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Sammandrag  

Man kan misstänka att döva, hörselskadade och hörande barn har olika slags problem med 
rättstavning eftersom de har olika förutsättningar när de lär sig skriva. I denna studie har där-
för felstavningar hos döva och hörselskadade elever från årskurs fyra och fem undersökts och 
jämförts med en kontrollgrupp av hörande. Studiens material består av 53 återberättelser av en 
tecknad serie med 19 döva, 14 hörselskadade och 20 hörande informanter. Alla felstavade ord 
har markerats och förts till en (eller ibland flera) kategori(er) av nio olika typer. Felstavning-
arna har också analyserats utifrån vad som är fonetiskt acceptabelt, för att få en uppfattning 
om i hur stor utsträckning barnen ljudar orden.  

Resultaten indikerar att de döva och hörande grupperna är varandras motpoler vad gäller fel-
stavningar. De döva gör i första hand morfologiska fel såsom felaktiga böjningar, utelämning-
ar av bokstäver samt har problem med diakritiska tecken. Resultaten tyder också på att bok-
stäver och ord som liknar varandra kan vara svåra att hantera för dövgruppen. Dövgruppen 
gjorde bara cirka en tredjedel så många fel jämfört med de andra grupperna men har i gengäld 
överlag svag grammatisk morfologisk medvetenhet (böjer ord felaktigt). Hörselskadade hade 
mest problem med utelämningar, dubbelteckningsfel och utbyte av grafem och på det stora 
hela liknade deras resultat kontrollgruppens. Resultaten indikerar att de hörselskadade ljudar 
orden hälften så ofta som de hörande barnen vilket tyder på att de hörselskadade delvis också 
har en visuell inlärning. Skillnaderna mellan grupperna kan alltså bero på att visuell respek-
tive audiell inlärning ger upphov till olika typer av felstavningar. Studien visar också att man 
skulle kunna definiera två nya kategorier som här kallas övergeneralisering av böjningar re-
spektive visuellt munbaserade ord.  
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1 Inledning 

Va? Du menade väl affär? påpekade min hörande jämnåriga kompis när jag hade skrivit till 
henne: Ska vi till äffar? 

Jag blandade också ihop orden alltid och aldrig, för de såg så lika ut. Några år senare insåg 
jag att jag inte var den enda som hade dessa problem och som stavade på ett annorlunda sätt. 
Insikten kom när mina döva kompisar frågade mig på Messenger om jag ville följa med dem 
till Lund Grön. Därför diskuterade jag med människor i min omgivning och de kände till ty-
piska felstavningar som trengas istället för trängas och svanns istället för svans. Men de 
kunde inte förklara de (ibland) lustiga felstavningar de själva gjorde som barn. Därför bad jag 
mina döva och hörselskadade vänner och bekanta att berätta vilka svårigheter de hade med 
stavningen som barn. Nedan följer ett urval av dessa: 

(1)   a. Dövsten  (stendöv) 
b. Hålla  (hallå) 
c. Fantastiskt  (faktiskt) 
d. Lung  (lugn) 
e. Förväl  (farväl) 
f. I årskurs 5 skrev jag en uppsats, och så åkte de till ett vackert och erotiskt land, och 
då var magistern tvungen att fråga: eh, menar du e-r-o-t-i-s-k-t och var röd i ansiktet. Då 
föll polletten ner! Åh! Jag menade givetvis EXOTISKT! 

Det finns en hel del forskning om vilka felstavningar hörande barn tenderar att göra, medan 
forskningen om hur döva och hörselskadade barn stavar är nästintill obefintlig. Som lärare, 
förälder, syskon, eller en nyfiken utomstående är det svårt att inte lägga märke att dessa barn 
inte stavar på samma sätt som hörande barn gör. De döva och hörselskadade barnen stavar på 
ett sätt man oftast inte är van vid, och det finns få förklaringar i forskningslitteraturen. Därför 
är det intressant och viktigt att undersöka varför dessa grupper av barn stavar som de gör. En 
ökad förståelse skulle också kunna bidra till en bättre anpassad pedagogik när det gäller att 
lära barnen i de olika grupperna att skriva. Därför bestämde jag mig för att göra en studie som 
skulle kunna ökar kunskaperna om vilka felstavningar döva och hörselskadade tenderar att 
göra, och se om man kan finna förklaringar till dessa.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det första syftet med föreliggande studie är att se vilka typer av felstavningar döva och hör-
selskadade barn som grupper tenderar att göra. Det andra syftet är att se om det finns några 
likheter eller skillnader hos grupperna, samt jämföra stavningen med jämnåriga hörande barn, 
vilka används som kontrollgrupp. Detta görs genom följande frågeställningar:  

•   Vilka typer av felstavningar förekommer hos döva barn? Vilka kan orsakerna vara? 
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•   Vilka typer av felstavningar förekommer hos hörselskadade barn? Vilka kan orsakerna 
vara? 

•   Vilka skillnader kan man se mellan grupperna och hur skulle dessa kunna förklaras? 

•   Finns det kategorier av felstavningar som inte uppmärksammats i tidigare forskning 
och hur skulle dessa kunna definieras och förklaras? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel med tillhörande underkategorier. Inledning, syfte och fråge-
ställningar introduceras i kapitel 1. I kapitel 2 presenteras teorier och tidigare forskning med 
relevans till uppsatsens studie. I kapitel 3 beskrivs metod och material, tillvägagångssättet av 
analysarbetet samt ges information om informanterna. I kapitel 4 kan man läsa resultatet vil-
ket presenteras i form av tabeller med tillhörande beskrivningar. I kapitel 5 diskuskuteras re-
sultaten i förhållande till frågeställningarna. I kapitel 6, som är det sista kapitlet, presenteras 
tabellerna över felstavningarna, återberättelserna och Rosa Pantern-serien. 

2 Teori 

I det här kapitlet tar jag upp dövas och hörandes språkutveckling, fonologi, morfologi och 
syntax, olika typer av språklig medvetenhet, skriftspråkets principer, drag i skrivutvecklingen, 
dövas teckenspråk och svenska i relation till tidigare forskning. I slutet av kapitlet presenteras 
olika typer av felstavningar och en konvention över fonetiskt acceptabla och oacceptabla fel-
stavningar. Dessa delavsnitt är relevanta för uppsatsens studie och diskussion och ger också 
läsaren en bakgrund till det ämne som uppsatsen skrivs inom.  

2.1 Den första tiden 
Döva och hörande barn har en snarlik språkutveckling under förutsättning att de får tidig 
språkexponering från sina vårdnadshavare eller sin omgivning. Tidig språkexponering, vare 
sig det gäller tal eller teckenspråk, är viktig för barnets språkliga förmåga senare i livet 
(Emmorey 2002:160–170). Döva och hörande barns utveckling presenteras i egna delavsnitt 
för att man ska kunna jämföra grupperna med varandra. 

2.1.1 Hörande barn 

Som de flesta vet är det viktigt med tidig språkexponering. För att ett (hörande) barn ska 
kunna utveckla ett språk och därmed kunna lära sig läsa och skriva krävs ett par förutsättning-
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ar. Den första är att barnet tidigt utvecklar en stark och säker anknytning till sina vårdnadsha-
vare. Den andra förutsättningen är att barnet utsätts för tidig språkexponering och naturligtvis 
själv vill kommunicera och ta del av samspelet (Miniscalo 2009:151). Normalt sett börjar 
hörande barn jollra vid ungefär 6 månaders ålder och då bekräftar föräldrarna barnets joller 
genom att upprepa och överdriva barnets tal. I början tenderar små barn att använda sig av 
konsonanter som /b/, /d/ och /k/ framför /s/, /z/ och /v/ (Emmorey 2002:172). Barnet lär sig att 
kombinera fonemen och kan normalt uttala sitt första ord vid 10–18 månaders ålder. Under de 
kommande fyra åren i ett barns liv sker en intensiv språkinlärning (Miniscalo 2009:151–152).  

2.1.2 Döva barn 

Döva barns språkutveckling är snarlik hörande barns, naturligtvis med förutsättning att det 
döva barnet också fått samma tidiga anknytning och språkexponering, i detta fall på tecken-
språk. Det är vanligt att döva barn med hörande föräldrar får en senare exponering av sitt 
förstaspråk, kanske för att dövheten inte upptäcks tidigt, eller för att föräldrarna inte lär sig 
teckenspråk i tid (eller överhuvudtaget). Men de döva barn som får teckenspråk tidigt följer i 
stort sett samma utvecklingssteg som jämnåriga hörande barn. Döva barn börjar babbla (jollra 
med händerna) och detta är universellt, precis som joller. Detta har observerats i flera under-
sökningar och för flera olika teckenspråk (Emmorey 2002:160–170). Precis som att hörande 
barn jollrar med särskilda stavelser, babblar barn med särskilda handformer. Figur 2.1 repre-
senterar de första handformerna: 5 (sprethanden), L (pekfingret), G (knutna handen), D (D-
handen), S (S-handen) och nyphanden (Emmorey 2002:175) (min översättning från ameri-
kanskt teckenspråk till svenskt teckenspråk). Bilderna kommer från Svenskt teckenspråkslex-
ikon (2016).  

 
Sprethand   Pekfinger    Knutna handen     D-handen      S-handen          Nyphanden  
Figur 2.1. De första teckenspråksfonemen som utvecklas hos barn. 

2.2 Fonologi, morfologi, syntax, semantik och pragmatik 

Här presenteras språkets olika nivåer eftersom dessa kan ge upphov till vissa typer av felstav-
ningar. Det svenska språkets grammatik kan delas in i olika kategorier: fonologi, morfologi, 
syntax, semantik och pragmatik. Fonologi är läran om ljudsystem där fonemen, som också 
kallas för språkljud, utgör enheter (Miniscalo 2009:150). Motsvarigheten i det skrivna språket 
kallas för bokstäver/grafem. Den andra kategorin, morfologin, är läran om hur ord bildas och 
böjs. Morfologin behandlar ordbildning, hur man gör sammansättningar och böjer ord. Den 
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tredje, syntax, är läran om satsdelar och hur man behandlar satsbildningar, hur olika ord kom-
bineras som i sin tur bildar satser. Semantik och pragmatik behandlar betydelser respektive 
interaktionen mellan människor och hur man använder språket (Wengelin 2009:129). Fono-
logi och morfologi är centrala begrepp i den här studien eftersom de ligger på ordnivå och inte 
på satsnivå. Däremot kommer inte fokus att läggas på de sistnämnda begreppen. 

2.3 Språklig medvetenhet 
Att vara språkligt medveten innebär att man är benägen att fundera över språket på olika ni-
våer och reflektera över språkets uppbyggnad och form. Att vara språkligt medveten betyder 
också att man utvecklar en förståelse för hur man skiftar från språkligt innehåll, dvs vad som 
sägs, till språklig form, hur det sägs. Språklig medvetenhet kan, i stigande svårighetsgrad, 
delas in i fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk medvetenhet (Svens-
son 1998:84–85). I kommande avsnitt får bara fonologisk och morfologisk medvetenhet ut-
rymme eftersom dessa är mest relevanta för uppsatsens syfte.  

2.3.1 Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet betyder att barnet är medvetet om språkets minsta delar, dvs. språk-
ljuden (Svensson 1998:85). Barnet förstår att ord består av fonem och vet hur dessa ser ut och 
hur de låter (Språklig medvetenhet, www.folkhalsan.fi). Fonologi är alltså läran om språkljud 
(fonem). Varje bokstav i ett ord motsvaras av ett, eller flera fonem, t.ex. har ordet fot tre fo-
nem eller bokstäver, men om man byter ut ett av tre fonemen får ordet en ny betydelse, t.ex. 
byter man ut /f/ i fot till /h/ eller /s/ blir det nya ordet hot eller sot. Detta fenomen kallas för 
den minsta betydelseskiljande delen, alltså när man byter ut ett fonem i ett ord så att ordets 
innebörd ändras.  

I det svenska språket finns det cirka 40 fonem i form av vokaler och konsonanter. Motsvarig-
heten till dessa fonem representeras av 28 olika bokstäver (grafem) i alfabetet. Dessa grafem 
kan kombineras på många olika sätt som i sin tur bildar ord (Miniscalo 2009:150–151). För 
att man ska stimulera ett barns fonologiska medvetenhet kan man leka med barnet genom att 
t.ex. rimma, räkna ljud, lägga till eller ta bort fonem (Svensson 1998:86). För att barnet ska få 
en uppfattning om hur det skrivna språket kan representera ett talspråk måste barnet utveckla 
en inre föreställning av orden. Barnets uppfattning av ordet måste vara så pass tydlig att ”det 
liknar den överartikulerade nivå som skriftspråket har” (Svensson 1998:97). T.ex. när man 
säger det är inte roligt att vara arg kan det låta som denterolitåvarj och de barn som inte 
uppmärksammat att texten inte skrivs exakt som den uttalas har inte utvecklat sin språkliga 
medvetenhet ännu. Det är först när barnet kan analysera de fonemiska delarna i ett ord som 
det börjar bli språkligt medvetet. Om barnet inte utvecklar en språklig medvetenhet försvåras 
läs- och skrivinlärningen (Svensson 1998:97).  
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2.3.2 Morfologisk medvetenhet 

Morfologisk medvetenhet betyder att barnet är medvetet om när ett morfem används för att 
ändra ord (Språklig medvetenhet, www.folkhalsan.fi). Svensson skriver: ”[att man har en 
m]orfologisk medvetenhet underlättar stavningen eftersom den till viss del gör barnet med-
vetet om varifrån orden härstammar” (1998:91). Morfologi är alltså läran om hur ord bildas 
och böjs, samt deras grammatiska funktion. Ordet morfologi beskriver ordens inre struktur 
och ordet morfem betyder ”de minsta betydelsebärande enheterna i orden” (Svensson 
1998:20). När man utvecklar en morfologisk medvetenhet blir barnet dels medvetet om att 
inte alla ord stavas exakt så som man uttalar det, dels inser barnet att det måste komma ihåg 
ordets grundform och språkets uppbyggnad. T.ex. så uttalas snabbt och snappt likadant. Där-
för är det viktigt att känna till ett ords grundform för då inser barnet att ordet snabbt härstam-
mar från grundformen snabb och inte från ordet snappa. Det är viktigt för barnet att känna till 
ett ords grundform och hur de böjs eftersom felstavningar kan ge felaktiga betydelser. T.ex.: 
gott – gått, lapp – labb, gjort – hjort, dum – döm, hjul – jul, flott – flått och tryggt – tryckt 
(Svensson 1998:91).  

I morfologin studerar man hur morfemen, de minsta betydelsebärande delarna, kan kombine-
ras till ord (Svensson 1998:21). Morfemen kan alltså både vara lexikala och grammatiska. 
Hallon, karamell, salt och i är exempel på lexikala morfem som inte går att delas upp i fler 
betydelsebärande delar, medan grammatiska morfem snarare ändrar innehållet hos ett ord, 
t.ex. ros-en-s, o-sanno-lik-t, hus-et, be-klaga, före-båda, bil-ar och tårt-or (Svensson 
1998:20–21). Svensson skriver att när barnet utvecklat en god förståelse för de morfologiska 
reglerna förstår det också att ett ord kan ha särskilda suffix och affix, med vissa ändelser eller 
stavelser, så att det inte behöver ”läsa ut denna del av ordet” (1998:90). T.ex. behöver man 
som van läsare inte läsa hela ordet skola för man snabbt känner igen ordbilden. Då räcker det 
med att man bara läser första eller sista delen av ordet för att man ska förstå innebörden. T.ex. 
ridskola, skolålder, skollov och byskola (Svensson 1998:91). När man behärskar de morfolo-
giska reglerna blir språket tydligare och läshastigheten snabbare (Svensson 1998:21).   

2.4 Skriftspråkets principer  

Skriftspråket har två grundläggande principer: betydelseprincipen (den morfematiska princi-
pen) och ljudprincipen (den fonematiska principen). Tidigare forskning visar att ju bättre man 
känner till dessa principer desto högre blir läs- och stavningsfärdigheten (Arnbak 1996:10). 
Elbro skriver: ”[d]en mest grundläggande principen för bokstavsskriften är ljudprincipen”, 
denna ljudprincip ”är utgångspunkten för alla alfabetiska skrifter och innebär i korthet att 
varje språkljud/fonem har sitt eget tecken/egen bokstav” (2008:60). Denna ljudprincip är en 
av de viktigaste förutsättningarna för den alfabetiska skriften för varje fonem som är ett språk-
ljud har alltså en motsvarighet i form av en bokstav. Exempel på ord som uttalas exakt som 
det stavas är is, sol och läsa. Dock gäller inte principen varje gång, utan det finns undantag. 
Författaren ger exempel på att man kan uttala fonemen /k/ och /g/ på flera olika sätt, (ex: 
kyrka, geting), och det är två <m> i ordet blomma, men uttalet har bara ett /m/-ljud. Ett annat 
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exempel är när man vill uttala bokstaven <x>, så är det korrekta uttalet två ljud, dvs. [ks]. 
Man kan se detta som avvikelser från fonemskriften. Det finns alltså andra principer utöver 
ljudprincipen i det svenska språket. ”Ju viktigare dessa andra principer är desto mer ’oregel-
bunden’ sägs ortografin (bokstavskriften) bli” (Elbro 2008:60). En av de ”avvikande” princi-
perna är den morfematiska principen. Den går ut på att den betydelsebärande delen av ett 
morfem alltid ska skrivas på samma sätt oberoende av uttalet, även om ordet i själva verket 
uttalas annorlunda än det stavas. T.ex. stavas det säga och sagt trots att den fonetiska skriften 
är säja respektive sakt. Morfematiska färdigheterna utvecklas senare än de fonematiska fär-
digheterna eftersom man utvecklar de morfematiska färdigheterna i huvudsak genom skrift-
språkliga erfarenheter. Fonematiska färdigheter tillhör snarare de tidigaste utvecklingsstadier-
na i läsutvecklingsprocessen (Arnbak 1996:10). 

