 av 22 

+ 1pass 

19 sk, j, skj, sjk, s 

Dusch 8 av 13 9 av 23 47 ch, sh, sc  

Skjorta 10 av 10  

+ 3pass 

16 av 21 

+ 2pass 

86 tj, kj, sj, sk, k 

Choklad 6 av 13 5 av 21 

+ 2 pass 

36 sk, k, c, sch, ck, sh 

Stjärna 7 av 11 

+ 2pass 

16 av 22 

+2pass 

75 sk, kj, k, jh, sj, j, s, tj, sjt, skj, 

hj, g, ch 

tj-     

Tjuv 6 av 11 

+ 2pass 

4 av 17 

+ 6pass 

50 th, k, sj, j, sk, dj 

Tjur 7 av 8+ 5pass 10 av 11 

+ 12pass 

94 sj, k, sk, c, dj (12 st)  

Kjol 10 av 13 17 av 22 

+ 1 pass 

78 sk, sj, tj, k, skj 

Kedja 7 av 10 

+ 3pass 

10 av 14 

+ 9pass 

81 sk, tz, tj, sh  

Chips 5 av 13 3 av23 22 sch, k, sk, sh, c 

Käpp 4 av 8+ 5pass 8 av 10 

+ 13pass 

83 sk, sj, sh, sl, ku, st, tj, l, r 
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7.3 Resultat av felstavningar och varianter från diktamen- respektive 

bilddelen  

Genom att sammanställa tabell 4 och 5 vill jag här nedan i tabell 6 redovisa stavningsvarianterna 

av sj- och tj-ljuden. Felstavningsvarianterna i tabellen är uppdelade i sj- och tj-ljud var för sig 

samt felstavningar totalt i procent i SFI- respektive SVA-grupp. Där finns också en översikt 

över hur många fel som informanterna gjort i diktamen- respektive bilddelen och respektive 

grupp. Jag har också tagit med antal pass inom parentes där informanterna inte skrivit något 

alls. Med testord (i kolumn 1 och 4) i tabellen menar jag det totala antalet testord med sj- eller 

tj-ljud som förekommer på testet i SFI- respektive SVA-gruppen samt om det gäller diktamen- 

eller bilddelen. Jag återkommer till tabellen i diskussionskapitlet avsnitt 8.3.   

 

Tabell 6 Felstavningar och varianter av sj- respektive tj-ljud i diktamen- och bilddelen i SFI respektive SVA. Antal 

och procent. 

 Antal SFI fel Fel i %  Antal SVA fel Fel i % 

Diktamen   Diktamen   

Felstavat sj- 

av totalt 142 

testord 

78 (varav 4 pass) 55 % Felstavat sj- 

av totalt 253 testord 

  

94 (varav 2 pass) 37 % 

Felstavat tj-  

av totalt 142 

testord  

76 (varav 2 pass) 54 % Felstavat tj- 

av totalt 253 testord 

101 (varav 5 pass) 40 % 

Totalt 284 testord 

fördelat på 13 

informanter 

  Totalt 506 testord 

fördelat på 23 

informanter 

  

 SFI Fel i %  SVA Fel i % 

Bildord   Bildord   

Felstavat sj-  

av totalt 78 

testord 

41 (varav 8 pass) 53 % Felstavat sj-  

av totalt 138 testord 

101 (varav 12 

pass) 

73 % 

Felstavat tj-  

av totalt 78 

testord 

63 (varav 17 pass) 81 % Felstavat tj-  

av totalt 138 testord 

111 (varav 43 

pass) 

80 % 

Totalt 156 testord 

fördelat på 13 

informanter 

  Totalt 278 testord 

fördelat på 23 

informanter 

  

 

 

7.4 Resultat av frågor till informanterna 

På testets sista sida (se bilaga 3) efterfrågades information om informanterna själva såsom: kön, 

födelseår och modersmål samt frågor om hur länge de bott i Sverige, studerat svenska och hur 

länge de studerat i sitt respektive hemland. Sammanställningen av dessa frågor redovisas ovan 

i tabell 2 och 3 (avsnitt 5.1.3).  
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På frågan om det är svårt att stava svenska ord har nästan alla informanterna i båda grupperna, 

SFI respektive SVA, uppgett att det är svårt att stava svenska ord. När det gäller frågan om vad 

som är svårt med stavning av svenska ord kommer jag nedan att redogöra för vad informanterna 

uppgett. Enligt många informanter är det svårt med både uttal och stavning av sj- och tj-ljuden 

samt sk-konsonantkombinationen och, med informanternas egna ord, att  konsonanterna s, k, r 

och r/l är svåra att stava. De har även uppgett att det är svårt med långa ord och grammatiken, 

samt vokalerna ö, o, u och ä, både i uttal och stavning.  Informanterna nämner också att långa 

bokstavskombinationer som till exempel sj- och tj-ljuden medför problem både i uttal och skrift 

och att de inte alltid hör skillnaden på sj- och tj- ljud. En del uppger att det i allmänhet är svårt 

att stava nya ord och efterfrågar logiska stavningsregler för till exempel sj- och tj-ljuden.  

 

När det gäller frågan om hur de gör för att lära sig stava svenska ord har informanterna uppgett 

framför allt detta: de lyssnar på radio och övar stavning hemma samt läser böcker och skriver. 