2.5 Drag i skrivutvecklingen 
Det är viktigt att känna till de karaktäristiska dragen i skrivutvecklingen för att kunna se vil-
ken nivå ett barn ligger på. Det första typiska draget i skrivutvecklingen är det fysiska sam-
bandet, som är det första steget i skrivutvecklingen. Barnet tror att det finns ett fysiskt sam-
band mellan objektet och bokstäverna/ordet. T.ex. försöker ett barn se sambandet mellan anta-
let bokstäver och personen eller det objekt bokstäverna symboliserar. Ett annat exempel är att 
storebror, Kim, tror att det finns ett samband mellan antal bokstäver och hur stor man är. 
Alltså har Kim föreställningen att mamma som heter Anna, måste ha fler bokstäver i sitt namn 
än fyraåriga lillasystern Charlotta (Svensson 1998:116). När barnet förstått det första stadiet 
kommer den visuella utformningen. Då förstår barnet att ordet inte representerar ett objekt 
rent fysiskt och accepterar ”slumpmässigheten” i hur orden ser ut. Då börjar barnet istället att 
visuellt härma ett ord. Oftast är det sitt namn man försöker efterlikna i början. När barnet ut-
vecklat en förståelse av den visuella utformningen börjar barnet även förstå sambandet mellan 
text och tal och detta kallas då för stavelsehypotesen. Då förstår barnet att det finns ett sam-
band mellan ”det muntliga uttryckta och det skrivna ordet” (Svensson 1998:116–117). Barnet 
förstår att ord kan delas upp i stavelser eller i delar och då lägger barnet större vikt vid själva 
stavningen. Då leker barnet med stavelserna:  

(2)   a. LK = leka 
b. ÄPLÄ = äpple 
c. MA= Emma 
d. BBS = bebis  

När barnet lekt och prövat strategin med stavelser är det vanligt att barnet skriver långa bok-
stavskedjor och ”tror” att det skrivit något. Då frågar barnet den vuxna vad ordet betyder. 
Redan då kan barnet följa några regler, t.ex. att inte använda för många eller för få bokstäver, 
att alltid använda olika bokstäver och inte upprepa samma bokstav fler än två gånger. Då är 
det ganska vanligt att bokstavskedjorna blir mycket långa och obegripliga. När barnet inser att 
strategin med bokstavskedjor inte fungerar och till en stor del bara är obegriplig, utvecklar 
barnet en auktoritetsbaserad strategi istället. Då förstår barnet vikten att fråga om hur ord 
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stavas eller skriver av ord. Då kan det hända att ett barn som egentligen har problem med 
stavningen kan stava långa och komplicerade ord för att det skrivit av detta ord flera gånger 
och lärt sig det utantill. Nästa steg är den tidiga fonetiken: då bildar barnet en strategi att 
skriva ord genom att ljuda ordet. Barnet har fått idén från vuxna från den auktoritetsbaserade 
strategin där den vuxna instruerat barnet i hur ord stavats genom att tydligt uttala bokstäverna. 
Då har barnet blivit medvetet om sambandet mellan bokstav och ljud och försöker ljuda orden 
på egen hand. Eftersom det är lättare att uppfatta konsonanter än vokaler är det vanligt att 
man i början skriver ord som till största delen bara innehåller konsonanter. T.ex. försöker ett 
barn skriva: En fågel går på gräsmattan och de konsonanter som är tydligast tas med medan 
de andra mindre tydliga konsonanter utelämnas. Då kan det se ut så här: N fågl gr på grsmtn. 
Nästa stadium blir överföring av fonem som är sista stadiet. Då blir barnet medvetet att sam-
bandet mellan bokstav och ljud inte alltid stämmer och kollar därför med en vuxen om det 
skrivit rätt (Svensson 1998:116–118). 

2.6 Dövas teckenspråk och svenska 

Här ges en sammanfattning av dövas teckenspråk och skrivna svenska. I följande avsnitt pre-
senteras tempusböjningar i teckenspråket, vilka svårigheter som kan uppstå hos dövgruppen 
samt hur båda språken kan påverka varandra. Sist i avsnittet presenteras svensklånade munrö-
relser i teckenspråket. 

2.6.1 Tempus i teckenspråket 

När det gäller tempus i teckenspråket skriver Ahlgren och Bergman (2006:30): ”[n]ågon mot-
svarighet till tempusböjning finns…inte, något som för övrigt tycks gälla tecknade språk i 
allmänhet”. Alltså kan inte verb böjas i teckenspråk, utan tecknet hos alla typer av böjningar 
ser i flesta fall lika ut. T.ex. är tecknet för GÅ och tillhörande böjningar detsamma, vare sig 
om man syftar på gå, gick eller gått. Däremot finns det hjälpverb som ger en temporal bety-
delse, t.ex. tecknet PERF som betyder har som gör att mottagaren förstår att det är preteritum 
(tecken stavas alltid med versaler för att man ska kunna skilja dem från svenska ord). 

(3)    PEK-c PERF ÖPPNA FÖNSTER (Ahlgren och Bergman 2006:30). 
 Jag har öppnat fönstret  

Eftersom det inte finns någon tempusmarkering på själva verbet ÖPPNA skulle det inte vara 
möjligt att se vilken tempusböjning ett ord har utan något hjälpverb.  

2.6.2 ”Tillfälliga tecken” i teckenspråket 

När en (oftast) döv person producerar tecken i ett samtal är det inte ovanligt att personen an-
vänder ”tillfälliga tecken” som inte är ett lexikalt tecken i sig. ”De produceras bland annat när 
ett motsvarande enskilt tecken inte finns att tillgå” (Andersson 1994:8). Andersson ger ett 
exempel på ett samtal mellan två döva där de använde tecknet /BIL/EXPEDITION/ när de 
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samtalade om fondbörsaktien Bilspedition. Eftersom tecknet BILSPEDITION inte finns i 
teckenspråket fick personerna som pratade med varandra använda sig av ett annat befintligt 
lexikalt tecken till ett svenskt ord som i det här fallet till formen liknar spedition, dvs. expedit-
ion. Ett annat exempel på tillfälliga tecken är tecknet /VETA/RÄTT/: vetorätt. Här lånas 
alltså ett svenskt ord som till formen liknar ett ord som man syftar på (1994:8).  

Andersson har också gjort en undersökning hos några döva elever som fick återberätta en 
ganska komplicerad text på svenska till teckenspråk. Andersson fann då att elever med be-
gränsade kunskaper i svenska använder fler ”tillfälliga tecken”, vilket gör att det kan bli svårt 
för en utomstående att förstå personen. ”Det är ju mycket svårare att få fram betydelse ur ord 
än att återge deras form” (1994:17). Med detta innebär alltså att eleven försöker använda sig 
av formen av ett ord utan att förstå betydelsen. Här finns det två kategorier: innehållsriktade 
tillfälliga tecken samt forminriktade tillfälliga tecken. Den förstnämnda betyder att eleven 
känner till innehållet hos ett ord, men inte hittar ett tecken som motsvarar ordet. Till exempel 
finns det inget lexikalt tecken för det svenska ordet bekämpa, så eleverna använde tecknen 
/KÄMPA/, /B-E/KÄMPA och /KÄMPA-FRÅN/ istället. Det sistnämnda, forminriktade till-
fälliga tecken innebär att eleven inte känner till ordets betydelse men försöker ge det ett teck-
en ändå, t.ex. /SÖDRA POLEN/ för Sydpolen samt för Mannen är bildad tecknade en elev, 
/MAN/ÄR/BILDA/ där tecknet BILDA endast kan användas i sammanhang som i bilda en 
förening (Andersson 1994:17–19). 

2.6.3 Sammanblandning av snarlika ord 

Andersson (1994:10–11) har i sin studie också upptäckt att döva tenderar att sammanblanda 
ord som liknar varandra i formen. Han delar in dessa i två kategorier: den ena kallar han för 
slip of the eye, där eleven av misstag råkar blanda ihop två liknande ord som man själv känner 
till. Den andra kategorin är förhållandet mellan kända och okända ord vilket innebär att ele-
ven använder sig av ett annat snarlikt ord när hen läser ett visst ord som hen inte känner till. 
Exempel på sådana är: aning och andning samt tjuv med tvungen. 

I Anderssons undersökning, där döva elever fick återberätta en ganska avancerad text på 
svenska på teckenspråk, upptäckte han att när informanterna stötte på ord de inte kände till 
använde de sig av tecken för ett snarlikt svenskt ord istället. När eleverna läste ordet jäkta i 
meningen, Stress som i vår jäktade värld drabbar alltfler människor var det några som teck-
nade, i vår jävla/jäkla värld istället. Några av informanterna kände helt enkelt inte till ordet 
jäkta och tolkade ordet som jävla istället. I ett fall var det en informant som först tecknade 
jävla, men sedan stannade upp och lade märke till de snarlika orden vilket då blev en slip of 
the eye istället (1994:11–12). Andersson (1994:13) beskriver också en liknande situation där 
informanterna blandade ihop ordet obehaglig med obehandlad, obegagnad och oberoende. 
Gemensamt för alla dessa ord är att respektive tecken börjar med det negerande prefixet o-, 
men att efterföljande ord för –behaglig uttryckts med fel tecken. 
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2.6.4 Munrörelser i teckenspråket 

Teckenspråket består inte bara av tecken, utan också av icke-manuella komponenter som har 
olika språkliga funktioner. Några exempel på sådana är negation, satstyper (ja/nej-fråga eller 
flerfrågesats), adverbiella munrörelser samt svensklånade munrörelser (Bergman & Wallin 
2001:1). Reducerande munrörelser används när man producerar tecken, det finns alltså olika 
typer av munrörelse – en typ är svensklånade munrörelser vilket innebär att man med hjälp av 
munrörelser ljudlöst formar det svenska ordet medan man producerar ett tecken. Antalet fo-
nem hos en munrörelse är ofta reducerat till max tre visuellt framhävande segment, vilket 
presenteras i exemplen nedan. I flera fall är det de första bokstäverna hos ett svenskt ord som 
uttrycks med hjälp av munrörelsen, som t.ex. bi llig, må ste, pa rkera och ba cke, men så är 
inte alltid fallet, som i följande exempel: b r i st, b et y da och p r o va. Tendensen är att man 
föredrar att använda de mest visuellt framhävande munrörelserna framför de första bokstäver-
na (Bergman och Wallin 2001:12–13). Figur 2.2 visar exempel på munrörelsen hos tecknet 
styrelse (st y r else), Figur 2.3 visar munrörelsen hos tecknet omöjlig (o mö jlig) och Figur 2.4 
visar munrörelsen hos tecknet medlem (me dle m).  

       Y         Y 

 
Figur 2.2. Tecknet STYRELSE med ett munsegment. 

        M        Ö 

 
Figur 2.3. Tecknet OMÖJLIG med två munsegment. 
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          M          E        M 

         
Figur 2.4. Tecknet MEDLEM med tre munsegment. 

Munrörelserna hos ett svenskt låneord tenderar att reduceras i vilka de mest framträdande 
munsegmenten väljs. Som framgår av figurerna är det högst tre munsegment. 

2.7 Olika felstavningstyper 
Det finns många olika typer av felstavningar, men de som är mest karakteristiska för hörande 
barn presenteras i följande avsnitt. Mindre vanliga felstavningar som sammanblandningar av 
snarlika ord och problem med diakritiska bokstäver presenteras också senare eftersom de 
verkar används i större utsträckning hos döva och hörselskadade barn. I slutet av kapitlet pre-
senteras en tablå med en kort översikt av varje typ av felstavningskategori som används i ana-
lysarbetet. 

2.7.1 Dubbelteckningsfel 

Den typ av felstavning som hörande elever i fjärde och sjätte klass gör mest frekvent är dub-
belteckningsfel. Det visar Nauclérs undersökning med 190 elever från årskurs fyra och sex. 
Undersökningen visar att många barn från årskurs fyra valde att enkelteckna ett ord, dvs. lät 
bli att dubbelteckna orden. 70 % av dubbelteckningsfelen var enkelteckning av ett ord, t.ex. 
att man skrivit val istället för vall (1989:213). Det finns alltså två kategorier av dubbelteck-
ningsfel. Den första innebär att eleven dubbeltecknar inkorrekt när det bara ska vara en kon-
sonant (ofta sker det i samband med en kort vokal). Den andra innebär att eleven enkeltecknar 
när ett ord ska ha två konsonanter (ofta i samband med lång vokal).  

(4)   a. Flickan är mat (Flickan är matt) 
b. Flickan gillar matt (Flickan gillar mat) (Nauclér 1980:54–55).  

Nauclér (1980) skriver att dubbelteckningsfel kan uppstå när vokalen är lång: [ma:t]: mat –
*matt, när fler än en konsonant följs: [mast] mast – *masst, eller när vokalen är obetonad: 
[mata’do:r] : matador – *mattador (Nauclér 1980:55).   



 

	   	  
16 

2.7.2 Morfologiska fel 

Wengelin (2002:147) skriver: ”[a] morphological error is here defined as an erroneous choice 
of morpheme, due to insufficient knowledge about the language structure”. Detta innebär 
alltså att ett felaktigt val av morfem kan bero på otillräcklig kunskap om språkstrukturen. 
Dessa fel kan uppstå både i talat och skrivet språk, om personen skulle ha tillgång till båda.   

Ett morfologiskt fel kan alltså uppstå både i rotmorfemet (t.ex. personär istället för pension-
är) och i det bundna grammatiska morfemet. Ett exempel på ett felaktigt bundet grammatiskt 
morfem är grodar, när barnet egentligen menar grodor. Det är viktigt att uppmärksamma att 
vid felaktiga morfem är detta endast på ordnivå och inte på grammatisk nivå. Om man skulle 
skriva, den glada grodor, ligger felet inte på ordnivån utan snarare på den grammatiska nivån 
vilket är irrelevant i den här studien eftersom fokus ligger på själva stavningen. Ändelsen 
<ar> finns alltså i det svenska språket men denna ändelse går inte att tillämpa på ordet groda. 
Därför räknas detta som ett fel på ordnivå. En annan typ av fel är att man använder fel mor-
fem som exemplet ovan, när man misstar sig på hur ord stavas: t.ex. tror man att pensionär 
stavas personär (2002:146–147).   

Det kan vara svårt att skilja mellan morfologiska fel och felstavningar. Om man tittar på ex-
emplet grodar och grodor igen: om felet görs av en person med språkstörning är det möjligt 
att se om personen gör samma felaktiga ändelse i en talad transkription. Om så är fallet, är 
felet morfologiskt. Men för döva personer finns det ingen talad version man kan jämföra den 
skrivna texten med. I dessa fall undersöks texten närmare för att man ska kunna tillhandahålla 
mer information. Om man bara finner ett fel och samma ord används korrekt i texten, räknas 
det som felstavningar. Men om personen gör upprepande misstag eller samma problem är 
återkommande, klassificeras detta som ett morfologiskt fel (Wengelin 2002:149). 

2.7.3 Andra typer av stavfel  

Det finns flera olika typer av felstavningar; allt från stora bokstäver, särskrivningar till utby-
ten och utelämningar av bokstäver. Det varierar hur man kategoriserar dem eftersom det finns 
snarlika kategorier som överlappar varandra (Ejeman & Molloy 1997:202). Därför kan vissa 
felstavade ord komma att räknas två, eller flera gånger.  

I Tablå 2.1 1 presenteras åtta olika typer av felstavningskategorier, hämtade från olika 
litteraturkällor. De kategorier som presenteras i tablån är dubbelteckningsfel, morfologiska fel, 
insättning, utelämning, omkastning av bokstäver, utbyte av grafem, problem med diakritiska 
tecken och sammanblandning av snarlika ord. Dessa fungerar som grund för kategorisering 
av alla typer av felstavningar i denna studie. 
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Tablå 2.1. En sammanställning av åtta felstavningskategorier. 

Felstavningstyp Beskrivning 

Dubbel-
teckningsfel 

När man dubbel-, eller enkeltecknar ett ord felaktigt, t.ex. val istället för vall 
(Nauclér 1989:213) eller matt istället för mat (Nauclér 1980:54–55). 

Morfologiska fel Övergeneralisering av ändelser. T.ex. grodar istället för grodor. Ändelsen <ar>, 
finns alltså i det svenska språket men denna ändelse går inte att tillämpa på ordet 
groda. Därför räknas detta som ett fel på ordnivå (Wengelin, 2002:147). 

Insättning När man gör ett fel av insättningstyp betyder det att personen använder en extra, 
överflödig bokstav. T.ex.:	  taxsi istället för taxi (Wengelin 2002:153).   

Utelämning När man gör en utelämning betyder det att individen missar en bokstav i ett ord. 
T.ex.: järta istället för hjärta (Wengelin 2002:153). 

Omkastning  
av bokstäver 

Omkastning av bokstäver betyder att man kastar om två bokstäver med varandra. 
T.ex.: cylka istället för cykla (Wengelin: 2002:153). 

Utbyte  
av grafem 

Utbyte av grafem innebär att man använder fel grafem (Wengelin 2002:153). 
T.ex.: spänna och spenna (Bäck 2011:7). 

 

 

Problem med 

diakritiska tecken 

Svartholm skriver att den visuella delen är viktig för dövas språkinlärning. Detta 
visar sig t.ex. i att döva personer felskriver bokstäverna <å>, <ä> och <ö>. T.ex. 
äffar istället för affär och försätta istället för fortsätta. Det är få ord som har 
bokstaven <ä> i sin slutändelse och därför är äffar ”rätt stavat” och blir därmed 
en slags övergeneralisering hos språkinläraren. Att man använder ordet försätta 
istället för fortsätta kan eventuellt bero på att prefixet för är mer vanligt än fort 
(2006:27). 

Samman-
blandning av 
snarlika ord 

När man felaktigt använder ett annat snarlikt ord. Sammanblandning av ord som 
ser likadana ut. T.ex. jäkla och jäktade (Andersson 1994:11). 

2.8 Fonetiskt acceptabla/oacceptabla felstavningar 

När man markerat alla felstavade ord kan man undersöka vilka av dessa som ändå har en kor-
rekt ljudanalys. Det gör man genom att uttala det felstavade ordet och om uttalet är rätt har 
barnet alltså gjort en korrekt fonetisk analys eftersom ordet alltså skulle kunnat stavas så. 
T.ex. om barnet har skrivit bärj istället för berg som man uttalar [bär:j] hör man att ljudana-
lysen är korrekt. Hade barnet däremot skrivit bark istället för park blir den fonetiska analysen 
ofullständig eftersom man kan höra skillnad på /p/ och /b/.  
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När man gjort den fonetiska analysen kan man se vilken stavningskonvention barnet missat 
genom att kategorisera de felstavade orden i fonologiska, morfologiska, eller lexikala katego-
rier. Den lexikala konventionen innebär att barnet inte är bekant med hur ett visst ord stavas, 
som i det här fallet: bär:j. Att man bryter mot den morfologiska konventionen beror på att 
man inte känner till ordets identitet: t.ex. gråtär, istället för gråter och tisda istället för tisdag. 
När man bryter mot den fonologiska konventionen innebär det att man byter ut ett fonem till 
ett annat som låter likadant, t.ex. sbark istället för spark. Fonetiskt oacceptabla felstavningar 
kan ha olika anledningar. En orsak kan vara att den ljudanalys barnet gör är bristfällig eller att 
barnet inte känner till hur ett ord låter. T.ex. när ett barn tror att huvud heter huve så stavar 
barnet naturligtvis så. Då handlar det inte om dålig ljudanalys hos barnet, utan att barnet sna-
rare har en dålig ordkunskap.  