De lyssnar och skriver sedan ner orden från TV och radio, ser på TV med textning och övar på 

att uttala orden genom att prata svenska med familj och vänner. Många uppger att de använder 

lexikon för att försöka lära sig ordens stavning och uttal. Flera av informanterna nämner att det 

är svårt att lära sig ett språk om de saknar specifika stavningsregler. Flera av informanterna 

tränar stavning genom att lägga in ord i meningar och några har uppgett att de inte gör något 

särskilt för att öva stavning. Några informanter har inte svarat alls på frågan. 
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8 Diskussion av testresultaten 

Jag ska nu kommentera och lyfta fram en del av felstavningsvarianterna. Finns det något 

samband mellan felstavningsvarianterna hos informantgrupperna? Gör informanterna samma 

fel eller skiljer sig felen från varandra på något sätt? I avsnitten 8.1 till 8.3 behandlas diktamen- 

respektive bilddelen. I 8.3.1 finns en fördjupning i diktamendelen och i 8.3.2 en sammanfattning 

av bilddelen. 

 

Av de två testdelarna kommer diktamendelen att ges mer utrymme i diskussionskapitlet 

eftersom där fanns en stor mängd stavningsförslag från mina informanter. Bilddelen gav 

däremot ett sämre utfall på testet. I bilddelen fanns många fler pass, med vilket avses att 

informanterna inte uppgett något ord alls där testordet skulle stå. Bilddelen gav också exempel 

på eventuella missförstånd där till exempel testordet tjur uppfattades och skrevs som ordet djur 

(se 7.2 och 8.3.1).  

 

8.1 Informanternas stavning av sj- och tj-ljuden samt eventuell påverkan av 

utbildningsbakgrund 

Ovan i tabell 4 och 5 (se avsnitt 7.1 och 7.2) finns en översikt av antal stavfel i respektive 

SFI/SVA grupp samt hur stavfelen realiserades i olika stavningsvarianter av sj- och tj-ljuden. 

När man granskar testresultaten kan man se att stavningen har orsakat en del problem för 

informanterna. 

 

När jag undersöker antal felstavningar i SFI- respektive SVA-gruppen så kan jag se en skillnad 

både i median och i procent (se tabell 7), i såväl diktamendelen som bilddelen. Skillnaden 

mellan grupperna skulle kunna bero på utbildningsbakgrund där SFI-gruppen har studerat 

mellan 11 och 17 år i hemlandet och SVA-gruppen mellan 12 och 22 år. Den största skillnaden 

i antal stavfel mellan grupperna finns i diktamendelen där SFI har 50 % felstavningar av 

testorden jämfört med SVA som har 38 % stavfel (se tabell 7). För att förtydliga detta lite mer 

har jag även räknat ut medianen där man kan se att SFI-informanterna har i genomsnitt 5 stavfel 

mer per antal testord i diktamendelen än SVA-informanterna. Man kan även se att procentuellt 

så har båda informantgrupperna färre antal fel i diktamendelen än i bilddelen. I bilddelen skiljer 

sig SFI- och SVA-felstavningarna ganska lite åt. SVA-informanterna har endast 3 % färre 

stavfel än SFI-informanterna i bilddelen. Skillnaderna i felstavningarna tror jag kan ha lite olika 
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orsaker som jag återkommer till nedan i avsnitt 8.3.4. där resultaten från bilddelen kommenteras 

i detalj. 

   

       Tabell 7 Översikt över antal fel per grupp inom diktamen- respektive bilddelen av testet. 

 Diktamen totalt 22 testord Bilddel totalt 12 testord 

SFI   

procent 50 % 66 % 

median  13 fel  8 fel 

SVA   

procent 38 % 63 % 

median  8 fel   7 fel 

 

 

8.2 Påverkades stavningen av informanternas svenskstudier och vistelse i 

Sverige? 

Jag kan inte uttala mig med säkerhet om stavningen av sj- och tj-ljuden påverkats i någon högre 

grad av hur länge informanterna studerat svenska, det saknas 5 SFI svar på den frågan (se tabell 

2 och 3). Men om man ser till genomsnittet bland dem som uppgett vistelsetid i Sverige kan 

man se att SFI-informanterna vistats längre tid i Sverige (ca 2 år och 7 månader) än SVA-

informanterna (ca 2 år och 2 månader). SVA-informanterna har däremot studerat svenska längre 

tid (ca 12 månader) än SFI-informanterna (ca 7 månader). Längre vistelsetid i Sverige behöver 

alltså inte innebära längre undervisningserfarenhet. SVA-gruppen har studerat svenska i 

genomsnitt 5 månader längre än SFI-gruppen, vilket i så fall kan ha påverkat stavningsresultatet 

till viss del men inte själva vistelsetiden i Sverige.  

 

8.3 Felstavningsvarianter hos informanterna  

Utgående från tabell 6 vill jag i det här avsnittet titta närmare på stavningsvarianterna av sj- och 

tj-ljuden. Genom att dela upp sj- och tj-ljuden var för sig, finner jag intressanta samband i 

felstavningsvarianterna (se avsnitt 8.3.3). I tabell 6 (avsnitt 7.3) finns en översikt där jag delat 

upp antalet felstavningar av både sj- och tj-ljuden för sig. Där finns också en översikt över hur 

många fel som informanterna gjort i diktamen- respektive bilddelen och om de tillhör SFI-

gruppen eller SVA-gruppen. Jag har också tagit med antal pass inom parentes där informanterna 

inte skrivit något alls. Det skulle vara intressant att på individnivå följa upp resultaten av dessa 

uppgifter, vilket jag tyvärr inte kunnat på grund av tidsbrist. 
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8.3.1 Felstavningar av sj-ljud i diktamendelen 

I detta avsnitt diskuteras sj-ljudets felstavningsvarianter i diktamendelen. I tabell 8 nedan har 

jag sammanställt felstavningsvarianter och antal pass samt om varianterna förekommer hos 

SFI- respektive SVA-gruppens informanter. En del av uppgifterna är här återanvända från tabell 

4 såsom vilka varianter som förekommer i felstavningarna av varje testord och antal pass. 

Testorden är också uppställda enligt felstavningsfrekvensen från tabell 4. 

     

Tabell 8 Stavningsvarianter av sj-ljudet i diktamendelen. Uppställningen baseras på felstavningsfrekvensen 

från tabell 4. 

stjäla pass sk- sj- k- kj- h-     

SFI  3 7 1 1      

SVA  12 7 2  1     

shorts  sk- sj- h- k- st- c-    

SFI 2 6 4  1      

SVA  6 7 3 1 1 1    

giraff  sk- sj- s- k- z- j- ch- tj- sh- 

SFI 1 2 2 1 2 1 1    

SVA 1 4 1 1    1 1 1 

skicklig  sj- k- sjk- s- ck-     

SFI  5 1 1 1      

SVA  6 2 1 1 1     

skämta  sj- h- sch- sh-      

SFI  5 1        

SVA  4 4 1 1      

champinjon  k- sch- sk- sh- tj- kj- sj- sck-  

SFI  3 2 1  1 1    

SVA  1  1 2   1 1  

Sjö  kj- k- tj- sk- qu-     

SFI 1 1 2 1       

SVA 1 3 1  1 1     

nation  tk- tsj- ts- t- th- tsk- tky-   

SFI  2 1 1 1 1     

SVA   1    1 1   

sjunka  sk- sh- tj- skj- s-     

SFI  1 1 1       

SVA  1   1 1     

sjunga  tj- sk- k-       

SFI  2 1 1       

SVA           

skidor  sj- tj-        

SFI  2 1        

SVA           

 

stjäla: Stjäla är det testord som har flest felstavningar i diktamendelen. Endast 2 av 36 

informanter har stavat rätt på testordet. 34 informanter (94 %) stavade alltså fel med någon av 

de 5 (se tabell 8) felstavningsvarianterna av sj-ljudet i stjäla. De vanligaste 

felstavningsvarianterna är sj- (14) eller sk- (15). Informanterna kan eventuellt ha uppfattat 
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verbet stjäla som substantivet skäl (ett skäl) och därför stavat ordet med varianten sk-. Man kan 

också tänka sig att informanterna har resonerat enligt huvudregeln att före mjuk vokal (ä), ska 

sj-ljudet stavas med sk-. När det gäller felstavningsvarianter med sj- är det svårare att uttala sig 

om orsaken. Informanterna kan ha tänkt på ordet själ (en själ) eller också har de inte lärt sig 

ordet än. 

 

shorts: Detta testord är ett lånord som jag inte trodde skulle orsaka så stora problem för 

informanterna, men så var inte fallet. Endast 3 informanter stavade sj-ljudet i shorts rätt. Det 

kan kanske bero på att jag och läraren (SFI) uttalat det på ett sådant sätt att det var svårt för 

informanterna att uppfatta sj-ljudet vi var ute efter, eller eventuellt på att det var ett svårstavat 

ord i allmänhet. Det var dock inte enbart sj-ljudet som vållade problem för informanterna, utan 

hela testordet. I stället för testordet shorts skrev till exempel 3 informanter (SVA) ordet hårt 

och en har skrivit ordet coach. 

 

giraff: Giraff är det andra lånordet bland sj-ljuden. 18 informanter har stavat sj-ljudet fel med 9 

olika stavningsvarianter, och 2 har inte skrivit något alls. Testordet giraff har flest antal 

stavningsvarianter utan att vara det mest felstavade testordet. Det är tänkbart att informanterna 

antingen inte känner till testordets stavning eller möjligtvis försöker att stava det efter de olika 

svenska stavningsreglerna för sj-ljudet. Eftersom 6 av felstavningarna var med sk- istället för 

g- kan man tänka sig att informanterna tänkte på regeln som säger att sj-ljudet före mjuk vokal 

stavas med sk-.  

 

skicklig: Testordet skicklig har 5 stavningsvarianter med totalt 19 informanter som stavat sj-

ljudet fel. De flesta felstavningarna av testordet (11 informanter) gäller varianten med sj-, trots 

att detta ord följer huvudregeln: sk- före mjuk vokal.  

 

skämta: Skämta har 16 felstavningar med 4 stavningsvarianter. 9 av dessa fall gäller 

stavningsvarianten sj- vilket jag inte har någon direkt förklaring till. Eventuellt kan man se ett 

mönster där informanterna stavar sj- och tj-ljud med just sj-. Jag återkommer till detta senare i 

avsnitt 8.3.3. 

 

champinjon: När det gäller testordet champinjon trodde jag att det inte skulle vålla så många 

problem bland annat eftersom det är ett lånord. Resultatet blev 8 varianter med totalt 14 

felstavningar varav 8 var i SFI-gruppen. 22 informanter hade stavat champinjon rätt. 
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sjö: Stavningen av testordet sjö vållade problem för 12 av informanterna. 10 informanter har 

stavat med 5 olika felstavningsvarianter och 2 informanter skrev inget alls. 

nation: Testordet nation är ett internationellt ord där sj-ljudet inte vållat så mycket problem hos 

informanterna. Testordet orsakar visserligen 7 felstavningsvarianter på sj-ljudet hos 9 

informanter, varav 6 är från SFI-gruppen. Det förefaller dock som om informanterna har en 

uppfattning om att sj-ljudet stavas med t i nation eftersom alla 9 felstavningarna innehöll en 

variant med t (se tabell 8 ovan).  