Nauclér presenterar här nedan en konvention som gäller för fonetiskt- och icke fonetiskt ac-
ceptabla felstavningar: fonologiska-, morfologiska-, och lexikala fel. Tablå 2.2 visar några 
exempel på fonologiska, morfologiska och lexikala fonetiskt acceptabla och oacceptabla fel-
stavade ord (Nauclér 1989:202–203).   

Tablå 2.2. Nauclérs konventioner över fonetiskt acceptabla och oacceptabla felstavade ord (1989:203). 
 
Konventioner Fonologiska Morfologiska Lexikala 

Fonetiskt accepta-
belt 

 
Sbark, sjedar, tjikare, jagt 

 
Gråtör, gråtär, bösök, 
trasit, trasikt, snappt 

 
Bärj, bärg, dåkter, je-
ting, sykel 

Fonetiskt oaccep-
tabelt 

 
Bark (=park), satar, katar, 
sjatar, skatar, sedar, sikare, 
gakt 

 
Grosparv, handuk, 
bommol 

 

2.9 Tidigare forskning inom området 

I det här avsnittet presenteras tidigare nationell och internationell forskning om stavning bland 
döva, hörselskadade, barn med cochleaimplantat samt hörande barn. Först sammanfattas en 
tidigare studie gjord av en student (Bäck 2011) som undersökte felstavningarna hos hörande 
barn i årskurs fyra. Genom att jämföra Bäcks och den här studiens resultat hos hörande barn 
kan man få en uppfattning om reliabiliteten för hela den här studien. De följande avsnitten 
handlar om studier gjorda på döva, hörselskadade och hörande barn i USA.  

2.9.1 Stavning hos hörande 

Anna Bäck (2011:18) har gjort en studie av stavfelen hos sjutton hörande i årskurs fyra och 
resultatet visade att eleverna i genomsnitt hade 10,8 % felstavade ord (134 ord) och 11,6  % 
(144 ord) felstavningar (felstavade ord som räknats fler än en gång). Resultatet visade att ele-
verna från årskurs 4 hade störst problem med dubbelteckningsfel (42,3 %) samt utbyten (37,5 
%). På tredje plats kom utelämningar (16,0 %). Därefter kom insättningar (3,5 %) och sist 
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kom omkastningar av bokstäver (0,7 %). Vidare visade hennes resultat att 71,0 % av de fel-
stavade orden var fonetiskt acceptabla och 22,0 % fonetiskt oacceptabla. 

2.9.2 Stavningen hos barn med cochleaimplantat 

Cochleaimplantat (CI) är ett tekniskt hjälpmedel som gör att döva och hörselskadade personer 
kan få tillbaka hörseln. Både dövfödda barn och vuxendöva personer kan få nytta av ett eller 
två CI, vilket möjliggör för individen att både kunna uppfatta ljud och utveckla ett talat språk. 
För att man ska kunna använda ett CI måste man få ett implantat (en elektrod) inopererat i 
snäckan i innerörat. Individen bär också en mikrofon och en processor (hörapparatsliknande 
dator) som omvandlar ljud till elektriska signaler. Implantatet tar emot signalerna som i sin tur 
stimulerar hörselnervens fibrer i snäckan. Då uppstår det nervimpulser genom hörselnerven 
som tolkas som ljud av hjärnan (Om CI, www.barnplantorna.se/). I dag opereras mer än 90 % 
av alla dövfödda barn, vilket innebär att antalet döva barn utan hjälpmedel kontinuerligt 
minskar och antalet hörselskadade barn eller barn med CI ökar. Det är individuellt hos var och 
en var de går i skolan, eftersom hur CI fungerar hos dövfödda barn varierar. Men ”[e]n person 
med CI har samma behov som en person med hörselnedsättning. Utan CI är de i behov av 
teckenspråk för sin kommunikation” (Tekniska hjälpmedel, http://www.horselboken.se/). 
Därför refereras också till internationell forskning på CI-barn i uppsatsen eftersom de likställs 
som hörselskadade.   

Straley, Werfel & Hendricks undersökte stavningen hos tjugo barn med cochleaimplantat 
mellan åldrarna 8:9 och 12:7 i USA. Deras kommunikationssätt är talat språk och deras frisk-
rivningsuppgift analyserades. Resultatet visade att dessa barn med CI hade ett genomsnitt på 
14 % felstavade ord, men generellt sett var de felstavade orden fonetiskt acceptabla (2016:1). 
En annan studie av nio barn med CI i genomsnittsåldern 8:11 visade att dessa barn inte bara 
gör felstavningar av fonologiska skäl, utan de har även svårt att lära sig de vanliga basorden 
och deras böjningar och sammansättningar – i själva verket var de flesta felen av sistnämnda 
art, dvs. barnen hade svag morfologisk medvetenhet (Apel och Materson 2015:1, 8).  

2.9.3 Döva och hörselskadades styrka och svagheter i skriftspråket 

En undersökning gjordes på 110 döva och hörselskadade från olika skolor i USA där de fick 
skriva fritt. Tre forskare från University of Arizona och Arizona State Schools for Deaf and 
Blind analyserade skrivförmågan och kom fram till 32 % av eleverna fick ett resultat som låg 
inom genomsnittspannet, 17 % låg över genomsnittet, 51 % av eleverna hamnade under ge-
nomsnittet och 5 % fick ett resultat på 0 poäng eftersom deras berättelser inte gav några po-
äng. Vidare visade resultatet att denna grupp hade sin styrka i stavningen och skiljetecken 
medan deras svagheter låg i ordförrådet och syntaxen. Författarnas slutsats var att dessa elever 
behöver mer tid till att träna upp sin skrivförmåga (Shirin D, Antia, Reed och Kreimeyer 
2015:243, 250).  
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3 Metod och material 

I kapitlet presenteras urval, undersökningens informanter, studiens testinstrument, upplägg 
och genomförande samt valet av material, materialbearbetning och kategorisering av olika 
felstavningstyper i sex steg. Tillvägagångsättet av analysarbetet vad gäller fonetiskt accep-
tabla felstavade ord presenteras också. Sist presenteras generaliserbarhet, validitet och reliabi-
litet och etiska aspekter.  

3.1 Urval 

Mina informanter består av elever från årskurs fyra och fem i åldrarna 10–12. De döva ele-
verna kommer från två klasser i årskurs fem. De hörselskadade eleverna kommer från en hör-
selklass i årskurs fyra. De hörande eleverna kommer från två parallellklasser i årskurs fyra.  

Anledningen till att jag valde att använda material från döva från årskurs fem, till skillnad från 
de andra grupperna som kommer från årskurs fyra, är att resultatet språkligt sett ska bli så 
åldersadekvat som möjligt i förhållande till barnens utvecklingsnivåer. De döva eleverna har 
teckenspråk som modersmål och svenska är deras andraspråk medan de hörande och de hör-
selskadade eleverna har svenska som förstaspråk. Döva går därför tio år i grundskolan istället 
för nio för att kompensera att de måste lära sig svenska som andraspråk. I Danmark har en 
undersökning visat att mer än hälften av eleverna med en hörselnedsättning ligger ett år efter 
vad gäller läsförmåga (Dammyer 2014:113). 

Jag har fått använda ett befintligt material som Krister Schönström, universitetslektor på 
Stockholms universitet, samlat in tidigare. Det har varit en fördel eftersom jag själv är döv 
och dövvärlden är väldigt liten där alla känner alla. Därmed har jag inte kunnat relatera till 
informanterna på något sätt. Det är bara materialet från kontrollgruppen med hörande barn 
som jag själv samlat in.  

3.2 Undersökningens informanter 
Totalt har 60 elever från årskurs fyra och fem gjort återberättelsen av en serie: 14 hörselska-
dade, 19 döva och 27 hörande. De flesta hörselskadade eleverna är hörapparatanvändare och 
någon har cochleaimplantat (CI) och har, som hörande barnen, talad svenska som förstaspråk. 
Dövgruppen har teckenspråk som förstaspråk.  

Eftersom hörande klasser tenderar vara större än döv- och hörselklasser blev det fler hörande 
elever som gjorde återberättelsen jämfört med de andra grupperna. Därför gjorde jag en med-
veten könsfördelning hos kontrollgruppen eftersom jag fick in ett större material än nödvän-
digt och kunde göra ett urval inom varje könskategori. Därefter gjorde jag ett slumpmässigt 
urval av materialet och reducerade antalet till 20 hörande barn. Jag kunde inte göra samma 
medvetna val gällande döv- och hörselklasserna eftersom elevantalet är betydligt mindre i 
dessa grupper. Men eftersom dövgruppen är ganska jämnt könsfördelad (nio pojkar och tio 



 

	   	  
21 

flickor) valde jag att göra samma fördelning för den hörande gruppen. Hos de hörselskadade 
eleverna är könsfördelningen dock mer skev: nio pojkar respektive fem flickor.  

Jag kommer hädanefter inte lägga någon större fokus på könsfördelningen hos respektive 
material för att minimera riskerna för att främst de döva och de hörselskadade eleverna skall 
bli igenkända. Alltså har det undersökta materialet skrivits av 19 döva, 14 hörselskadade och 
20 hörande elever. 

3.3 Studiens metoder 

Jag använder mig av två metoder som tillämpas på texterna. Den första metoden består av en 
tecknad serie (se Bilaga 6.5) som barnen med papper och penna fick återberätta i skriven 
form. Den andra metoden är Nauclérs (1989) konvention som gäller för fonetiskt och icke 
fonetiskt acceptabla felstavningar.   

Eleverna fick en färgglad serie utan pratbubblor med Rosa Pantern som huvudperson (Rich-
ters förlag 1985). Serien handlar om en ovälkommen mus som inkräktar i Rosa Panterns stuga 
och ställer till besvär genom att knycka mat och sova i sängen. Rosa Pantern blir arg och för-
söker använda sig av olika knep för att kasta ut musen. Serien stimulerar ett fritt återberät-
tande hos barnen. Tanken var att serien skulle ge upphov till ett fritt berättande hos eleverna 
så att man kan undersöka alla naturligt uppkomna felstavningar.  

3.4 Uppläggning och genomförande 
Materialet som skrevs av de döva och de hörselskadade eleverna samlades in för några år se-
dan av Schönström (Schönström 2010:81). Jag gick genom metodiken med honom kring hur 
han samlade in dessa material, så att jag kunde upprepa tillvägagångssättet vid insamlingen av 
hörande elevers texter. Kontrollgruppens material kommer från två parallellklasser i årskurs 
fyra. De bestod av sammantaget 35 hörande elever, men eftersom inte alla föräldrar hade gett 
sitt godkännande fick jag ta med mig 27 texter, och de resterande åtta tog klassföreståndarna 
hand om. Under en lektion i respektive klass gav jag eleverna instruktioner om hur övningen 
skulle gå till. Några elever frågade vad flaskorna på de sista rutorna föreställde, därför förkla-
rade jag att flaskorna representerade en värmeflaska, en spritflaska samt en whiskyflaska. För 
övrigt var det nästan inga frågor under de båda lektionerna, förutom i början då det var två 
elever som undrade hur ett ord stavades, men läraren förklarade att de fick försöka klara sig 
själva. I snitt tog det cirka 30–40 minuter för varje elev att skriva texten. Ett par elever tog 
extra lång tid på sig (ca 60–70 minuter). Anledningarna till att jag inte använde samma ut-
gångstexter som i tidigare studier av hörande barn, exempelvis Bäcks (2011; se avsnitt 2.9.1) 
är flera. Den första är att jag ville använda befintligt material insamlat av Schönström och jag 
ville att alla eleverna skulle ha så lika förutsättningar som möjligt genom att få återberätta 
samma serie och därmed använda samma typ av ordval. Den andra anledningen är att Bäck 
bara kategoriserade fem typer av felstavningar, till skillnad från den här studien som består av 
nio kategorier.  
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3.5 Materialbearbetning 

Jag har gjort två olika typer av analyser. I den ena analysen delade jag in felstavningarna i nio 
olika kategorier. I den andra undersökte jag om felstavningarna hos respektive grupp var fo-
netiskt acceptabla eller icke-acceptabla. Den första delen i analysarbetet presenteras i följande 
avsnitt. Den andra delen, fonologiskt acceptabla felstavningar, presenteras i avsnitt 3.7. 

3.5.1 Steg 1, överföring av data  

Första steget var att skriva in elevernas skrivna texter i ett Word-dokument på datorn. Varje 
text tilldelades ett namn. Överföringen var bokstavlig, inklusive felstavningar, versaler, sär-
skrivningar, styckesindelningar, komma och punkter. Jag var noga med att gå igenom varje 
text flera gånger så att texterna jag skulle analysera på datorn skulle bli identiska med elever-
nas texter, som de skrivit på papper. 

3.5.2 Steg 2, markering av felstavade ord 

Andra steget var att markera alla felstavningar hos varje text med markeringsfärg. Här valde 
jag att endast markera felstavningar och felaktiga, icke-existerande böjningsformer, t.ex. 
stängade, istället för stängde. Felaktiga böjningar som representerar existerande ord, t.ex. han 
sparken påse (han sparkar på påsen) har hoppats över eftersom ordet sparken finns i det 
svenska språket. Däremot markerades ord som finns i svenskan, men som eleverna uppenbar-
ligen blandat ihop. T.ex. så vill råtta fantastisk (faktiskt) inte har den.  

Jag har också valt att inte räkna med talspråk som medans samt sej och även valt att inte räkna 
med ordet whisky/whiskey som nästan uteslutande var felstavat hos alla elever, eftersom det 
dels är ett engelskt ord, dels för att de inte förväntas kunna stava detta ord. Jag valde också att 
inte markera särskrivningar, med undantag för särskrivningar som hade felstavningar i sig. 
Nedan följer en skärmdump som visar vilka ord som markeras. Figur 3.1 visar alltså tillväga-
gångssättet av analysarbetet i steg 2. Skärmdumpen visar alla felstavade ord som markerats 
med turkos färg. Endast felstavade ord markerades, och inte särskrivningar förutom särskriv-
ningar som var felstavat i sig (t.ex. till backs), eller ord som wisky och snufl snufl. 

 
Figur 3.1. Skärmdump från ett Word-dokument där alla felstavade ord markerats med färg.  
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3.5.3 Steg 3, kategorisering av felstavningarna 

Tredje steget var att föra över alla felstavningar till en tabell om nio kategorier enigt Tablå 2.1 
(morfologiska fel, dubbelteckningsfel, insättning, utelämning, omkastning av bokstäver, utbyte 
av grafem, problem med diakritiska tecken, sammanblandning av snarlika ord samt övrigt). 

Som framgår av Figur 3.2 händer det att ett ord har fler än en typ av felstavningar, t.ex. duren 
(dörren). Dessa exempel tillhör då kategorierna utbyte av grafem och dubbelteckningsfel. Då 
har jag räknat exemplet som två felstavningar. Detta har dock varit problematiskt eftersom jag 
stött på några ord som har fler än bara en felstavning i respektive kategori, t.ex. ordet rotfela 
(råttfälla). Ordet har fyra felstavningar: eleven har dubbeltecknat ordet felaktigt två gånger 
och dessutom bytt ut två grafem i ordet (som i rått och fälla).  Eftersom jag ibland markerat 
ett ord i två olika kategorier blir antalet felstavningar i kategorierna fler än de bokstavliga 
felstavningarna eleverna skrivit på pappren. Att ge rätt utrymme åt alla typer av felstavningar 
eleverna är viktigt i detta sammanhang, därför har jag resonerat så som jag gjort.  

 

Figur 3.2 Skärmdump från Excel som visar kategoriseringen av felstavningar. 

3.5.4 Steg 4, markering av felstavade ord som räknats flera gånger 

Eftersom antalet felstavade ord blir färre än antalet felstavningar (på grund av att vissa ord har 
fler än en felstavning), har jag dubbelkollat att mellanskillnaderna mellan felstavade ord och 
antalet felstavningar stämmer med hjälp av Excel.  

 

Figur 3.3. Skärmdump från Excel som visar analysarbetet av felstavningarna. 
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T.ex. har de hörande eleverna totalt 353 felstavade ord och 399 felstavningar vilket innebär att 
det är 46 ord som har fler än en felstavning. Ord som räknats en gång extra har jag markerat 
med röd färg. De ord som räknats två gånger extra har jag markerat med orange färg. De ord 
som räknats fler än tre gånger har jag markerat med gul färg. (de två sistnämnda färgerna 
framgår inte av figuren ovan). Det som framgår av Figur 3.3 visar A-fältet de faktiska felsta-
vade orden och C-fältet visar totala antalet felstavningar, inkluderande ord som räknats fler än 
en gång. Bräde (bredde) och bökla (buckla) tillhör två olika kategorier: utbyte av grafem och 
dubbelteckningsfel, därför har de markerats med röd färg. De andra orden i C-fältet som inte 
markerats tillhör alltså endast en kategori. T.ex. tillhör ordet brevid (bredvid) kategorien ute-
lämning eftersom eleven utelämnat bokstaven <d>. Ordet anann (annan) tillhör omkastning 
av bokstäver och dön (dörr) i kategorin övrigt.  

3.5.5 Steg 5, räkning av ord 

Femte steget var att räkna antalet ord. I samband med att jag delade in felstavningarna i nio 
olika kategorier räknade jag antalet ord i respektive text. Jag valde att räkna särskrivningar 
som ett ord och räkna felaktiga sammansatta ord som två ord (t.ex. rosa pantern istället för 
rosapantern). Härigenom kunde jag räkna fram antalet felstavningar per tusen ord.  

3.5.6 Steg 6, förhållandet mellan felstavade ord och felstavningar 

Sjätte steget var att räkna ut antalet faktiska felstavade ord (som inte räknats fler än en gång) i 
förhållande till textens antal ord. Sedan räknades antalet felstavningar (inkluderande de som 
räknats två eller fler gånger) i förhållande till textens antal ord för att få ett absolut resultat i 
form av felstavningar per tusen ord.  