 

sjunka: Sjunka är ett testord som inte verkar vålla några större problem för informanterna vilket 

kan bero på att det är ett ord som ofta används i både radio och TV. Många av informanterna 

har uppgett att de lär sig stavning genom att titta på TV med text och övar stavning av ord som 

de hör genom att skriva ner dem.  

 

sjunga: Sjunga är ett av de testord som var minst felstavat. Totalt 4 informanter på SFI-nivå 

stavade fel med 3 felstavningsvarianter. 

 

skidor: Även detta testord har få felstavningar, och de finns enbart på SFI-nivå där man 

återfinner 3 felstavningar och 2 varianter. I likhet med det föregående testordet sjunga är skidor 

ett ord som informanterna väl känner till när det gäller både uttal och stavning.  

 

8.3.2 Felstavningar av tj-ljud i diktamendelen 

I detta avsnitt kommer jag att resonera kring tj-ljudets felstavningsvarianter i diktamendelen på 

samma sätt som ovan. I tabell 9 nedan återfinns en sammanställning av antal 

felstavningsvarianter och antal pass hos SFI- respektive SVA-gruppens informanter. En del av 

uppgifterna är även här återanvända från tabell 4 såsom vilka varianter som förekommer i 

felstavningarna av varje testord och antal pass. Testorden är också uppställda enligt 

felstavningsfrekvensen från tabell 4. Varje testord diskuteras för sig.  

 

tjäder: Tjäder är felstavat av 30 informanter med 7 olika felstavningsvarianter, där sj- och k- 

stavningen dominerar. 3 av informanterna har inte svarat alls. Bland tj-ljuden i diktamendelen 

är tjäder det ena av de två testord som har flest antal felstavningar (89 %), vilket kan vara 

förståeligt eftersom detta testord kanske är lite ovanligt.  
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kjol: Kjol är det andra testordet bland tj-ljuden med flest felstavningar (89 %) med en tj-

ljudsstavning som tillhör undantagen, alltså med kj- och inte med tj-stavning. Med något färre 

felstavningsvarianter (5) jämfört med testordet tjäder (7) ovan har testordet kjol lika många (30) 

felstavningar. Dessutom har en informant inte skrivit något alls. Återigen dominerar sj- 

stavningsvarianten av tj-ljudet med 13 förekomster, vilket jag återkommer till i avsnitt 8.3.3. 

Det som kan förvåna här är att detta testord, till skillnad från tjäder ovan, är ett till synes vanligt 

ord där jag inte trodde att felstavningsfrekvensen skulle vara så hög. 

 

tjuta: Tjuta är ett av de testord som vållade många problem i stavningen av tj-ljudet med 27 (78 

%) felstavningar, 7 felstavningsvarianter och 1 informant som inte skrev något alls. Här har 15 

av de 27 informanter som stavat fel valt att stava tjuta med sj- vilket kanske kan förklaras med 

att de har svårt att skilja på sj- och tj-ljudet trots att testordet följer stavningsreglerna (se avsnitt 

8.3.3 nedan, se även Bannert, 1990:60f.). Detta resonemang verkar gälla för alla felstavningar 

med sj-varianten. 

 

tjock: 21 av informanterna har stavat fel på testordet tjock med 6 olika felstavningsvarianter i 

tj-ljudet. 10 informanter använde varianten k- och 8 av dessa hade skrivit kök istället för tjock. 

I det här fallet verkade det svårt för informanterna att dels höra testordet och antagligen 

vokalljudet eftersom informanterna bad mig upprepa detta testord flera gånger. Detta uppfattar 

jag som att det inte bara är tj-ljudet som var svårt här utan också att höra skillnad på långa (kök) 

och korta (tjock) vokaler för inlärare när de lär sig svenska.  

 

kisa: Testordet kisa har 50 % felstavningar bland informanterna. 16 informanter har stavat fel 

på tj-ljudet med 7 felstavningsvarianter och 2 har inte skrivit något alls. Att notera här är att 6 

informanter skrivit kyssa och 5 kissa i SVA-gruppen. Här antar jag att det också handlar mer 

om att de har svårigheter med att skilja på den långa vokalen i kisa och den korta vokalen i 

kissa liksom i kyssa. Jag räknar inte dessa felstavningar som fel eftersom tj-ljudet var rättstavat 

och det är det undersökningen gäller.  

 

tjugo: 12 av 36 informanter (33 %) stavade fel på testordet tjugo, 6 från SFI-gruppen och 6 från 

SVA-gruppen. Den felstavningsvariant som dominerar i detta testord är med sj-stavning av tj-

ljudet (se även köra nedan). 
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kök: Testordet kök orsakade ungefär samma problem som tjock fast omvänt eftersom av de 9 

informanter som stavat kök fel hade 5 skrivit tjock istället för kök. 5 informanter hade alltså 

stavningsvarianten med tj-. Här tror jag återigen att det delvis kan handla om hårda och mjuka 

vokaler. Skillnaden från testordet tjock är att det var fler som stavat rätt på tj-ljudet i kök, och 

detta visar på att ordet kök förmodligen är välbekant för informanterna i både uttal och stavning.  

 

Köping: Köping vållade inte några större problem i tj- stavningen med 8 felstavningar och med 

3 felstavningsvarianter.  

Tabell 9. Stavningsvarianter av tj-ljuden i diktamendelen. Uppställningen baseras på 

felstavningsfrekvensen i tabell 4. 

tjäder pass k- sj- sk- sch- sh- ch- stj- 

SFI 1 6 2 1 1    

SVA 2 6 6 3 1 1 1 1 

kjol  sj- tj- sk- k- ch-   

SFI  4 3 1 3 1   

SVA 1 9 3 5 1    

tjuta  sj- sk- k- kj- skj- stj- ch- 

SFI  5 2 1 1    

SVA 1 10 2 3  1 1 1 

tjock  k- sj- sch- ch- stj- sk-  

SFI  6 1 1 1 1   

SVA  4 4 1 1  1  

kisa  tj- sj- sk- ch- g- sh- ck- 

SFI 1 3 3 1 2    

SVA 1 2  2  1 1 1 

tjugo  sj- stj-      

SFI  6       

SVA  5 1      

kök  tj- sj- sk- sch-    

SFI  2  1     

SVA  3 2  1    

Köping  sh- ch- sch-     

SFI  2 1      

SVA  4  1     

kär  sk- sj- sh- sch-    

SFI  3 2 1 1    

SVA         

chips  sch- sh- sk- k-    

SFI  2 1 1 1    

SVA  1 1      

köra  sj-       

SFI  1       

SVA         

 

kär: Testordet kär vållade mest problem för SFI-gruppen där alla 7 felen och de 4 varianterna 

i felstavningarna förekom. SVA-gruppen verkade välbekanta med testordets stavning eftersom 

alla i den gruppen stavat rätt på tj-ljudet.  
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chips: Det här testordet trodde jag inte skulle orsaka så mycket problem för att det är ett lånord 

och därmed borde vara välbekant för informanterna. Man kan också säga att så blev fallet. Ordet 

tillhör de minst felstavade testorden (19 %), med 7 felstavningar och 2 av de 4 felstavnings-

varianterna, trots att sch- och sh- ligger ganska nära ch- stavningen av tj-ljudet i chips.  

 

köra: Köra verkar vara ett välbekant ord i både uttal och tj-stavning. Testordet har minst antal 

felstavningar, med 1 felstavning bland alla 36 informanterna. Det man också kan notera är att 

den enda informanten (SVA) som hade stavat fel på testordet köra, valde sj- varianten. Denna 

variant har visat sig vara den felstavningsvariant som dominerar i antal bland felstavningarna 

på sj- respektive tj-ljuden i både diktamen- och bilddelen. Jag återkommer till detta i samband 

med sammanställningen av de olika varianterna i avsnitt 8.3.3.  

 

8.3.3 Summering av diktamendelen: stavningsvarianterna av sj- och tj-

ljuden  

När jag har undersökt hela bilden av de olika stavfelen och stavfelsvarianterna hos mina SFI- 

och SVA-informanter kan jag i detta avsnitt dra vissa slutsatser utan att generalisera. Kanske 

får man ett annorlunda resultat av till exempel en större undersökning, eller i andra grupper 

inom SFI och SVA, men resultaten i min undersökning kan ändå ge en bild av hur det kan se 

ut när det gäller stavningen av sj- och tj-ljud.  

  

Först och främst kan jag konstatera att felstavningsvarianten med sj- dominerar. Det gäller när 

informanterna har stavat sj- och tj-ljuden fel både på diktamen- och bilddelen, samt i SFI- 

respektive SVA-gruppen, vilket jag har kommenterat i 8.3.1 och redovisar mer ingående nedan. 

Att informanterna väljer att skriva både sj- och tj-ljud med sj- kan bero på att informanterna har 

svårt att skilja på stavning/uttal av både sj- och tj-ljuden, vilket de också själva uppgett i 

frågeformuläret (se bilaga 3).  Dessa felstavningar kan också bero på informanternas nivå i 

svenskkunskaper. Därtill har flera av informanterna uppgett att de efterfrågar klarare regler för 

stavningen av sj- och tj-ljud.  Bannert (1990) skriver bland annat att sj- och tj-ljuden ofta medför 

problem för just andraspråksinlärare i både tal och skrift, vilket stämmer ganska bra med 

testresultaten i min undersökning. Om man tittar på vad lärarna i mina intervjuer har uppgett 

(se kapitel 6) kan man se att de inte direkt gått igenom stavningsreglerna och enskilda ljud som 

till exempel sj- och tj-ljud i sina respektive grupper.  Flera av informanterna, speciellt i SVA-

gruppen, efterfrågar just stavningsregler för sj- och tj-ljud vilket de uppgett både på testfrågorna 
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(bilaga 3) och i en diskussion som vi hade i klassrummet efter testets genomförande (se avsnitt 

5.1.2 och 7.4). 

  

För det andra så tror jag att en del av felstavningarna kan ha att göra med långa och korta 

vokaler. Orden tjock och kök blev till exempel ihopblandade där tjock (kort vokal) blev kök 

(lång vokal) och tvärtom. Ordet kisa var inte heller lätt att stava till, både själva tj-ljudet ställde 

till det, med felstavningsvarianten sj-, och vokalen i som blev y, e, u som i kyssa, kesa, sjusa. 

En del informanter hoppade helt över vokalen som till exempel sjsa. Informanterna har 

antagligen blandat ihop vokalfonemet eller inte hört det i mitt eller lärarens uttal. Detta är något 

som Vitikka (2009) tar upp i sin uppsats där hon även refererar till Bannert (2004) om just 

vokalproblemen hos andraspråksinlärare. Även om vokaler inte är en del av min undersökning 

så tror jag att en del av felstavningarna av sj- och tj-ljuden kan hänga ihop med 

vokalproblematiken vilket kunde vara intressant att titta på i en annan undersökning. 