3.7 Analys av fonetiskt acceptabla felstavningar 

Nauclérs (1989) analysmodell användes som grund för analysen av fonetiskt acceptabla fel-
stavade ord. Men eftersom analysmodellen bestod av ganska få exempel användes principen 
att man skulle ljuda de felstavade orden för att bedöma om de var fonetiskt acceptabla eller 
inte. Själva tillvägagångssättet var ”generöst” och gränsfall som t.ex. brevid (bredvid) eller 
pafym (parfym) betraktades som fonetiskt acceptabla. Detta har dock varit lite problematiskt 
att bedöma gränsfall eftersom jag själv är hörselskadad, därför har jag tagit hjälp av en hö-
rande medbedömare. Tillväggångassättet är enkelt. Metoden går ut på att ljuda orden och 
lyssna efter om de är fonetiskt acceptabla eller inte. Respektive grupp fick ett eget Excel-
dokument och då radades alla faktiska felstavningar upp efter varandra i bokstavsordning. 
Sedan ljudades orden och alla ord som var fonetiskt acceptabla markerades. De har inte delats 
in i fonologiska, morfologiska eller lexikala fonetiskt acceptabla felstavningar utan räknats in 
i en egen ”kategori”.  
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Som framgår av Figur 3.4 är de rutor som är markerade med blå färg fonetiskt acceptabla och 
de omarkerade rutorna är fonetiskt oacceptabla. T.ex. är ijen (igen) och jör (gör) markerade, 
men inte ide (idé), eftersom ide som i björnide inte uttalas som ordet idé som i jag har en idé. 

 

Figur 3.4 Skärmdump från Excel, en analys av fonetiskt acceptabla felstavade ord. 

3.8 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet 

Studien är en kvantitativ studie med 53 informanter från årskurs fyra och fem. En fördel med 
en kvantitativ studie, vilken visserligen kräver fler informanter, är att eventuella skillnader 
kan kvantifieras så att man kan urskilja mönster i respektive grupp och får bättre möjlighet att 
kunna se ett mönster hos respektive grupp.  

Med validitet menas att man använder rätt data för att mäta det man avser att mäta. I och med 
att jag själv är hörselskadad och inte är helt obekant med vissa karakteristiska skrivsätt som 
annorlunda felstavningar, sammanblandningar av snarlika ord eller felaktiga morfologiska 
böjningar, är förförståelsen hög. Cirka hälften av materialet insamlades av Schönström 
(Schönström 2010:222–244), därför gick jag igenom tillvägagångssättet med honom så att jag 
kunde upprepa insamlingen på samma sätt. Datainsamlingen (kapitel 3) har beskrivits i detalj 
och kan alltså upprepas av andra. Samma sak gäller urvalet – såsom det slumpmässiga urvalet 
vilket har beskrivits och motiverats. Beskrivningen av analysprocessen har också varit nog-
grann och inkluderat exempel på varför även denna bör kunna upprepas av andra.  

Reliabiliteten, som är tillförlitlighet hos en mätning, hos studien bör också vara hög, eftersom 
kontrollgruppens resultat i olika felstavningstyper är väldigt likt en tidigare studie, Bäck 2011. 
Eftersom tillvägagångssättet i analysen hos de döva och hörselskadade grupperna gjorts på 
samma sätt som hos kontrollgruppen, kan man dra slutsatsen att reliabiliteten hos de andra 
grupperna också är hög (Gunnarsson 2002).  

3.9 Etiska aspekter 

Forskningsetiska principer (2002) har i så stor utsträckning som möjligt tagits i beaktning. 
Eftersom informanterna är minderåriga har målsmännen kontaktats av mig, genom klassföre-
ståndarna. Ett mail innehållande en förfrågan om att göra en undersökning i form av en 
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svenskövning med eleverna skickades till föräldrarna. De informerades också om att deras 
barn skulle fungera som en kontrollgrupp. Föräldrarna försäkrades att det inte fanns några 
risker att deras barn skulle kunna bli igenkända, och att de därigenom skulle förbli anonyma. 
Därefter kunde målsmännen ge sitt godkännande.  

Eftersom jag också hade tillgång till ett befintligt material från för mig anonyma döva och 
hörselskadade elever vilket Schönström samlat in flera år tidigare, fanns det ingen som helst 
risk att jag skulle känna igen dessa texter eftersom jag inte kunde relatera till dem på något 
sätt. I enlighet med konfidentialitetskravet har alla texter fått ett eget fiktivt namn. Alltså har 
de etiska aspekterna tagits i beaktning (Forskningsetiska principer 2002).  
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4 Resultat 

Kapitlet inleds med en tabell som visar det övergripande resultatet hos respektive grupp avse-
ende felstavningar samt de fonetiskt acceptabla felstavade orden. Därefter behandlas respek-
tive grupp i ett eget avsnitt med en noggrannare redovisning av vilka felstavningar och fone-
tiskt acceptabla felstavade ord som är mest eller minst representerade vilket presenteras i ta-
bellform. I slutet av kapitlet redovisas skillnaderna mellan grupperna.  

4.1 Översikt 

Det här avsnittet inleds med en översiktstabell som sammanfattar hela avsnittets resultat. Där-
efter presenteras varje grupps resultat mer ingående under egna delkapitel. Sen följer jämfö-
relserna mellan grupperna. Sist i avsnittet presenteras gruppernas fonetiskt acceptabla felstav-
ningar. Hela studiens resultat presenteras i Tabell 4.1. I denna presenteras antal informanter, 
totalt antal ord, medelvärde antal skrivna ord per elev, antal felstavade ord, antal felstavning-
ar, medelvärde felstavade per tusen ord, medelvärde antal felstavningar per tusen ord, antal 
fonetiskt acceptabla felstavade ord samt fonetiskt acceptabla felstavade ord. En detaljerad 
genomgång av resultatet framgår av följande avsnitt. 

Tabell 4.1. Övergripande resultat hos respektive grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Döva Hörselskadade Hörande 

Antal elever i  
undersökningen  19 14 20 

Totalt skrivna ord  3790 2895 4697 

Medelvärde skrivna  
ord  200 207 235 

Totala 
felstavade ord  104 237 353 

Totala 
felstavningar 108 272 399 

Medelvärde felstavade 
ord per tusen ord  27,4/1000 81,9/1000 75,2/1000 

Medelvärde felstav-
ningar per tusen ord  28,5/1000 94/1000 85,9/1000 

Fonetiskt acceptabla  
felstavade ord 4 46 140 

Fonetiskt  
acceptabla felstavade 
ord per tusen ord 

1/1000 16/1000 30/1000 
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4.1.1 Översikt av felstavningar  

Resultatet visar tydligt flera skillnader mellan grupperna. Det genomsnittliga antalet ord är 
lägst hos döva elever, 200 ord, och högst hos hörande elever, 235 ord. Den hörselskadade 
gruppen har ett genomsnitt på 207 ord per elev. Antal felstavade ord per tusen ord per elev 
hos respektive grupp skiljer sig åt en del: döva elever har ett medelvärde på 27,4 felstavade 
ord per tusen ord i sina texter medan hörselskadade och hörande har ett betydligt högre ge-
nomsnitt på 81,9 respektive 75,2 felstavade ord per tusen ord. Alltså stavar hörselskadade och 
hörande fel cirka tre gånger så ofta som döva gör.  

4.1.2 Översikt av fonetiskt acceptabla felstavade ord  

Fonetiskt acceptabla felstavade ord hos grupperna verkar stiga med hörselgrad. Döva har ett 
enda fonetiskt acceptabelt felstavat ord per tusen ord medan hörande har 30 fonetiskt accep-
tabla felstavade ord per tusen ord och hörselskadade ligger mellan grupperna med sina 
16 fonetiskt acceptabla felstavade ord per tusen ord. Alltså är hörandes felstavade ord lite mer 
än trettio gånger så ofta fonetiskt acceptabla jämfört med dövas, och cirka två gånger oftare 
fonetiskt acceptabla jämfört med den hörselskadade gruppen. Hörselskadade gruppen har 
cirka sexton gånger fler fonetiskt acceptabla felstavade ord än den döva gruppen.  

4.2 Typer av felstavningar 

Här nedan presenteras de dövas, hörselskadades och hörande gruppernas felstavningstyper 
indelade i nio olika kategorier. Tabellerna visar resultatet hos respektive grupp.  

4.2.1 Vilka typer av felstavningar förekommer hos döva barn 

Totalt består den döva gruppen av 19 informanter. Deras texter består av 3790 ord vilket blir 
cirka 200 ord per informant. Totalt hade informanterna 104 felstavade ord varav 4 av orden 
räknats fler än en gång (108 felstavningar) vilket blir 27,4 felstavade ord per tusen ord (28,5 
felstavningar per tusen ord) per informant i genomsnitt.  

Diagram 4.1 presenterar antalet felstavningar i respektive kategori hos den döva gruppen. 
Som framgår av diagrammet gör döva oftast morfologiska fel och utelämningar med 
5,8 felstavningar per tusen ord. På tredje plats kommer problem med diakritiska tecken med 
5 felstavningar per tusen ord. På fjärde plats kommer insättning med 3,7 felstavningar per 
tusen ord. Därefter följer omkastning av bokstäver med 2,6 felstavningar per tusen ord och 
dubbelteckningsfel med 1,3 felstavningar per tusen ord. Sist kommer utbyte av grafem och 
övrigt med respektive 1,1 felstavningar per tusen ord.  
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Resultatet visar alltså att problem med morfologiska fel, utelämningar och problem med di-
akritiska problem är överrepresenterade hos döva samt att utbyte av grafem, kategorin övrigt 
och dubbelteckningsfel är minst representerade i den gruppen. 

 

Diagram 4.1. Döva barns felstavningar i nio olika kategorier. 

4.2.2 Vilka typer av felstavningar förekommer hos hörselskadade 

Totalt består den hörselskadade gruppen av 14 informanter. Deras texter består av 2895 ord 
vilket blir cirka 207 ord per informant. Totalt hade informanterna 237 felstavade ord varav 35 
ord räknats fler än en gång (272 felstavningar) vilket blir 81,9 felstavade ord per tusen ord (94 
felstavningar per tusen ord) per informant i genomsnitt. Diagram 4.2 presenterar antalet fel-
stavningar i respektive kategori hos den hörselskadade gruppen. 

 

Diagram 4.2. Hörselskadade barns felstavningar i nio olika kategorier. 
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Som framgår av diagrammet gör de hörselskadade oftast felstavningar av kategorierna ute-
lämning och dubbelteckningsfel med 26,6 respektive 25,9 felstavningar per tusen ord. På 
tredje plats kommer utbyte av grafem med 21,8 felstavningar hos tusen ord. Därefter följer 
övrigt med 6,9 ord per tusen ord och insättning med 4,5 felstavningar per tusen ord. De kate-
gorier som de hörselskadade har minst problem med är omkastning av bokstäver med 1 fel-
stavning per tusen ord, sammanblandning av snarlika ord med 1,4 felstavningar per tusen, 
morfologiska fel med 2,1 felstavningar per tusen ord och problem med diakritiska tecken med 
3,8 felstavningar per tusen ord.  

Resultatet visar alltså att hörselskadade har störst problem med felstavningar som tillhör ute-
lämning, dubbelteckningsfel samt utbyte av grafem och minst problem med omkastning av 
bokstäver, sammanblandning av snarlika ord samt morfologiska fel.  

4.2.3 Vilka typer av felstavningar förekommer hos hörande  

Eftersom de hörande eleverna fungerar som kontrollgrupp jämförs deras resultat med en tidi-
gare studie med hörande barn i samma ålder vilket framgår av Tabell 4.2. Syftet med 
jämförelsen mellan dessa grupper är att undersöka kontrollgruppens tillförlitlighet.	  Den visar 
att resultaten är påfallande lika. Därför kan man dra slutsatsen att studiens hörande elevers 
resultat är tillförlitliga och därför är de lämpliga som kontrollgrupp.  

Tabell 4.2. Jämförelse av resultaten hos kontrollgruppens och en tidigare studie.  

HÖRANDE ELEVER Studiens resultat Bäcks (2011:18–20) resultat  
Andel felstavningar 8,5 % 11,6 % 
Dubbelteckningsfel 43,6 % 42,3 % 
Utbyte av grafem 32,1 % 37,5 % 
Utelämning 17,0 % 16 % 
Insättning 3,0 % 3,5 % 
Omkastning av bokstäver 0,5 % 0,7 % 

Totalt består den här studiens undersökta hörande grupp av 20 informanter. Deras texter be-
står av 4697 ord vilket blir cirka 235 ord per informant. I tabellen har jag istället, vilket Bäck 
också gjort, räknat resultatet i procent (antal felstavningar dividerat på antalet ord) för att man 
lättare ska kunna se likheterna hos båda studierna. Dock räknas resultaten här nedan som det 
gjorts tidigare hos andra grupperna, det vill säga felstavningar per tusen ord. Totalt gjorde 
informanterna 353 felstavade ord varav 46 ord räknats fler än en gång (399 felstavningar) 
vilket blir 75,2 felstavade ord per tusen ord (85,9 felstavningar per tusen ord) per informant i 
genomsnitt. Diagram 4.3. visar den hörande gruppens resultat. Som framgår av Diagram 4.3 
gör de hörande barnen oftast felstavningar av kategorierna dubbelteckningsfel och utbyte av 
grafem: 37 respektive 27,3 felstavningar per tusen ord. På tredje plats kommer utelämning 
med 14,5 felstavningar per tusen ord. De resterande kategorierna har mycket lägre siffror. 
Insättning är den kategori som följer med sina 3,4 felstavningar per tusen ord. Därefter kom-
mer morfologiska fel med 1,5 felstavningar per tusen ord, övrigt med 0,64 felstavningar per 
tusen ord, omkastning av bokstäver med 0,43 felstavningar per tusen ord, problem med diakri-
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tiska tecken med 0,21 felstavningar per tusen ord samt slutligen sammanblandning av snar-
lika ord med 0 fel. 

 

Diagram 4.3. Hörande barns felstavningar i nio olika kategorier. 

4.2.4 Vilka skillnader kan man se hos grupperna 

Diagram 4.4 visar att dövas och hörandes resultat är varandras motpoler, dock inte beträf-
fande insättningar, utelämningar och övrigt. Hörselskadades och hörandes resultat är mer lika 
varandra, men de hörselskadades resultat ligger oftast lite närmare dövas resultat i jämförelse 
med kontrollgruppen. Som framgår av Diagram 4.4 ligger de hörselskadades resultat ofta mel-
lan de dövas och hörandes resultat. Döva har totalt 28,5 felstavningar per tusen ord totalt vil-
ket innebär att dövgruppen stavar mer korrekt i jämförelse med den hörselskadade gruppen 
med sina 94 felstavningar per tusen ord och den hörande gruppen med sina 85,9 felstavningar 
per tusen ord. Här nedan kommer en kort sammanfattning hos respektive kategori. 

	  
Diagram 4.4. En jämförelse av antalet felstavningar per tusen ord hos grupperna i respektive kategori. 
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Morfologiska fel är den kategori som de döva har mest problem med med 5,8 felstavningar 
per tusen ord. De hörselskadade och hörande gruppernas siffra är 2,1 respektive 1,5 felstav-
ningar per tusen ord.  

Dubbelteckningsfel har de döva knappast några problem med vilket framgår tydligt av tabel-
len. Dövgruppen har en siffra på endast 1,3 felstavningar per tusen ord i jämförelse med den 
hörselskadade gruppen som har 25,9 felstavningar per tusen ord och den hörande gruppen har 
37 felstavningar per tusen ord. Här är skillnaderna som tydligast mellan grupperna.  

Insättning är den enda kategorin som alla grupperna ligger ganska lika till med 3,7 (döva), 4,5 
(hörselskadade) respektive 3,4 (hörande) felstavningar per tusen ord. 

Utelämning är den kategori som hörselskadade har mest problem med, med 26,6 felstavningar 
per tusen ord felstavningar som är nästan dubbelt så mycket som de hörandes resultat med 
14,5 felstavningar per tusen ord. De dövas resultat är betydligt lägre med sina 5,8 felstavning-
ar per tusen ord. Men det som är värt att notera är att utelämning faktiskt är en av de två kate-
gorier (tillsammans med morfologiska fel) som dövgruppen har ”störst” problem med. Ef-
tersom dövgruppen felstavar mindre ofta, men också i flera kategorier i jämförelse med de 
andra grupperna blir antalet felstavningar hos respektive kategori lägre, därav den låga siffran.  

Omkastning av bokstäver dominerar hos dövgruppen med 2,6 felstavningar per tusen ord. De 
andra grupperna har ett resultat på 1 (hörselskadade) respektive 0,4 (hörande) felstavningar 
per tusen ord. 

Skillnaderna hos utbyte av grafem-kategorin är tydlig mellan grupperna. Dövgruppen har ett 
resultat på endast 1,1 felstavningar per tusen ord medan de andra grupperna har ett betydligt 
högre resultat på 21,8 (hörselskadade) respektive 27,3 (hörande) felstavningar per tusen ord.  

Problem med diakritiska tecken har döva mest problem med, med 5 felstavningar per tusen 
ord De andra grupperna har ett resultat på 3,8 (hörselskadade) och den hörande gruppen har 
knappt några problem med denna kategori med sina 0,2 felstavningar per tusen ord. 

Sammanblandning av snarlika ord har också döva mest problem med mellan grupperna med 
2,1 felstavningar per tusen ord. Hörselskadade har ett resultat på 1,4 felstavningar per tusen 
ord. Hörande gruppen har inte visat någon tendens på några sammanblandningar av snarlika 
ord överhuvudtaget.   

Anmärkningsvärt är att felstavningarna hos dövgruppen i respektive kategori är färre, men de 
är jämnt fördelade mellan flera kategorier. Den högsta siffran hos dövgruppen ligger på 5,8 
felstavningar per tusen ord medan siffran hos de andra grupperna ligger på 26,6  felstavningar 
per tusen ord (hörselskadade) och 37 felstavningar per tusen ord (hörande). De hörande och 
de hörselskadade elevernas felstavningar är fler men koncentrerade till cirka tre kategorier.  
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4.2.5 Nya kategorier av felstavningar 

Att döma av resultaten skulle man kunna identifiera två nya kategorier av felstavningar som 
inte presenterats tidigare. Dessa svarar på fjärde frågeställningen om det finns nya kategorier 
som inte uppmärksammats i tidigare forskning och hur dessa skulle kunna förklaras. De nya 
kategorierna föreslås här benämnas visuellt munbaserade ord respektive övergeneralisering 
av böjningar. De presenteras vidare i diskussionsavsnitten 5.1.1 och 5.1.2. 

4.3 Fonetiskt acceptabla felstavade ord 

Syftet med den här mindre undersökningen är att få en uppfattning av hur mycket respektive 
grupp ljudar orden och om man kan se ett mönster mellan felstavningarna och vilka av dem 
som är fonetiskt acceptabla. Tablå 4.1 visar vilka typer av fonetiska acceptabla felstavade ord 
som respektive grupp använder. Döva har endast ett enda felstavat ord per tusen ord som är 
fonetiskt acceptabelt. Hörselskadade har en motsvarande siffra på 16 fonetiskt acceptabla fel-
stavade ord per tusen ord. Den hörande gruppen har 30 fonetiskt acceptabla felstavade ord per 
tusen ord. Alltså har den hörande gruppen trettio, respektive två gånger så många fonetiskt 
acceptabla felstavningar i jämförelse med döv- och hörselskadade gruppen.  

Tablå 4.1. Fonetiskt acceptabla felstavade ord hos respektive grupp. 

Döva Hörselskadade Hörande 

ock, försigktig, 

tommt, vinten. 

arj, brevid, eklig,  

entligen, frysit, 

gjöra, gorde, hadde, 

höde, ijen (x3), jör, 

kännde, léende, me-

desin, medisinen, 

pafym, panten (x15), 

pantens, plöslit (x2), 

rottan, råsa (x2), 

seng, spor (x2), såva, 

tecke, tecken, tenker 

brevid, derekten, en, endå, entligen, fella, fellor, 

fongade, frysit, förskyld, förskylld, gilrade, gjilrade, 

hanns (x2), hemtade (x3), hemtar, igäl, ijenom, 

jupt, log, merker, merkligt, mädesin, non,  

panten  (x44), presis, rotta, rottan (x18), rottfälla, 

rottfällan, råsa (x9), seng, sengen, sjelv, sjönare, 

sjönt, skelv, skylen, smelde, smälde, sommnar, 

sovrumm, så, såv (x2), såver, såvrum, tecke,  

tecket  (x3), tenk, tenkte (x2), täncker, tängker, 

tängkte, tängte (x5), veckarklockan, vermeflaska, 

väckaklockan, värkar, årdnar, ända, överaskning 

1/1000 ord 16/1000 ord 30/1000 ord 

Totalt har döva fyra fonetiskt acceptabla felstavade ord, hörselskadade 46 fonetiskt acceptabla 
felstavade ord och hörande 140 fonetiskt acceptabla felstavade ord. Dessa ord har dividerats 
med antalet skrivna ord och multiplicerats med 1000 för att få fram de absoluta siffrorna 
ovan. Dessa resultat diskuteras i följande avsnitt.  
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5 Diskussion  

I kapitlet diskuteras de vanligaste felstavningarna hos den döva och den hörselskadade grup-
pen var för sig med den hörande gruppen som kontrollgrupp samt grupperna jämförs med 
varandra, gruppernas fonetiskt acceptabla felstavade ord diskuteras också. Svaret på första 
frågeställningen presenteras under avsnitt 5.1 samt tillhörande delavsnitt. Svaret på andra frå-
geställningen presenteras under avsnitt 5.2 samt tillhörande delavsnitt. Svar på den tredje frå-
geställningen presenteras i avsnitt 5.3. Svar på den fjärde frågeställningen diskuteras under 
5.1.1 och 5.1.2.  

5.1 Döva barns felstavningar – förekomst och orsaker  
Här diskuteras svaret till frågeställningen vilka typer av felstavningar som förekommer hos 
döva barn och vad orsakerna kan vara och svarar på de första och fjärde frågeställningarna. 
Morfologiska fel, problem med diakritiska tecken och utelämningar är överrepresenterade 
bland döva, men utelämningar är vanliga även bland andra grupperna. Här nedan diskuteras 
varför de döva barnen tenderar att göra just dessa typer av fel. En jämförelse med kontroll-
gruppens resultat presenteras också där orsakerna diskuteras.  

5.1.1. Morfologiska fel 

En av de kategorier de döva har mest problem med är morfologiska fel där de döva gjorde 5,8 
felstavningar per tusen ord och kontrollgruppen endast är 1,5 felstavningar per tusen ord. 
Alltså ligger grupperna ganska långt från varandra vad gäller denna kategori. Exempel på 
typer av morfologiska fel hos dövgruppen är ord som spår-fot (fotspår), råttafötter (råttfötter), 
rymmade (rymde) och märkar (märker), Som man ser i Bilaga 6.1 tenderar den döva gruppen 
att övergeneralisera prefixet <ar> och <de> och behålla ett ords grundform även när det böjs.  

(5)  a. råtta smätade  
b. Men råtta har ta med kniv med sig 

Smätade (smältade) är en typ av övergeneralisering. Utgångspunkten är att eleven övergenera-
liserat ändelsen. I smältade-fallet hade eleven också utelämnat <l>. Eftersom ordet smältade 
har en felaktig ändelse, kan man förmoda att den döva eleven känner till grundformen smälta, 
men inte böjningarna smälte respektive smält, och eftersom hen förmodligen lärt sig att man 
skall tillämpa ändelsen -de på ett svenskt ord när man vill åsyfta ett preteritum, så övergenera-
liserade hen ordet till smä(l)tade istället.   

Värt att påminna om är att böjningar inte existerar i teckenspråk. T.ex.	  ser tecknen för gå, gick 
och gått likadana ut. Dessutom ändras inte munrörelsen, alltså används munrörelsen [å] till 
respektive tempusböjningar. Därför är det troligt att barnen ställs inför svårigheten att veta hur 
oregelbundna verb skall böjas när de inte kan se (via munrörelsen) eller höra böjningsformen. 
Exempel 5 b, dock utan felstavning, förstärker teorin. Böjningen av ta är tog och tagit, och 
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eftersom barnet förmodligen inte kände till böjningarna höll de sig till grundformen istället. 
Alltså verkar döva barn ha en sämre grammatisk morfologisk medvetenhet eftersom man ser 
tendensen att döva barn i flera fall valt att inte böja en grundform, eller böjt ordet felaktigt. 
Detta är helt i linje med en tidigare studie gjord av Apel och Materson (2015) (se avsnitt 
2.9.2). Det beror troligtvis på att tempus inte existerar i teckenspråket vilket ger konsekvenser 
i svenskan när de känner till grundformen men inte vet vilka böjningar ordet har. För att man 
ska motverka detta är det naturligtvis viktigt med mycket läsning och träning av oregelbundna 
verb. 

Övergeneralisering är inget nytt fenomen i forskningen, men den uppmärksammas ändå som 
en ny kategori hos döva och hörselskadade för det finns ingen sådan formellt ”uttalad” kate-
gori hos dessa grupper. Övergeneralisering av <ar> eller <de> sker i 14 av 22 fall (63,6 %) 
och utgör alltså en ganska stor del av den morfologiska fel-kategorin. Därför kan man disku-
tera om man bör skapa en underkategori till morfologiska fel: övergeneralisering av böjning-
ar, för att man ska kategorisera en del av alla typer av morfologiska fel. Orsaken till överge-
neralisering av böjningar beror dels på, som tidigare nämnts, att teckenspråket inte har något 
tempus, dels på att döva barn inte har någon möjlighet att uppfatta den korrekta böjningen. 
Sådana övergeneraliseringar är ett vanligt fenomen i språkinlärning hos både första och and-
raspråksinlärare.   

5.1.2 Utelämningar 

De döva eleverna har också problem med utelämningar (5,8 felstavningar per tusen ord). 
Kontrollgruppen har dock fler utelämningar (14,5 felstavningar per tusen ord). Det verkar 
som att typen av utelämningar skiljer sig åt mellan grupperna. Utelämningarna hos den döva 
gruppen framstår, som mer annorlunda. Exempel på utelämningar är: plösigt (plötsligt), fu-
dera (fundera), finn (finns), späng (spräng), råttfäll (råttfälla) och golvt (golvet). De uteläm-
ningar som de hörande barnen gör är t.ex. panten (pantern), brevid (bredvid) eller jupt (djupt). 
Den döva gruppens felstavningar är uppenbarligen inte baserade på ljud på samma sätt som 
när de hörande barnen utelämnar bokstäver. Därför kan man dra slutsatsen att utelämningarna 
kan bero på ett annat möjligt (odefinierat) visuellt lagrat mönster hos de döva barnen. 

När man producerar tecken är ansiktet en viktig del eftersom de fyller viktiga språkliga funkt-
ioner som satstyper, negation och adverb. Man lär sig munrörelserna parallellt med att man lär 
sig ett nytt tecken, Bergman (2012:45) skriver: ”Barn tillägnar sig lexikalt bestämda mun-
rörelser som naturliga, visuella delar av tecknen. Redan före två års ålder kan sådana mun-
rörelser iakttas i barns kommunikation”. Jag skulle se det som en motsvarighet till situationen 
när en hörande person lär sig ett nytt ord, där personen lär sig att betona ordet korrekt på 
samma gång. Eftersom teckenspråket är de flesta döva barns förstaspråk baserar de naturligt-
vis svenskinlärningen på teckenspråket. Eftersom munrörelsen i många fall är ett låneord från 
svenskan bör det inte vara helt osannolikt att barnet använder sig av ett teckens svenskbase-
rade munrörelse när det försöker stava ett svenskt ord. Eftersom munrörelserna hos tecken 
ofta är reducerade till maximalt tre framträdande munsegment, kan detta sannolikt vara en 
anledning till varför döva barn utelämnar ”fel” bokstäver när de försöker stava ett svenskt ord 
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eftersom de inte är synliga vid munrörelserna vid ett tecken. Alltså kan barnet ha en aning om 
hur ett ord stavas, men är inte helt säker att barnet refererar till de mest framträdande mun-
segmenten hos ett tecken och därför utelämnar en eller flera bokstäver. Detta kan alltså ge 
upphov till felstavningar som andra barn inte gör. Detta kan jämföras med hur hörande elever 
ljudar ord. Ett hörande barn lär sig att skriva ord genom att ljuda ordet (Svensson 1998:116–
117), och kan då bli ”vilseledda” genom att vissa grafem låter annorlunda än hur det egentlig-
en stavas. t.ex. göra och jöra.  

Denna motsvarighet till ljudbaserade ord kallar jag från och med nu för visuellt munbaserade 
ord. Detta innebär att ett ord felstavas på grund av de reducerade munrörelserna av ett svenskt 
låneord när man tecknar. Alltså uttrycks inte hela det svenska ordet när man producerar ett 
tecken, vilket kan vilseledda ett dövt (och hörselskadat) barn när det försöker stava. En mot-
svarighet går att finna hos hörande barn som ljudar ett ord när det försöker stava, vilket ger 
upphov till felstavningar. Här nedan presenteras några exempel på reducerande munrörelser 
hos svenska ord.  

(6)  a. plösigt – p l ö tsligt  utelämning 
b. fudera – fu ndera   utelämning 
c. smätade – s mä lte   utelämning + morfologiskt fel 
d. späng – s p r ä ng   utelämning 
e. råttfäll – r å tt fä lla  utelämning 
f. golvt – g o l v et   utelämning 

Jag har även hittat andra felstavningar (från andra kategorier) som kan vara potentiella kandi-
dater till den här kategorin, när bokstäverna hos ett ord kastas om. Totalt verkar åtta av tio ord 
från kategorin omkastning av bokstäver också kunna tillhöra visuellt munbaserade ord. Åter-
kommande sådana ord är bland annat falska och börd. I exempel 7 a och b ser man att de döva 
barnen kastat om bokstäverna, men om man undersöker munrörelserna hos dessa ord ser man 
att munsegmenten är [bö] respektive [fa]. 

(7)  a. börd – b r ö d   omkastning av bokstäver 
b. falska – f l a ska   omkastning av bokstäver 

Förmodligen hade barnen genom att tyda munsegmenten fått en felaktig föreställning att bröd 
stavats börd, och flaska stavats falska. Denna kategori, visuellt munbaserade ord, verkar 
kunna bekräftas genom exemplen 6 a-f och 7 a-b vilka visar vilka munsegment som används 
till respektive tecken. Detta kan möjligtvis förklara varför vissa bokstäver utelämnas eller 
kastas om. 

5.1.3 Problem med diakritiska tecken och andra kategorier 

På tredje plats kommer problem med diakritiska tecken med 5 felstavningar per tusen ord. 
Kontrollgruppen har en siffra på endast 0,21 felstavningar per tusen ord. Döva barn kan ten-
dera att skriva <a> eller <o> istället för <å>, <ä> eller <ö>. Man kan dra slutsatsen att dessa 
bokstäver helt enkelt ser visuellt likadana ut. Det är naturligt att den hörande gruppen inte har 
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samma problem för de hör att /å/, /ä/ och /ö/ låter annorlunda i jämförelse med /a/ och /o/. 
Återigen tycks den visuella biten spela ett spratt vad gäller språkinlärningen. Förutom visuellt 
munbaserade ord och sammanblandningar av snarlika bokstäver blandas liknande ord (sam-
manblandning av snarlika ord) med varandra (2,1 felstavningar per tusen ord). 

(7)  a. så vill råtta fantastisk inte har den   faktiskt  
b. då råtta springa och hämta annars medicin  annan 
c. han skrev aj aj     skrek 
d. men panter förtar inte det    förstår 

Detta bekräftar Anderssons (1994) rapport om sammanblandningar av snarlika ord. Detta 
tycks vara ett återkommande fenomen hos dövgruppen, att man lärt sig två snarlika ord och då 
kan det bli knepigt att välja rätt ord (eller bokstav) i sitt rätta sammanhang, på samma sätt som 
när hörande barn blandar ihop grafem som låter likadana ut. 

Om man lägger fokus på de kategorier döva har minst problem med är dubbelteckningsfel 
(1,3 felstavningar per tusen ord) och utbyte av grafem (1,1 felstavningar per tusen ord) två av 
dem. Kontrollgruppens siffra för dubbelteckningsfel är 37 felstavningar per tusen ord respek-
tive 27,3 felstavningar per tusen ord för utbyte av grafem. Att resultaten skiljer sig åt så pass 
mycket hos grupperna torde vara naturligt, eftersom dubbelteckningsfel ofta uppstår i sam-
band med att vokalen hos ett ord är lång eller obetonad, eller att den följs av fler än en konso-
nant (Nauclér 1980:55). Döva kan naturligtvis inte bedöma hur ett ord låter just därför att de 
inte kan höra och därför kan de inte dubbelteckna felaktigt enligt Nauclérs kriterier. Eftersom 
döva inte lär sig språk genom att ljuda, måste de memorera hur ett ord ser ut i form av en bild. 
Därför är de mer inriktade på att kunna visuellt lägga märke till hur många konsonanter ett 
ord har, t.ex.	  rummet och inte rumet. Samma sak gäller utbyten av grafem. De mest vanliga 
utbytena av bokstäver är bland annat <e>/<ä>, <o>/<å> samt <j>/<g> och naturligtvis beror 
det på att dessa bokstäver kan låta likadant. Hos hörande och hörselskadade gruppen består 
kategorin nästan uteslutande av ”typiska” felstavningar, t.ex. hemta, rottan, jör, såver och 
tecke. Hos de döva kategoriserades endast fyra utbyten av grafem, men de var av en annan 
typ: sriger, påst, lyz och ock (stiger, påse, lyx respektive och). Om man analyserar de bokstä-
ver som användes fel kan man fundera på om de kan vara ovanliga eller visuellt lika: <r>/<t>, 
<z>/<x> och <k>/<h>.  

5.1.4 Fonetiskt acceptabla felstavade ord hos döva 

Den döva gruppen har det lägsta antalet fonetiskt acceptabla felstavade ord med endast ett 
fonetiskt acceptabelt felstavat ord per tusen ord vilket inte är så konstigt eftersom döva inte 
ljudar ord. De gör snarare andra typer av felstavningar, främst visuella, som bekräftats tidi-
gare. Kontrollgruppen har en siffra på 30 fonetiskt acceptabla felstavade ord per tusen ord 
vilket är cirka 30 gånger mer än dövgruppens resultat. 

Analysen av fonetiskt acceptabla felstavade ord företogs främst för att se om det finns någon 
skillnad mellan tre grupperna. Men en sak som är värd att påpekas är att antalet fonetiskt ac-
ceptabla felstavade ord hos döva med hög sannolikhet kommer att öka, eftersom 90–95 % av 
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alla dagens dövfödda barn blir CI-opererade och därmed utvecklar en förmåga att både kunna 
tala och uppfatta ljud. Därför kan den gruppens siffra att närma sig, eller till och med passera 
den hörselskadade gruppens siffra. Just det här materialet jag använder är över tio år gammalt 
och då var betydligt färre döva barn CI-opererade. Att samla in samma typ av material idag 
med döva utan hjälpmedel hade varit svårare.  

5.2 Hörselskadades barns felstavningar – förekomst och orsaker  
Här diskuteras det vilka typer av felstavningar som förekommer hos hörselskadade barn och 
vilka orsakerna kan vara och svarar alltså på den andra frågeställningen. Här nedan diskuteras 
varför de hörselskadade barnen tenderar att göra vissa typer av fel och hur de ligger till i jäm-
förelse med kontrollgruppen. 

5.2.1 Utelämningar 

Utelämningar är den kategori hörselskadade har mest problem med 26,6 felstavningar per 
tusen ord och kontrollgruppens utelämningar är cirka hälften så mycket med 14,5 felstav-
ningar per tusen ord. Den bokstav som utelämnats flest gånger hos båda grupperna är <r> i 
ordet panten/s (pantern).  

De hörselskadade barnen gör alltså fler utelämningar än vad kontrollgruppen gör. Dessa typer 
av utelämningar verkar skilja sig från den hörande gruppens en aning. Fler ”annorlunda” bok-
stäver utelämnas i jämförelse med kontrollgruppen. Exempel på sådana är: gorde (gjorde), 
hotade (hostade), teker (tänker), faska (flaska), sänen (sängen), siker (sticker), sleger (slänga), 
bev (blev), uder (under) och synade (skyndade). Kontrollgruppens utelämningar ser bland 
annat ut så här: kyndade (skyndade), väckaklockan (väckarklocka), vardasrumet (vardags-
rummet), omking (omkring), földe (följde), sprag (sprang), suk (sjuk) och slegde (slängde). 
Alltså upplevs kontrollgruppens utelämningar som mer ”fonetiskt skriftnära”, även om flera 
ord också är fonetiskt oacceptabla. De hörselskadade barnen verkar utelämna ”andra typer” av 
grafem, som te(n)ker, sän(g)en, f(l)aska, ho(s)tade, u(n)der, medan kontrollgruppen inte i lika 
stor utsträckning utelämnar sådana grafem. Det kan naturligtvis bero på att de hörselskadade 
inte hör lika bra. Det går inte att dra en generell slutsats om vilka bokstäver hörselskadade 
tenderar att utelämna för hörselkurvan kan vara väldigt individuell. Vissa hör inte diskant 
medan andra har svårigheter med att uppfatta bas.  