 

Stavningen verkar också ha påverkats av om informanterna deltog i SFI eller SVA (se tabell 6 

i avsnitt 8.1), eftersom SVA-gruppen hade i genomsnitt procentuellt bättre stavningsresultat än 

SFI-gruppen. Alltså verkar det som om utbildningsbakgrunden spelade en viss roll för 

stavningsresultaten. I uppställningen nedan finns en sammanställning av informanternas totala 

antal felstavningsvarianter av sj- respektive tj-ljuden från diktamendelen (informationen är 

delvis tagen från tabell 4, 8 och 9). 

 
 

Sj-ljudens felstavningsvarianter: 

          sj- 51 st, sk- 38 st, k- 18 st, h- 9 st, tj- 8 st.   

                                kj-, sh-, s- hade 5 belägg vardera. 

                                Sch-, ch-, tk- hade 3 belägg vardera. 

                                Sjk-, tsj- hade 2 belägg vardera. 

                                Sck-, ck, qu-, st-, c-, j-, z-, skj-, ts-, t-, th-, tsk- hade 1 belägg vardera                

SFI hade 78 (48 %) av totalt 164 felstavningsvarianter på sj-ljuden. 

SVA hade 86 (52 %) av totalt 164 felstavningsvarianter på sj-ljuden. 

 

Tj-ljudens felstavningsvarianter: 

               sj- 48 st, k- 31 st, sk- 23 st, tj- 16 st, sh- 11 st, sch- 10 st, ch-7 st. 

                                     stj- hade 4 belägg   

               kj-, ck-, g-, skj- hade 1 belägg vardera. 

SFI hade 71 (46 %) av totalt 154 felstavningsvarianter på tj-ljuden.  

SVA hade 83 (54 %) av totalt 154 felstavningsvarianter på tj-ljuden. 

 

 

      Figur 1 Översikt över sj- och tj-ljudens felstavningsvarianter i diktamendelen. Antal och procent. 
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Av sammanställningen ovan (figur 1) framgår att de tre mest frekventa stavningsvarianterna, 

oavsett om det handlar om sj- eller tj-ljudet, är varianterna med sj-, sk- och k- stavning. 

Stavningen med sj-varianten dominerar på hela diktamendelen medan sk-varianten 

förekommer oftare bland sj-ljuden och k-varianten bland tj-ljuden både hos SFI- och SVA-

informanterna. Jag har svårt att dra några generella slutsatser av resultaten ovan, men min 

gissning är att informanterna möjligtvis kan ha en strategi där de använder sig av 

stavningsvarianterna sj- (31 %), sk- (19 %) och k- (15 %), som totalt utgör 65 % av de olika 

varianterna, när de är osäkra eller inte kan stavningen av sj- och tj-ljuden. Det kan eventuellt 

också bero på hur informanterna uppfattar eller hör ljuden, vilket även Garlén nämner. Man kan 

även utläsa ur figur 1 att 15 felstavningsvarianter: h-, sck-, sjk-, s-, q-, st-, c-, j-, z-, tk-, ts-,    

t-, th-, tsk-, tsj- endast förekommer bland sj-ljuden och bara 2 varianter: stj-, g- bland tj-ljuden. 

De 10 felstavningsvarianterna som var gemensamma för både sj- och tj-ljudens felstavningar 

är: sj-, k-, sk-, tj-, sh-, sch-, ch-, skj-, ck-, kj-. 

 

Procentuellt ser man av felstavningsvarianterna i figur 1 ovan (se även tabell 4, 8 och 9) att SFI-

informanterna står för 48 % (sj-ljud) och 46 % (tj-ljud) av felstavningsvarianterna medan SVA-

gruppen har totalt 52 % (sj-ljud) och 54 % (tj-ljud) av felstavningsvarianterna. Det intressanta 

här är alltså att SVA står för fler felstavningsvarianter än SFI både för sj- och tj- ljuden vilket 

kunde vara intressant att undersöka vidare, det framgår ju inte av stavningsvarianterna hur det 

kommer sig att informanterna stavar sj- och tj-ljuden just som de gör. 

 

8.3.4 Summering av bilddelen: stavningsvarianterna av sj- och tj-ljuden 

Här redovisas det som förefaller viktigast och mest intressant av felstavningarna och 

felstavningsvarianterna i bilddelen. I tabell 10 nedan finns en översikt över informanternas 

stavningsvarianter av sj- och tj-ljuden, samt felstavningar i procent av varje sj- respektive tj-

testord. En del av uppgifterna i tabell 10 är återanvända från tabell 5 (bilddelens 

felstavningsresultat) såsom vilka varianter som förekommer i felstavningarna av varje testord 

och antal pass. 

 

Bilddelen verkar ha varit svårare för informanterna trots att de fick en bild och nästan hela ordet 

utskrivet förutom sj- och tj-ljuden (se bilaga 2). Svårigheterna märktes främst på att det var 

många fler ”pass” när informanterna inte kunde testordets stavning av sj- och tj-ljuden. Det 

större antalet pass och fel kan eventuellt bero på att de inte förstod vilket ord jag var ute efter. 
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Till exempel där testordet tjur skulle skrivas var det många informanter som angav ordet djur 

med dj- istället för att ange tj-. 5 av SFI-informanterna skrev dj- liksom 7 från SVA-gruppen. 

Jag har räknat djurstavningarna som fel men inte som felstavningsvarianter, eftersom 

informanterna inte har skrivit ett tj-ljud. Kanske är det så att tjur är ett av de ord som 

informanterna inte känner till, eller också var bilden otydlig, vilket är en tänkbar felorsak.  