Ibland har det varit ett gränsfall om ett ord varit en utelämning eller en sammanblandning av 
ord, som t.ex.: hotade (hostade) och sket (skrek). Det finns hörselskadade som har tecken-
språk som förstaspråk, även om det inte är i en lika stor utsträckning, och då kan de ha baserat 
inlärningen på samma sätt som döva gjort, men eftersom de flesta hörselskadade har svenska 
som förstaspråk är sannolikheten att utelämningarna beror på otillräcklig hörsel. En elev 
skrev faska (flaska) vilket kan vara en potentiell kandidat till visuellt munbaserade ord, se 
exempel 7 b. 
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5.2.2 Dubbelteckningsfel 

På andra plats kommer dubbelteckningsfel med 25,9 felstavningar per tusen ord. Här skiljer 
sig resultatet åt en del från kontrollgruppen som har ett högre antal på 37 felstavningar per 
tusen ord. Typen av dubbelteckningsfel liknar den typ hörande barn tenderar att göra, t.ex.: 
hadde, täket, kolar och duma. Men eftersom antalet dubbelteckningsfel är fler hos kontroll-
gruppen kan man diskutera om det kan bero på att de hörselskadade barnen är mer visuellt 
medvetna (som döva), och baserar inlärningen mer visuellt jämfört med de hörande barnen. 
Då bör de hörselskadade barnen lättare kunna visuellt lägga märke till om ett ord ska ha en 
eller två konsonanter när de dubbel- eller enkeltecknar.  

5.2.3 Utbyte av grafem och andra kategorier 

Utbyte av grafem kommer på tredje plats med 21,8 felstavningar per tusen ord. Kontrollgrup-
pens siffra ligger en aning högre med 27,3 felstavningar per tusen ord. De flesta utbytena är 
klassiska som <o>/<å>, <e>/<ä>, <u>/<y> eller <s>/<c>, men i enstaka fall blandades andra 
typer av grafem ihop, t.ex. <u>/<o>, <e>/<n>, <n>/<r> och <t>/<n>.  

Hörselskadade verkar i hög grad göra klassiska utbyten av grafem, men i vissa fall verkar de 
också göra andra typer av utbyten som i futpår (fotspår), vakear (vaknar), liggen (ligger), pat-
ten och pantem (pantern). Några av exemplen kan bero på visuella utbyten, t.ex. rn och m, 
och n med r, men det kan också här bero på svag språklig medvetenhet vilket gör att läs- och 
skrivinlärningen försvåras (Svensson 1998:97). Som tidigare nämnt så dominerar utelämning, 
dubbelteckningsfel och utbyte av grafem kraftigt hos hörselskadade. Andra kategorier som 
morfologiska fel, insättning och problem med diakritiska tecken har ett betydligt lägre antal. 
Den hörselskadade gruppens resultat liknar den hörande gruppen, även om de är mer jämnt 
fördelade i tre kategorier. Övrigt är den kategori som kommer på fjärde plats med 6,9 felstav-
ningar per tusen ord, och är även den kategori som dominerar mest i jämförelse med de andra 
grupperna. Här räknas felstavningarna som inte passat in i någon annan kategori. Ganska 
många ord i denna kategori är obegripliga men har listats ut med hjälp av kontexten. Exempel 
på orden är: notig, (någonting), fele (följde), sener (stänga), fulpår (fotspår), selnda (sedan), 
nempar (hämta), spirne (springa), fasa (flaska), ihad (ihjäl) och smmdöt (smörgås) m.m.  

Det är svårt att veta varför dessa ord stavats så. Eleverna tycks känna till vissa bokstäver hos 
ett ord, men lyckas inte uttrycka det korrekt vilket kanske kan bero på störningar eller pro-
blem i den tidiga skrivutvecklingen, att de mest tydliga bokstäver/konsonanterna tas med 
(Svensson 1998:116–117). Det kan bero på att hörselskadan upptäckts för sent så att barnet 
inte fått den språkstimulans som krävts eller okunskap om vad en hörselskada innebär.  

5.2.4 Fonetiskt acceptabla felstavade ord hos hörselskadade 

Antalet fonetiskt acceptabla felstavade ord är 16 per tusen ord hos hörselskadade och kon-
trollgruppen har som tidigare nämnt en siffra på 30 felstavade ord per tusen ord. Detta skulle 
kunna fungera som ett mått på hur mycket respektive grupp ljudar, respektive lär sig orden 
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visuellt. Eftersom båda grupperna har störst problem med dubbelteckningsfel, utelämningar 
och utbyte av grafem, kan man dra slutsatsen att språkutvecklingen hos dessa grupper är mer 
ljudbaserade och lika, samt att de har liknande förutsättningar i jämförelse med dövgruppen. 
Men eftersom antalet fonetiskt acceptabla felstavade ord är ungefär hälften så stort i den hör-
selskadade gruppen som i kontrollgruppen, skulle man kunna dra slutsatsen att de hörselska-
dade barnen i högre grad än de hörande barnen baserar inlärningen visuellt och memorerar 
orden utantill vilket den döva gruppen också gör. 

5.3 Skillnader hos grupperna och hur de kan förklaras 

Döva i den här studien har 28,5 felstavningar per tusen ord totalt. Hörselskadade har 94 fel-
stavningar per tusen ord och den hörande gruppen 85,9 felstavningar per tusen ord. Här nedan 
kommer en kort sammanfattning hos respektive kategori. 

De döva barnen är den grupp som har minst felstavningar med 28,5 felstavningar per tusen 
ord medan den hörselskadade gruppen är den grupp som har störst svårigheter med 94 fel-
stavningar per tusen ord. Det innebär att döva gör 3,3 gånger färre stavfel än hörselskadade. 
Kontrollgruppens siffra är på 85,9 felstavningar per tusen ord. Anledningen kan vara att döva 
inte kan ljuda orden på samma sätt som de hörselskadade och hörande barn, vilket gör att de 
blir mer beroende av att memorera hur ett ord stavas och kan komma ihåg ord som bilder. Det 
gör det lättare att lägga märke till om ett ord exempelvis har en eller två konsonanter. Däre-
mot får jag intrycket från återberättelserna att den döva gruppens ordförråd är mindre, för-
modligen för att de inte får samma input genom språkbad av svenskt tal i skolan, av familjen 
och inte heller samma flöde av talad svenska genom tv, radio och på sociala medier. Alltså 
verkar det som att de döva barnen kan färre ord jämfört med de andra grupperna, men de ord 
de kan, stavar de korrekt.  

Hörande och hörselskadade har alltså ett större ordförråd än döva barn, men eftersom de inte 
är lika beroende av att memorera hur ett ord ser ut och istället ljudar det, är sannolikheten 
större att fler ord stavas fel enligt Nauclérs (1989) konventioner. Detta skulle vara en förkla-
ring till varför hörselskadade och hörande har fler felstavningar i jämförelse med de döva bar-
nen. Att de hörselskadade har fler felstavningar kan bero på att de inte hör lika bra som sina 
hörande jämnåriga och missar fler ord, och att de också har en visuell språkinlärning och gör 
samma typer av fel som döva.  

De problem den döva gruppen har är i första hand morfologiska fel där de ofta överanvänder 
<ar> och <de>. Det problemet härstammar troligtvis från teckenspråket. Till detta har en ny 
kategori etablerats: övergeneralisering av böjningar. De hörselskadade och hörande grupper-
na har inte samma problem, för de kan höra och kan därmed bedöma hur ord böjs, särskilt 
oregelbundna verb. Döva tenderar att göra visuella fel, som sammanblandningar av snarlika 
ord, diakritiska fel och utelämningar. En anledning till detta kan vara att deras direkta källa 
till svenska från teckenspråket är de svenska munrörelserna. Eftersom de är reducerade till 
max tre segment kan barnet ”vilseledas” och därför stava ett ord felaktigt. Därför har en andra 
kategori etablerats: visuellt baserade munrörelser som ska täcka denna typ av fel.  
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De hörselskadades felstavningar dominerar i kategorierna utelämning, dubbelteckningsfel och 
utbyte av grafem, vilket till en grad liknar kontrollgruppens resultat, men felstavningarna hos 
hörselskadade är jämnare fördelade vilket tyder på att den gruppen har problem i fler katego-
rier. Anledningen till den vanligaste typen av felstavningar som är utelämning kan helt enkelt 
bero på att de inte hör vissa bokstäver och utelämnar därför dem. Andra orsaker kan vara 
flera. Det är väldigt individuellt hur mycket man hör, därför gör man andra/fler typer av fel. 
De kan också vara medvetna om sin dåliga hörsel så de lägger större vikt vid den visuella 
inlärningen. Det kan också bero på sen språklig stimulans, för att hörselskadan inte upptäcks i 
tid, eller att barnet inte får det stöd som krävs. Resultaten visar att de hörselskadades resultat 
liknar den hörande gruppens, vilket tyder på att de stavar på samma sätt, dvs. genom att ofta 
ljuda orden, men hörselskadade felstavar också på flera andra sätt. De döva barnen tenderar 
snarare att basera inlärningen visuellt och gör helt andra typer av felstavningar.  

Jag har också gjort en analys av alla felstavade ord, om de varit fonetiskt acceptabla eller inte 
för att få ett mått på hur mycket grupperna ljudar orden korrekt. Kontrollgruppen har 30 fone-
tiskt acceptabla felstavade ord per tusen ord, de hörselskadade har 16 fonetiskt acceptabla 
felstavade ord per tusen ord och döva har bara ett fonetiskt acceptabelt felstavat ord per tusen 
ord. Skillnaderna är tydliga: de döva barnen ljudar knappt orden (för de kan inte det) och lär 
sig orden visuellt. De hörselskadade barnen har cirka hälften så många fonetiskt acceptabla 
felstavningar jämfört med hörande för de lär sig också delvis orden visuellt, vilket ”drar ner” 
resultatet. Att döma av studien liknar de hörselskadades resultat de hörandes mer än de dövas, 
men att de hörselskadade barnen också lär sig ord visuellt.  

5.4 Framtida studier 

I dag CI-opereras allt fler döva barn som därigenom får möjlighet att utveckla tal och talupp-
fattning. Därför är det viktigt att fortsätta studera dessa barn och jämföra deras resultat med 
tidigare studier hos döva, hörselskadade och hörande barn med syfte att se likheter och skill-
nader mellan grupperna så den ”nya” gruppen får det stöd som krävs. Att göra samma typ av 
studie hos döva barn i dag är betydligt svårare eftersom 90–95 % av dem är CI-opererade. 
Därför var det värdefullt att få tillgång till ett äldre material. Värt att påminna om är att det är 
dessa dövfödda barn som blir opererade. Det är både viktigt och intressant att jämföra fram-
tida resultat med den här studien, och dessutom kunna se om deras resultat kommer likna den 
hörselskadade gruppen, eller till och med den hörande gruppens resultat. Det skulle också 
vara intressant att jämföra enspråkiga (talad svenska) och tvåspråkiga (talad svenska och 
teckenspråk) barn för att se om de tenderar att lära sig visuellt eller audiellt.  

En mer genomgående studie av kategorierna övergeneralisering av böjningar och den här 
föreslagna kategorin visuellt munbaserade ord skulle också vara av intresse för att på detalj-
nivå kunna se vilka typer av felstavningar grupperna gör. 
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6 Bilaga  

6.1 Felstavningar hos döva 
Kategorier Döva Ord 

 

Morfologiska fel 

Spår-fot, smitar, smållade (smälte), stängade (x2), råttafäll, rymmade, stängar 

(x2), vändar, märkar, klämar, nysar, iset, tänkar, smygar, kaster, iskroppa, kylan 

(kylskåpet) råtta fötter, host, smätade 

22 ord 

 

Dubbelteckningsfel 

Lykas, Lykades, råta, klämar, tommt 5 ord 

 

Insättning 

Täckte (x2), påste, försigktig, henner (x2), täcker, aldrigt, rigkigt, påster (x3) 

(påse), påste, spiringa 
14 ord 

 

Utelämning 

Int, plösigt (x7), fudera, smätade, finn, späng (x3) (sprängas), råttfäll, vinten, 

rigkigt, slände (x2), sköte, golvt, så (såg) 
22 ord 

Omkastning av  

bokstäver 

Sömrgås, falska (x4), börd (x2), vankar (x2), kvin (kniv) 10 ord 

Utbyte av grafem Sriger (stiger), påst, lyz (lyx) ock 4 ord 
Problem med  

diakritiska tecken 

Dar, slang, gang, smållade (smälte), ratta, därr (dörr), pa, gar, fanga, lagga, gar, 

hamta, stang, ide (x5) , battre.  
19 ord 

Sammanblandning 

av snarlika ord 

Fantastisk (faktiskt), skydigt (skynda), förtar (förstår), annars (annan), sopkvist, 

skrev (skrek), knyter (kryper), slag (slog) 
8 ord 

Övrigt varsrum kubbe, perstan (paket), klammade 4 ord 
Totalt  108 ord 
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6.2 Felstavningar hos hörselskadade 
Kategorier Hörselskadade Ord 

 

Morfologiska fel 

spårer, smörjade, gäde (gedde), frysit, skärde, släper 6 ord 

 

Dubbelteckningsfel 

Hadde, vacknar, hita, utt, seken (säcken), mit, leger (lägger), kalare, reda, suser 

(kysser), eklig, jetefin, väkt, förbanad, knakar, duma, sat (x2), dör (x2), ine, 

lesen, öpnade (x3), dören (x8), föter, säk (säck), säken (x2), soppa, fryssa, doren 

(dörren), försvan, teket (x2) (täcket), kännde, snabt, sit, läger (x5), öpnnar, 

smälde, pusade (x2), liger (x5), öpnar, kolar (x2), överalt, täket, rotfäla (x2), 

råtfäla (x2), siker (sticker), komit, duren (dörren), skäken, försvina, chokad 

75 ord 

 

Insättning 

Andvände, snöjar, homnon (x2), skullde (x2), påsel (påse), museen, öpnnar, 

utte (x2), gjöra, skäken 
13 ord 

 

Utelämning 

Gorde, hotade (hostade) båt, pag (pang), bot (x2) (bort), teker (tänker), fesöker, 

faska, fotspå, panten (x15), pantens, pantem (x3) bev (x3) (blev), futpår (x2), 

efer (efter), pater (x5), plötsigt, plöslit (x2), höde, kostig, földe, sänen, uder, 

svas, kanse, hänade (hämtade), pafym, gräsen (gränsen), öppar, paten, gjut 

(x2)(gjort), frya (frysa), synade, stäger (skyndade), sägen (x5), (sängen), bodet 

(x2) (bordet), sek (säck), uner (under), vela (fälla), sriker, slände (slängde), sop-

bosten, siker (sticker), bojar, brevid, sleger (slänger) 

77 ord 

Omkastning av 

 bokstäver 

Homnon (x2), snakar (saknar) 3 ord 

Utbyte av grafem Rottan, spor (x2), båt, arj, jör, seken (säcken), tecke, tenker, smoger (smyger), 

leger (lägger), seng, sleger (slänger), teker (tänker), fruser, fesöker, reda, suser 

(x2) (kysser), tucker, medisinen, eklig, jetefin, såpkvast, fårt, pantem (x3), 

försiklig, vångade, futpår (x2), ijen (x3), pa (ta), friter (fryser), glag (glad), 

sprag, hänade (hämtade), duren (dörren), gjut (gjort), teket (x2) (täcket), me-

desin (x2), såva, sek (säck), mysen, vela (fälla), vakear, seger, tecken, liggen, 

råsa (x2), der, rotfäla, tåg, entligen, patten, sivt (sist), knalar (knackar) 

63 ord 

Problem med  

diakritiska tecken 

Léende, bojar, borjar (x4), varma (x2) (värma), doren (dörren), fortförande, ide 11 ord 

Sammanblandning av 

snarlika ord 

Hända (hämta), fråga (fånga), sket (skrek), lida (ligga) 4 ord 

Övrigt Notig (någonting), fele (följde), sener (stänga), fulpår (fotspår), selnda, nempar 

(x2), (hämta), spirne (springa), fasa (flaska), tägen (täcke), ihad (ihjäl), faka 

(flaska), msn (mus), seger (slänga), teger (täcke), önter (under) smmdöt (smör-

gås), pantam, pantams, vamma (värma) 

20 ord 

Totalt  272 
ord 
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6.3 Felstavningar hos hörande 
Kategorier Hörande Ord 

 

Morfologiska fel 

Skärde (x5), sovde, skjärt  7 ord 

 

Dubbelteckningsfel 

Morade, förbrylat, stak, yterdören (x2), fortsate (x2), sovrumet (x5), teket 

(x3), smelde,, inan, sita, säk (x2), bräde, änu, maka (x3), säken, seken, till-

backa, gjilrade, råttfela (x2), tasade, halen, istälet, tillbacks, han, rotfälla 

(x2), läga (x2), got, dören (x12), muss (x3), mussen (x14), smälde (x2), öpen, 

håll (x3), täke (x2), sate, smäler (x2), råtfälla, läger (x2), knakar (x2), enu, 

täket (x2), viste, utt (x3), masa, litt, gäte, hellt, nyssa, bätre, litte (x2), drak, 

gåt, råta, råtan (x 14), bestämmda, täncker, förskylld, sommnar, hanns (x2), 

täckte, överaskning, öpnade, sovrumm, liger (x2), vardasrumet (x2), siter, 

bökla, fela, tripar, rotfela (x6), bllir, sete, pusa, mit (x4), katen (x2), seter, 

komer, leger, knaka, gilrade, råtfäla (x2), kal (x2), påsse, rotfäll, rotfällan, 

teke, kola, ditt, rotfelan (x2), skaferiett, up (x4) 

174 ord 

 

Insättning 

Sovrrummet, gjilrade, skylen, förskyld, lag (la), sån (så), förskylld, försteinad, 

parnten, ingen, tängker, tängkte, skjärt, lag, läga, ingen (igen) 
16 ord 

 

Utelämning 

omking, upptckte, så (såg), kyndade, panten (x44), trippad, väckaklockan, fas, 

spå, brevid, vardasrumet (x2), parnten, földe (x2), sköt, jupt, spran, rotfäll, 

sprag, hämtde, an (han), slegde, suk, läsen 

68 ord 

Omkastning av  

bokstäver 

bar (bra), anann 2 ord 

Utbyte av grafem Teket (x3), smelde, har (han), sjelv, tängte (x5), fongade, bräde (bredde), 

seken, knön (knöl), tecket (x3), tilldaka (x2), råttfela (x2), igäl, hemtade (x3), 

rotfälla (x2), sjönt, sjönare, en, lufter, enu, merker, fellor, fella, endå, litt, 

gäte, derekten, årdnar, entligen, frysit, lackt, försyld, ända, värkar, skänt, ver-

meflaskan, sylskåpet, bökla, fela, log, rotfela (x6), sete, nän (när), ån (åt), 

presis, smat, mes (men), mädesin, såver, best, merkligt, såvrum, tecke, tenkte 

(x2), ijenom, seng, seter, tenk, hemtar, leger, såv (x2), non, musei, rotfällan, 

råsa (x9), teke, öpp, slengde, rotfelan (x2), båse, skelv (x2), slegde, sengen, 

veckarklockan, rotta, rottan (x17), rottfälla, rottfällan, burjade, läsen, rotfäll, 

knar 

128 ord 

Problem med  

diakritiska tecken 

Ivag  1 ord 

Sammanblandning av 

snarlika ord 

 0 ord 

Övrigt hande (hämtade), gräft, dön 3 ord 
Totalt  399 ord 
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6.4 Informanternas återberättelser 

Bilagan består av 53 återberättelser. 19 texter från den döva gruppen, 14 texter från hörsel-
skadade gruppen och 20 texter från den hörande gruppen. 

6.4.1 Den döva gruppens återberättelser 

D1 
1.   Tiger sova,  
2.   plötslig hör någon knack.  
3.   Tiger öppnar  
4.   men finns inte någon!  
5.   Tiger stäng  
6.   sen han såg någons fot spår i hans hus.  
7.   Tiger följer fot spår till hans säng!  
8.   Tiger kolla säng  
9.   det är en råtta.  
10.  Tiger kastar ut råtta från hans hus.  
11.  Tiger såg fot spår igen  
12.  och han följer till kyl skåp och såg en råtta som äter Tigerns mat!  
13.  Tiger kastar ut råtta igen.  
14.  Sen han såg en samma råtta igen i hans säng.  
15.  Tiger försök lura råtta  
16.  men tvärtom.  
17.  Tiger kastar ut råtta igen.  
18.  Tiger sova och dröm om råtta frysa ihjäl.  
19.  Tiger rädda råtta och lämna råtta till säng.  
20.  Råtta host och fryser.   
21.  Tiger ger råtta en renat.  
22.  Råtta vill inte ha renat  
23.  och råtta hämta whisky…  
24.  The End  

D2 
1.   Det var en gång en rosa katt sover.  
2.   Då plötsligt hör katten ”knack knack”  
3.   då vakn-ade katten och går till dörren, 
4.   katten öpp-nade dörren och kolla.  
5.   Inga som stod här. 
6.   katten går och såg någon djurs spår-fot.  
7.   katten följa efter spår.  
8.   Då plötsligt katten såg någon sov i hans säng under täckte.  
9.   Han kolla,  
10.  det var en söt mus som låg och sover.  
11.  katten blev sur  
12.  och han lyfte mus svans.  
13.  Han kastade ut mus till ute.  
14.  Sen katten stäng dörr  
15.  ”PANG”.  
16.  Sen katten går  
17.  så plötsligt han såg igen samma fot-spår.  
18.  Han följa efter spår och såg en annan mus stod bredvid kylan och åt hans mat. 
19.  Han blev sur igen  
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20.  och han tog en påse  
21.  och han försöker att mus inne i påse.  
22.  Han lyckas  
23.  och han kastade ut påse till ute  
24.  men mus hade med sig kniven,  
25.  mus göra ett hål.  
26.  Sen katten går till säng  
27.  då han såg igen att mus är under täckte.  
28.  Då han smyg och la på golv en klämde.  
29.  katten går försiktigt till hans säng. 
30.  Han ligger  
31.  då plötsligt en klämde hans fot.  
32.  Katten så mus,  
33.  han kastade ut mus till ute,  
34.  då det var på vinter.  
35.  sen katten går till säng och vet att mus blev fryser  
36.  sen mer  
37.  han började lite gråter att mus kan vara nn IS.  
38.  så han går till ute och såg att mus är is  
39.  och han tog mus  
40.  och han sprang för att mus måste smälte av is och blev värma.   
41.  Mus låg i hans säng  
42.  och mus hostade  
43.  så katten hämta medicin till mus,  
44.  mus sa ”Blääh!”.  
45.  Då plötsligt mus smitar  
46.  sen tillbaka.  
47.  Här mus har en mums medicin.  
48.  Mus ler  
49.  och katten fattade inte.  

D3 
1.   En gång, den natt, rosa katt sov  
2.   så hör rosa katten en knack i den midnatt, den kallt snö väder 
3.   (men) så gick rosa katten och öppna  
4.   men dar va inget nånting vid dörr!  
5.   så såg rosa katten en spår  
6.   då följer han spår,  
7.   den spår gick in hans sovrum!  
8.   Såg han något var i hans säng,  
9.   det var en råtta!  
10.  slang han ut råtta,  
11.  det stod en spår  
12.  så det finns fler spår!  
13.  det stod råtta och äta upp hans mat!  
14.  tog han säcken och tog råtta  
15.  så gang råtta hål i säcken,  
16.  så tänker han lägg in sig i säng,  
17.  det är samma råtta,  
18.  den sov  
19.  så vet han vad ska han göra 
20.  så fixa han en ”fälla” med ost!  
21.  så lägger han!  
22.  han fick ”fälla” i hans tå!  
23.  släng han ut råtta  
24.  så tänker han på råtta som råtta fryser   
25.  sen blir råtta is  
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26.  så tog han råtta,  
27.  råtta var isen!  
28.  så smållade råtta sa puss han till ratta  
29.  och råtta sade atjooo  
30.  så gav han RENAT  
31.  så vill råtta fantastisk inte har den  
32.  så stick råtta och hämta CHIYAS REGAL 1884!  
33.  Slut  

D4 
1.   Han hör någon knacka dörren.  
2.   Han öppna  
3.   men finns int.   
4.   Sen han såg råttas fot. 
5.   Råtta ligger i säng. 
6.   Han tar råtta  
7.   kasta ute.   
8.   Sen han går  
9.   såg han råttas fot igen  
10.  han blir arg. 
11.  Råtta åt sömrgås. 
12.  Han ta råtta i påste  
13.  han sparkade till ute. 
14.  Han går till sång  
15.  såg han säng  
16.  han tro i finns råtta.   
17.  han ut från sovrum. 
18.  Sedan han tillbaka sovrum   
19.  han ligger på säng. 
20.  Han får ont i foten. 
21.  Han såg råttan  
22.  sen råtta är i ute. 
23.  Han ligger i säng. 
24.  Han drömmer  
25.  råtta blir is,  
26.  Han blir ångra  
27.  han sriger  
28.  ta råtta    
29.  ligger i säng.    
30.  Råttan blir varm.  
31.  Han blir glad  
32.  han puss råttan  
33.  sen råtta blir sjuk.  
34.  han hämta en sak  
35.  men rå-tta vill inte.  
36.  Råtta ta bra sak. 

D5 
1.   peter sover och hörande knack  
2.   och han kollar dörren.  
3.   Sen han går bord och såg spår  
4.   och han följa spår till säng  
5.   och lyfta  
6.   och såg en mus med falska och hålla mus och slänger i ute och hårt stäng dörren.  
7.   Och peter såg spår igen 
8.   och han titta spår till köket och såg en mus igen  
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9.   och mus äter bröd  
10.  och han fånga mus och gick  
11.  sen mus skära ut  
12.  och han sparken påse  
13.  och han gick och såg igen i säng en mus.  
14.  Han har en plan  
15.  och han hämta en musfälla och gick till säng 
16.  och plötsligt han har en musfälla  
17.  och mycket ont  
18.  och peter arg mus och släng mus i ute  
19.  och han gick till säng  
20.  sen han hålla falska och tänkte på mus  
21.  sen han tycker synd att mus i ute och frysa  
22.  och han gick och titta i ute  
23.  och såg mus är is i kroppen  
24.  och han hålla  
25.  sen sprang till säng och hjälp mus i säng.  
26.  Och peter puss mus  
27.  och mus host  
28.  och peter ger en annan falska  
29.  och mus vill inte ha den  
30.  och iväg  
31.  och peter förstår in-genting  
32.  och peter ger en falska  
33.  och mus tillbaka  
34.  och mus är lycklig och glad.  
35.  Slut  

D6 
1.   Det var en gång en rosa tiger sover  
2.   plösigt hörde han något knacka på dörr  
3.   han går till dörr och öppna  
4.   det var ingenting.  
5.   han stängade därr  
6.   plösigt han såg många små fötter på golv 
7.   och han följer spåret till säng.  
8.   han såg någon sover i säng  
9.   och han kolla vem är det  
10.  och han lyft på täcken.  
11.  det var en råtta  
12.  och han tar råttas svans  
13.  han kastade råtta i ute.  
14.  han stängade dörren hårt.  
15.  han går till säng  
16.  men plösigt han såg råtta fötter på golv. 
17.  han följer spåret till köket.  
18.  han såg råtta äter upp en smörgås. 
19.  han blev pi arg  
20.  han hämtade en säck  
21.  smyger försigktig.  
22.  han lykas att fångar råtta.  
23.  han går till ute med säck och kastar ute.  
24.  men råtta har sågar en hål på säcken  
25.  och råtta lykades att fly.  
26.  han går tillbaka till säng  
27.  plösigt han såg någon sover i säng igen.  
28.  då han fick en ide  
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29.  han tar en musfälla.  
30.  han går tillbaka till säng  
31.  han lade plösigt  
32.  han sa ajaj.  
33.  han kastar råtta ute. 
34.  han går till säng  
35.  och lade fudera om råtta i ute  
36.  råta blir frysa, ännu frysa, bli is. 
37.  han börja gråta.  
38.  han skyndade till ute och kollade  
39.  han såg råtta har blivit is  
40.  han tar råtta till säng.  
41.  råtta smätade  
42.  han tar upp råtta ock kramade  
43.  plösigt råtta nyser  
44.  han hämtade renat dryck  
45.  men råtta sa blääh  
46.  råtta puff och hämtar chivas regal 1884 dryck.  
47.  slut  

D7 
1.   Det var en gång en katt Rosa var sov   
2.   då han vaken och kollar i ute   
3.   det finn inte  
4.   då han går till sig varsrum  
5.   då han såg spår  
6.   Hm Hm….   
7.   då han titta på hans säng  
8.   det var mus som sover på hans kubbe  
9.   han tar henner och lämnar mus i ute  
10.  och han går till köket  
11.  då han titta på mus som äta hans mat   
12.  han har fast honom i påst och kast ut 
13.  sen han går till hans säng  
14.  då han titta på mus som sover   
15.  då han var arg  
16.  han sov  
17.  han sa puh!   
18.  då han sa AJ! 
19.  då han kast ut mus i ute  
20.  då han går till sovrum  
21.  och han drömma på mus som kall ihjäl   
22.  då han blir ledsen  
23.  då han tar hand om det mus  
24.  han går till sovrum  
25.  mus sov på hans säng  
26.  då mus vaken  
27.  då han glad! och puss på mus    
28.  då mus sa bah!   
29.  han ger henner Renat  
30.  då mus sa bah!    
31.  då mus går och tar chiyas Regal från 1884   
32.  Slut  

D8 
1.   Katten sover hela natten  
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2.   så plötsligt vakna katten och kolla någon pa  
3.   Katten gar tillbaka in i huset  
4.   och katten såg musfotspår på golvet.  
5.   Katten följer musens fotspår.  
6.   så plötsligt katten såg någon gömma i kattens säng.  
7.   så öppen katten täcke  
8.   och så plötsligt katten såg en mus med en varmvattensflaska.  
9.   Katten ta musens svans och kasta musen.  
10.  katten stänga sina dörren  
11.  och katten går tillbaka till sina sängen.  
12.  plötsligt katten såg musens fotspår.  
13.  Katten såg musen i köket.  
14.  Katten har en ide att fanga musen. 
15.  katten hämtade en säck och smyga och fånga musen  
16.  katten går till ute och kasta musen.  
17.  katten går tillbaka till sina säng  
18.  och så plötsligt såg katten musen gömma igen i sina sängen. 
19.  katten har en ide och hämta en fälla  
20.  katten smyga till sina säng. och lagga sig i säng  
21.  en liten stund skrika katten med sina foten med fälla och hämta en sopkvist och kasta 

musen ute.  
22.  katten gar tillbaka till sina sängen.  
23.  katten tänker och tänker på musen.  
24.  katten känner synd om musen och hamta musen i ute.  
25.  katten hålla i musen till kattens sängen med en varmvatte-nsflaska.  
26.  musen känner bättre  
27.  och katten hålla i musen och ta en puss på musen.  
28.  Musen hosta  
29.  och katten tänka hämta en parfym. 
30.  men musen luktar illa om parfymen  
31.  så plötsligt paff musen och hämta annan parfym.  
32.  musen tycker annan parfym är bättre.  
33.  sagan är slut  

D9 
1.   En stor katt sova  
2.   och plötslig att det låt nåt små späng.  
3.   stor katt gå och kolla vad som hänt  
4.   då han chockad att det var råtta och gömma sig i täcke på sängen.  
5.   Stor katt blev förbannad och ta råtta och kastade i ute.  
6.   Sedan han slag dörr så hård än han trodde.  
7.   Stor katt tänkte att han ska gå och lägg sig  
8.   men han såg att det var små späng  
9.   då trodde han att det var råtta. 
10.  Stor katt följa späng  
11.  då tänkte han att det var inne i kylskåpet 
12.  och han vill kolla om det finns eller inte.  
13.  Stor katt tänkte öppna  
14.  precis råtta ramla och ätit smörgås  
15.  då stor katt chockad igen  
16.  och han ta råtta och kastade i ute.  
17.  Men råtta har ta med kniv med sig  
18.  och råtta skär på säcken  
19.  och råtta hoppade på golvet  
20.  samtidigt stor katt kastade i ute.  
21.  Sedan han gå och lägger sig  
22.  precis han såg att det var råtta på täcker på sängen. 
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23.  Stor katt tänkte göra en råttfäll  
24.  så råtta är död.  
25.  Stor katt krypa och lägger sig  
26.  precis som han klammade på råttafäll  
27.  och han sade AJ AJ!!  
28.  Stor katt blev förbannad och kastade råtta på ute.  
29.  Stor katt lyckas att han kan sova nu  
30.  men han tänkte hur med råtta i ute  
31.  och det är vinten.  
32.  Han sprang och rädda råtta och sköter sig varmt.  
33.  Stor katt ta råtta  
34.  och du får sova på min sängen sade stor katt.  
35.  Men råtta vill inte  
36.  drack en special flaska  
37.  men råtta ta en lyz sprit  
38.  då stor katt blev förvånade  
39.  för råtta drack en lyx sprit.  
40.  Stor katt har aldrigt höra att råtta drack en lyx sprit.  

D10 
1.   Rosa-Pantern ”Rosse” sover  
2.   då hörde han något buller framför hans sovrum.  
3.   Då får han syn på en spår från hans rum.  
4.   Spåret går vidare till hans säng.  
5.   Han tar sig av täcket.  
6.   Det var en mus som ligger.  
7.   Han tar musen till utgång.  
8.   Men ser han i fall en spår till.  
9.   Det går till kylskåp.  
10.  Då ser han musen som äter osten.  
11.  Då Rosse tar musen ifrån kylskåpen med en säck  
12.  men han såg inte att musen sågade mot säcken som går sönder.  
13.  och musen rymmade ut och går till Rosses säng.  
14.  Senare märker Rosse att musen sover på hans säng.  
15.  Då blir han rigkigt arg. 
16.  Då fick han en ide att lämna musfälla vid hörnet.  
17.  Då smyger Rosse till hans säng  
18.  då klämmer han musfälla  
19.  det var musen som lämnade det till sängen.  
20.  Rosse sopade musen ut  
21.  sen smyger han till sängen.  
22.  Då tänkte han om musen blir is.  
23.  Då känner han lite ledsen.  
24.  Han sprang till ute.  
25.  Det stämmer att musen blev is. 
26.  Han bära honom till hans säng.  
27.  Musen värma sig.  
28.  Rosse pussade musens kind.  
29.  Musen nyser.  
30.  Rosse tar en flaska med vatten. 
31.  Då musen inte vill har  
32.  då springer han och tar Whisty.  
33.  Slut! 

D11 
1.   Den rosa katten som sover på sängen.  
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2.   och han hörde på dörren som knackade  
3.   och han öppnade  
4.   Men han kollade på ute  
5.   det var ingen i ute  
6.   sen Rosa katten kollade på under i borden  
7.   Men han förstår inte Vem har knackar på min dörr  
8.   sen han kollar på fotspår och såg på i sängen och undrade vem var det  
9.   och han kollade i sängen  
10.  det var musen i sängen  
11.  sen Rosa katten sparkade ut musen  
12.  och stängde dörren  
13.  PANG!  
14.  och han såg igen med fotspår  
15.  och musen äter Rosa kattens mat  
16.  musen åt den bröd som åt den  
17.  och han skär på bröden,  
18.  och Rosa katten fångade med påsen i musen  
19.  och han hade kniv med och skär på påse och flydde  
20.  Rosa katten Sparkade på påsen  
21.  sen gick han till sängen och såg musen sov  
22.  och rosa katten fick en ide och gick tog musfälla och lade i sängen 
23.  men rosa katten lade sig själv i sängen  
24.  och det gör ONT!  
25.  och tog kvast och sparkade musen  
26.  och rosa katten drömde att musen fryser  
27.  och igen han drömde att musen har brrrrr och se igen  
28.  han drömde på musen  
29.  han fryser  
30.  sen rosa katten gråter och gick och tog musen till sängen  
31.  musen hostar som låter Atjooo 
32.  och Rosa katten gick och hämtade medicin och gav musen  
33.  och musen säger BLÄÄH  
34.  och han förstår inte  
35.  musen tog Whisky och sov   
36.  Slut!  