 

Den största skillnaden mellan diktamendelen och bilddelen är antal pass bland informanternas 

svar i bilddelen. I bilddelen fanns 10 fall av pass inom SFI och 13 fall av pass inom SVA på sj-

ljuden och 15 fall av pass inom SFI och 41 fall av pass inom SVA på tj-ljuden. Bilddelen hade 

alltså mycket högre andel pass än diktamendelen, där SFI-informanterna hade totalt 4 pass på 

sj-ljuden och 2 pass på tj-ljuden och SVA-gruppen 2 pass på sj-ljuden och 5 pass på tj-ljuden.  

 

Ytterligare något som är värt att notera är att testorden kjol och chips fanns med både i 

diktamendelen och i bilddelen med lite olika resultat. Jag hade förväntat mig att stavningen av 

dessa testord skulle resultera i lika många fel/rätt på båda testorden i respektive grupp. Kjol 

hade dock bättre resultat i antal felstavningar av tj-ljudet på bilddelen (se tabell 10) med 78 % 

felstavningar, mot 89 % felstavningar i diktamendelen (se tabell 9) totalt i båda grupperna.  

 

Testordet chips hade sämre resultat på bilddelen med 22 % felstavningar mot 19 % felstavningar 

på diktamendelen totalt i båda grupperna. Testordet kjol har procentuellt en mycket högre 

felstavningsfrekvens på både bilddelen och diktamendelen än testordet chips. Totalt i båda 

grupperna stavade alltså informanterna med fler fel på diktamen, där de hörde testordet kjol, än 

när de fick en bild och ordet utskrivet (utan tj-ljudet) i bilddelen. När det gäller chips var det 

omvänt, informanterna hade fler felstavningar på bilddelen än på diktamendelen. Resultatet av 

felstavningarna blev alltså inte helt som jag hade väntat mig av dessa testord.  

 

Av granskningen av de olika stavningsvarianterna i bilddelen framkom att det förekommer 

ungefär samma stavfelsvarianter som i diktamendelen men dessutom flera andra (jämför tabell 

8 och 9 med tabell 10).  De vanligaste felvarianterna, i den ordning de frekvensmässigt 

förekommer, av sj-ljudens stavning är sh-, sj-, sk-, tj-, k- och ch. Och för tj-ljudens del finns 

felvarianterna sj-, sk-, tj-, k- och sh-. Den största skillnaden mellan diktamendelen och 

bilddelen är att informanterna använt sig mer frekvent av felstavningsvarianten tj- i bilddelen 

än i diktamendelen, oavsett om det gäller ett sj- eller tj-ljud. Se Summering diktamen (avsnitt 

8.3.3 samt figur 1) och tabell 10 nedan i detta avsnitt. 
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Tabell 10 Stavningsvarianter och antal pass av sj- och tj-ljuden från bilddelen. Uppställningen baseras 

på felstavningsfrekvensen i tabell 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Informanternas resultat och lärarnas lärandemål 

Om man jämför testresultaten i denna uppsats med det Bannert (1990) skriver om sj- och tj-

ljudens stavning, kan man dra slutsatsen att det inte är helt lätt för andraspråkstalare att lära sig 

svensk stavning.  

 

I de lärandemål som lärarna uppgett (se avsnitt 6) finns inga direkta riktlinjer när det gäller hur 

man ska lära ut stavning. På SFI-nivån finns material för att öva stavning och uttal (se avsnitt 

6, fråga 1 och 2). Slutsatsen jag drar är alltså att SFI-informanterna går igenom stavning av sj- 

tjur pass dj- öx- k- sk- c-         

SFI 5 5 1            

SVA 12 7  1 1 1         

skjorta  tj- sj- sk- kj- k- b-        

SFI 3 3 2 2 1 1 1        

SVA 2 2 6 4 1 3         

käpp  sk-   sj- sh- sl- k- l- r- tj-      

SFI 5 1 1 1 1          

SVA 13 3    1 1 1 1      

kedja  sk- tj- sh- m- ar- tz-        

SFI 3 4 1 1   1        

SVA 9 3 4 2 1 1         

kjol  sj- sk- k- tj- skj-         

SFI  4 3 1 2          

SVA 1 10 3 3  1         

skepp  sh- k- sik- ky- kj- sj- tj-       

SFI 5 1 2 1 1          

SVA 7 6 1   1 1 1       

stjärna  sj- tj- skj- sk- kj- k- jh- j- s- sjt- hj- g- ch- 

SFI 2 1   1 1 1 1 1 1     

SVA 2 6 3 2 1      1 1 1 1 

tjuv  sj- th- k- j- sk- dj- l-       

SFI 2 2 1 1 1 1         

SVA 6 2     1 1       

dusch  sh- ch- mm- sc- s-         

SFI  4 3 1           

SVA  3 4  1 1         

choklad  sk- sh- k- co- en- c- sch- ck-      

SFI  2 1 1 1 1         

SVA 2  1 1   1 1 1      

chips  sh- sch- k- sk- c-         

SFI  1 2 1 1          

SVA  1 1   1         

sjukhus  sk- sjk- j- s-          

SFI  2 1 1           

SVA 1  1  1          
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och tj-ljud på kursen i viss mån men inte i den grad SFI-läraren önskar, medan SVA-

informanterna får rätta sina fel själva (kapitel 6, fråga 3, SFI- respektive SVA-svar). 

Stavningsresultaten (avsnitt 7) visar ändå på att SVA-informanterna i genomsnitt stavar sj- och 

tj-ljuden bättre än informanterna på SFI-nivå. Stavningsresultaten kan alltså inte bara bero på 

om man på svenskkursen går igenom stavningsreglerna för sj- och tj-ljuden, utan pekar mer på 

att utbildningsbakgrund eller hur länge informanterna studerat svenska kan ha haft inverkan på 

resultatet. 

 

SFI-läraren (avsnitt 6) och många av informanterna uttrycker att sj- och tj-ljuden är svåra att 

stava och komplicerade. Flera av informanterna efterfrågar även stavningsregler för dessa ljud. 

Detta visar på att man inte gått igenom stavningsreglerna av sj- och tj-ljud, vilket även bekräftas 

av lärarna. Något som är ganska intressant är att SFI-läraren uttrycker en önskan att det skulle 

finnas mer tid för en djupare genomgång av sj- och tj-ljudens stavning på kursen medan SVA-

läraren menar att detta inte är ett problem. SVA-läraren tror att eleverna i SVA-gruppen är säkra 

på stavningen av sj- och tj-ljuden medan mina resultat pekar på att det är svårt för eleverna att 

stava dessa ljud, samt att de själva efterfrågar stavningsregler för sj- och tj-ljuden. Det kan vara 

så att stavningsproblematiken när det gäller sj- och tj-ljud inte syns så mycket i SVA:s klassrum 

för att eleverna har tillgång till både uppslagsverk och mobiltelefoner på lektionerna. De kan 

slå upp den rätta stavningen direkt på lektionen när de inte kan eller är osäkra på stavningen av 

olika ord, men när informanterna fick ett oförberett stavningstest utan hjälpmedel märktes det 

att de inte var så säkra på stavningen av sj- och tj-ljuden som SVA-läraren trott. 
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9 Sammanfattning  

Syftet med min uppsats är för det första att undersöka svårigheter i stavning av sj- och tj-ljuden 

i svenskan för andraspråkstalare. För det andra prövar jag ifall andraspråksinlärarnas 

utbildningsbakgrund, vistelse i Sverige och erfarenhet av svenskundervisning påverkar deras 

stavnig av sj- och tj-ljud. Dessutom behandlar jag de olika felstavningsvarianterna av sj- och tj-

ljud. Mina informanter utgörs av andraspråkstalare på SFI- och SVA-nivå. 

 

Resultaten visar att stavningen av sj- och tj-ljuden bereder informanterna svårigheter. Den 

högsta felstavningsfrekvensen finns hos SFI-informanterna, medan SVA-informanterna har fler 

felstavningsvarianter, men oftare stavar rätt. Utbildningsbakgrunden och hur länge 

informanterna studerat svenska verkar ha påverkat resultaten. Olikheter mellan SFI-

informanterna och SVA-informanterna i omfattningen av stavningsundervisning verkar 

däremot inte ha påverkat resultatet. 

 

I min relativt begränsade undersökning har jag inte haft möjlighet att följa upp intressanta frågor 

som undervisningsmetodiken eller stavningsproblematiken på individnivå. Jag hoppas dock att 

undersökningens resultat ska kunna öka medvetenheten både bland lärare i svenska som 

andraspråk och svensklärare i allmänhet om svårigheterna med stavningen av sj- och tj-ljuden. 
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Bilaga 1 

 

                                   DIKTAMEN 

 

1. --------------------------  12. --------------------------- 

2. --------------------------  13. --------------------------- 

3. --------------------------  14. --------------------------- 

4. --------------------------  15. --------------------------- 

5. --------------------------  16. --------------------------- 

6. --------------------------  17. --------------------------- 

7. --------------------------  18. --------------------------- 

8. --------------------------  19. --------------------------- 

9. --------------------------  20. --------------------------- 

10. --------------------------  21. --------------------------- 

11. --------------------------  22. --------------------------- 
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Bilaga 2 

 

 

 

                                        BILDDEL  
 

 

 

 

 

                      
 

--------epp --------ukhus du--------              --------orta 

 

 

                                     
 

 --------oklad         --------uv --------ur             -------ol 

 

 

                          

 

---------edja    --------ips -------äpp         --------ärna   
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Bilaga 3 

 

                  FRÅGOR TILL INFORMANTER 

 

MAN      KVINNA  FÖDELSEÅR        MODERSMÅL  

 

HUR MÅNGA ÅR HAR DU BOTT I SVERIGE?   HUR LÄNGE HAR DU STUDERAT SVENSKA? 

                             

HUR MÅNGA ÅR HAR DU GÅTT I SKOLAN I DITT HEMLAND?  

 

FINNS SJ- OCH TJ- LJUD I DITT MODERSMÅL? * 

JA NEJ 

 

TYCKER DU ATT DET ÄR SVÅRT ATT STAVA SVENSKA ORD? 

JA VAD ÄR SVÅRT MED STAVNINGEN AV SVENSKA ORD?  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEJ 

 

HUR GÖR DU FÖR ATT LÄRA DIG ATT STAVA SVENSKA ORD? 

 

 

*Denna fråga är inte behandlad i uppsatsen 
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Bilaga 4 

 

 

 

Frågor till lärare 

 

1. Hur lär ni ut sj- och tj- ljud till era elever? 

 

 

 

 

2. Vad har ni för riktlinjer när det gäller elevernas stavning för respektive 

nivå (2,3 osv)? 

 

 

 

3. Anser du att eleverna uppnår kraven i stavning på respektive nivå på 

den tid de får på sig? 

 

 

4. Vad har du som lärare för uppfattning om vad eleverna själva tycker 

om stavningen av till exempel sj- och tj- ljud? 

 

 

5. Övriga kommentarer  

 

 

 