 
D12 
1.   Katten sover på sin säng. 
2.   Katten bara plötslig vaknar för att nån knackar på dörren.  
3.   Katten går till dörren, och öppnar dörren  
4.   men det finns inget där.  
5.   katten stängar dörren och såg musspår,  
6.   katten följer musspår och hittar musen i hans säng.  
7.   katten kastade ut mus genom dörren. och stängar hårt, 
8.   men när han vändar sig såg han musspår igen. 
9.   Musspåren leder till köksrummet,  
10.  och musen äter där.  
11.  Katten blir arg  
12.  och han tar musen och stoppar honom i en säck.  
13.  Men musen sågar en hål på säcken och tar sig ut 
14.  men det märkar katten inte och sparkar ut säcken.  
15.  Men katten såg musen i hans säng igen.  
16.  Han blir ännu arg och fixar en musfällan vid hörnet och smyger till sängen  
17.  men musen tar musfällan till sängen  
18.  och katten klämar på eget fällan.  
19.  Katten sopar ut musen med sin kvast och ligger på sin säng och tänkt. att mus ska 

frysa men blir rädd att musen ska dö!   
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20.   Katten rusar mot dörren och kollar om musen lever än.  
21.  katten tar sig med musen till sängen för att värma honom.  
22.  Då vaknar musen  
23.  och katten pussar honom på kinden  
24.  men just nysar musen flera gånger,  
25.  katten hämtar en medicin  
26.  men musen ville inte ha den.  
27.  Musen hämtar en whisky och ler glatt. 

D13 
1.   En tiger sover. 
2.   Han hör: knack knack.  
3.   Tigern vaknade och kollade  
4.   men det fanns ingen.  
5.   Tigern kom in  
6.   och han såg fotspår.  
7.   Tigern följde fotspåret.  
8.   Tigern fattade inte vems är fotspåret.  
9.   Så såg han att någon var i hans säng.  
10.  Det var ett råtta som låg på en vatten flaska.  
11.  Tigern kastade ut råttan och stängde dörren.  
12.  Men råttan var kvar i huset.  
13.  Tigern blev förvånad.  
14.  Råttan åt mat från tigerns kylskåp.  
15.  Tigern blev rasande  
16.  och han hämtade en påse.  
17.  Så tog han över den på råttan.  
18.  Men råttan hade en kniv  
19.  och råttan skar sönder påsen.  
20.  Tigern visste inte.  
21.  Tigern kom in  
22.  och så såg han att råttan var i sängen.  
23.  Tigern hämtade en råttfälla.  
24.  Tigern smög tillbaka till sängen.  
25.  Så fick han så ont av råttfällan som råttan har lagt i sängen.  
26.  Tigern hämtade en sopborste och sopade undan råttan.  
27.  Tigern försökte sova  
28.  men tigern hade dåligt samvete för att han kastade ut råttan.  
29.  Tigern gick ut  
30.  så hittade han råttan i en nedfrusen is.  
31.  Tigern tog med råttan och låg honom på en värmeflaska.  
32.  så var råttan borta från iset.  
33.  Tigern kysste honom.  
34.  Råttan var förkyld  
35.  och tigern hämtade Renat  
36.  men råttan stack och hämtade whisky.  

D14 
1.   Katten sover i sin säng  
2.   och sen hörde han att någon knackar på ytterdörren.  
3.   Han var tvungen att öppna  
4.   men det fanns inget där.  
5.   Han går tillbaka  
6.   men då upptäckte han ett spår.  
7.   Han följer efter spåren som ledde till sin säng.  
8.   Han var förvånad och kollade in sängen  
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9.   och en mus låg där.  
10.  Katten blev sur och slängde ut mus från huset.  
11.  Han stängde hårt ytterdörren och vände sig  
12.  då upptäckte han ett spår till.  
13.  Han följer efter spåren som ledde till kylskåpet  
14.  där äter en annan mus.  
15.  Musen blev fångad av en säck.  
16.  Katten sparkade ut säcken från huset.  
17.  Men han upptäckte en mus till i sin säng  
18.  och så ställde han en musfälla.  
19.  Han knyter sig och får musfället i foten!  
20.  Det var ännu annan mus.  
21.  Han slängde ut musen och låste dörren.  
22.  Men då tänkte katten att musen kan bli frusen!  
23.  Han hämtade musen och värmde musen  
24.  och han är sjuk  
25.  då gav katten medicin  
26.  men musen vill ha alkohol istället för medicin. 

D15 
1.   Jo  
2.   en som rosa katt heter Panter  
3.   då första sova 
4.   sen höra något konstig som knack  
5.   gå kolla ute snö  
6.   det riktigt finns inte  
7.   men ialla fall  
8.   då såg på spår  
9.   Vem är det  
10.  då gå kolla vem har gjort och också såg på spår på säng  
11.  Ja  
12.  Vem är i  
13.  men… en såg är en mus  
14.  då blir kastar i ute  
15.  Sen som hårt pang! 
16.  men en sak igen 
17.  Jo  
18.  är spår  
19.  Jo  
20.  mus har upp äta är en börd och ta en smör  
21.  då Panter fånga på mus  
22.  gå tänka ska kastar och ramlar hårt  
23.  men det han mus battre  
24.  Sen flyr ni i säng  
25.  Säga är snurfl!  
26.  Panter såg på det,  
27.  Sen Panter tänkar Vill att ska mus är dö  
28.  gå tyst smygar sova i säng  
29.  men! då ont i fot  
30.  har gjort klämma  
31.  sen blir arg  
32.  kasta igen till mus. 
33.  Panter ska sova  
34.  men tänka om mus kallt Snö  
35.  sen Jättekallt!!!!! lite is 
36.  men blir is!  
37.  då panter blir vankar chockad 
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38.  gå hämta mus  
39.  men har nu is  
40.  skydigt till säng  
41.  då blir bra 
42.  men är sjuk 
43.  Sen panter har Puss på mus kind  
44.  men som vill inte då nysa!  
45.  Sen blää  
46.  sen mus sticka!  
47.  men panter förtar inte det  
48.  men… Vad då  
49.  mus har hämta annan medicin som bäst står  
50.  då Panter bara tyst som Paff.  

D16 
1.   En natt sov Rosa pantern i sin säng.  
2.   Då knackade det på dörren.  
3.   Hallå vem där?  
4.   inget svar. 
5.   Han gick in och såg fotspår på golvet. 
6.   Ända in i sovrummet…  
7.   Det var något i hans säng.  
8.   Det var en mus!  
9.   han slände ut musen…  
10.  Sen slog han i dörren i köket  
11.  han såg spåren igen.  
12.  Han gjorde fällor  
13.  men musen var i sängen hela tiden ändå.  
14.  Sen var det nog!  
15.  Han slände ut den och låste dörren.  
16.  Sen tänkte han: Tänk om han fryser ihjäl där ute?! 
17.  Han gick och kollade  
18.  han tog in musen i sängen och sköte om den…  
19.  Sen blev dem vänner 
20.  Slut……  

D17  
1.   Rosan sover  
2.   men plötsligt hör han nåt  
3.   så kollar han ute om det finns någon.  
4.   Sen såg Rosan fotspår på golvet,  
5.   fotspår leder till sängen  
6.   och där låg mus o sover.  
7.   Han musen verkar ha skönt.  
8.   Rosan kastar musen ut  
9.   sen stä-ngde han dörren hårt.  
10.  Men Rosan blev chockade att musen har lämnat sin fotspår igen,  
11.  Musen har lyckas att vara inne igen  
12.  och musen åt Rosans mat.  
13.  Rosan hämtar en påse  
14.  och Musen blir fångat i därinne.  
15.  och musen lyckas komma ut för att musen har faktisk en kniv som kan göra en hål på 

påsen. 
16.  Så lyckas musen komm-a ut. Och sprang direkt till Rosans säng och sover,  
17.  Rosan blir förbannad och göra en fälla och misslyckas att Rosan har lagt sin fot på fäl-

lan,  
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18.  så Rosan blir riktig förbannad och KASTAR musen ut.  
19.  Men senare kom rosan ihåg att det är synd om musen  
20.  och Rosan tar musen inne igen.  
21.  Nästa dag blir musen sjuk.  
22.  Rosan hämtar en flaska som renat sin säng   
23.  så blir musen bättre.  
24.  Men musen stack och hämtat en annan flaska. 
25.  Rosans ansikte blir en frågetecken. 

D18 
1.   En rosa pantern sov  
2.   sen han vaknar.  
3.   Hör någon knack.  
4.   Då han går till dörr  
5.   kolla inte någon finns. 
6.   Sen han går till kök  
7.   såg en spår 
8.   vem vara det.  
9.   Han hör någon sov  
10.  snurfl.  
11.  Han går nära  
12.  ta täcke  
13.  det är. mus  
14.  han kastar mus  
15.  sen han stänga dörr.  
16.  han såg igen spår.  
17.  Han blir arg att mus äta börd.  
18.  Han ta en påse med i mus.  
19.  Sen mus kniv på påse. 
20.  Då när han kasta påse då han går tillbaka till hans. säng såg någon sov på hans säng 

och hör snurfl.  
21.  Han tar musfälla.  
22.  Då Han smyga tillbaka till hans säng. Och trampa ett musfälla  
23.  han skrev aj aj.  
24.  Sen han kasta mus  
25.  han tänk mus ska blir frysa.  
26.  Sen han blir ledsen  
27.  tänk om mus blir is. 
28.  Han puss på mus  
29.  lägg i mus i hans säng  
30.  sen han tar. Renat  
31.  då mus tycker om inte det  
32.  då mus springa tar mus favorit parfym.  
33.  Slut.  

D19 
1.   Hej! 
2.   Jag heter roskatt 
3.   En gång Jag sover i säng och vänta när klocka väcker att Jag vet Jultomten kommer 

och ger mig en perstan.  
4.   då klocka väcker  
5.   Jag vankar och kolla dörr som vem i ute. 
6.   Jag tror det var Jultomten.  
7.   Då Jag öppen dörr  
8.   och det var tommt,  
9.   det finns ej i ute.  
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10.  Jag stäng dörr  
11.  och Jag såg spår på golvt,  
12.  Jag följa efter spår,  
13.  spår till min säng  
14.  då jag kolla i säng som vem i?  
15.  Oj  
16.  det var en råtta.  
17.  Jag kaster råtta i ute.  
18.  Jag stang dörr  
19.  ”PANG” 
20.  Jag gå till säng och sov  
21.  då Plötslig Jag såg spår igen  
22.  råtta sitta och äter  
23.  då Jag förbanna och hämtar en påster och ta råtta i påster  
24.  och råtta ta med ett kniv  
25.  och Jag kvin i hål i påster och hoppa.  
26.  Jag vet inte att råtta har hoppa in.  
27.  då den sparka påste  
28.  ”TJONK”  
29.  Då Jag går tillbaka till säng och sover.  
30.  då Jag såg råtta sover i min säng igen  
31.  då jag smyga och hämta musfälla och tillbaka till säng 
32.  då Jag skrika ”Det var musfälla”  
33.  Då Jag hämtar kvast ut till råtta i ute  
34.  och Jag gå tillbaka och tänka på råtta att kallt, 
35.  Jag sov och fortsätt tänka på den.  
36.  Då jag börja gråt att tänka om råtta blir iskroppa  
37.  då jag spiringa och öppen dörr, hämtar råtta och gav varm till råtta  
38.  nu råtta mår bättre.  
39.  Jag pusssss råtta.  
40.  råtta vill ej.  
41.  Då råtta nysa  
42.  ”Atjooo”  
43.  Då Jag hämta medicin,  
44.  råtta vill ej  
45.  ”blääh”  
46.  Då råtta springa och hämta annars medicin.  
47.  Slut  

6.4.2 Den hörselskadade gruppens återberättelser 
 
H1 
Den rosa pantern ligger och sover. Han vaknar av ett knackande ljud. Han tittar ut genom dör-
ren. Det snöar. Han går In igen och då ser han Fotspår På golvet! 
Var kan dom komma ifrån? 
Han följer spåren och i sängen i sovrummet rör det sig väldigt under täcket. Han lyfter på 
täcket och där ligger en stor råtta. Han kastar ut råttan genom dörren ut i snöovädret och smäl-
ler igen dörren med ett ”Pang.” 
När han vänder sig om så är det nya fotspår på golvet igen. 
Han hittar rottan utanför Kylskåpet gnagande på en läcker macka. 
Nu ska jag fånga den tänkte han och gick och hämtade en säck. Medans han gorde det satte 
sig råttan med en kniv som han skar ut ostbitar med som han sedan åt upp. När pantern kom 
tillbaka så fångade han in råttan och gick mot dörren men då andvände råttan kniven och skar 
hål i säcken och kröp ut. 
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Pantern sparkade ut säcken och gick in men då såg han att det rörde sig i sängen igen. 
Pantern gillrade en fälla och tänkte att råttan skulle dö. 
Han smög och lade sig i sängen...AAAj. råttan hadde gillrat en fälla i sängen som utlöstes när 
hans fot nuddade fällan.  
Han blev så arg så att han föste ut råttan med en kvast och sedan gick han och lade sig men 
han tänkte på råttan som stod där ute och började tycka synd om honom. mer och mer! till slut 
sprang han och hämtade in den frusna råttan sprang och lade den i sängen så den tinade och 
blev varm. Han började pussa råttan. Det gillade inte råttan. Han lade råttan i sängen och råt-
tan började nysa så han hämtade en flaska renat och gav till råttan det tyckte den inte var gott 
så råttan sprang istället och hämtade en flaska chiyas regal 1884. Han kröp léende med flas-
kan ner i sängen. 
 
slut 
 
H2 
1 han sover. 
2 vacknar. 
3 varför snöjar det. 
4 varför står den där.  
han ser mus spor 
5 jag hitadej!!. 
6 ö 
7 båt med dej. 
8 Pag. 
9 Va!!!. 
10 ö!! han är arj. 
11 han vill fråga musen. 
12 musen jör ett hål 
13 han sparkar utt seken. 
15 notig är under mit tecke 
16 han tenker döda musen. 
17 han smoger. 
18 han leger sej i sin seng 
19 aj!!!!! 
12 han sleger bot musen 
21 han teker att musen fruser. 
22 musen blir kalare. 
23 musen blir till is. 
24 nej. 
25 han fesöker reda musen. 
26 han suser musen 
27 sen hostar musen 
28 musen tucker att medisinen är 
29 eklig! den smet. 
30 musen kom som en raket dit ijen med en jetefin faska. 
 
H3 
1. en skön vinternatt 
2. panter blir väkt av något ljud 
3. Han springer till Dörren Där det snöar 
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4. Han går in igen och ser fotspår. 
5. Han följer spåren. 
6. Han går in i sitt rum och ser någon Ligga i hans säng 
7. en råtta (MUS) såg han när han öppnade på täcket. 
8. Han tar musen (råttan) på svansen och bär ut den. 
9. Sen stänger Han dörren Hårt. 
10. Sen när Han går ser Han Mer fotspå in till ett rum. 
11 när panten får syn på råttan (musen) Äta från Hans kylskåp blir han förbanad 
12. när musen (råttan) äter ost tar panten en påse utan att råttan (musen) märker något. 
13. Han bar påsen med råttan (musen) till yttre dörren men då tar musen en kniv och skär ut 
ett Hål i påsen. 
14. Slänger iväg påsen. 
15. Han går in till rummet sen märker att någon ligger i Hans säng. 
16. panten Lägger en råttfälla. 
17. Han smyger 
18. Lägger sig i sin säng. 
19. Han blir klämd på sin fot 
20. Slänger ut musen Med en såpkvast. 
21. Han tänker på musen att Han kommer att frysa 
22. tänker mer att Den kommer frysa mer 
23. å nej tänker panten Den kommer bli en isbit 
24. Han springer till yttre Dörren och ser att musen är en is bit. 
25. tar in musen. 
26. Lägger den i pantens säng. 
27. pussar musen sen 
28. musen nyser 
29. panten Hämtar en flaska (Renat) 
30. musen försvinner fårt 
31. Hämtar en annan flaska (CHiyas redal 1884) och är nöjd. 
SLUT 
 
H4 
1. En vinternatt Då rosa panten sov 
2. plötsligt väcktes rosa panten av att någon knackade på dörren. 
3. rosa panten steg upp för att kolla vad det var, han öppnade ytterdörren och kollade runt. 
4. Han gick till köket där han märkte några konstiga fotsteg. 
5. Han följde Fotstegen, de ledde intill sovrummet. 
6. och fortsatte uppför hans säng. 
7. rosa panten drog bort täcket och där såg han en råtta liggandes. 
8. han tog råttan i svansen och gick till ytterdörren för att slänga ut råttan. 
9. och sedan smällde han igen dörren med ett PANG 
10. Men då Märkte han Fot-spåren igen. De ledde intill Köket 
11. Då såg han råttan smaska i sig en macka. 
12. Råttan tänkte skära en ostbit då rosa panten står bakom honom med en säck och lurar. 
13. Han fångar in råttan och går mot ytter dörren igen. 
14. han sparkar ut råttan som ligger i säcken. 
15 då går rosa panten tillbaks för att sova då han märker att någon Ligger i hans säng, IGEN. 
16. Då fixar han en rått fälla 
17. Sedan trippar han iväg För att sova. 
18. Han drar över sig täcket. 
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19. Då han märker att någon lagt råttfällan i hans säng. Han får den på foten med en smäll. 
20. Han sopar ut råttan i snön. 
21. Sedan lägger han sig För att sova, samtidigt tänker han glatt på hur råttan borde frysa. 
22. Han tänker ännu mer på hur råttan borde frysa. 
23. Sedan tycker han synd om råttan och tänker på om råttan blivit en snöboll. 
24. Han går till ytterdörren För att ta in den stackars lilla råttan. 
25. Han bar upp råttan och springer med honom till sängen. 
26. Han lägger honom i sängen över en varm flaska. 
27. Råttan vaknar till liv och rosa panten ger honom en puss 
28. Råttan nyser till. 
29. Rosa panten vill ge råttan Medicin men råttan skjuter ifrån sig flaskan. 
30. Då springer råttan iväg, och rosa panten blir förvånad. 
31. Då kommer råttan tillbaks med den varma flaskan, och kramar om den hårt. 
 
H5 
Rosa Pantem 
 
En natt när pantem sov då hörde han att det knakar på dören. När han öppnar dörren han fattar 
ingenting då såg han. små spår han funderar då hörde han ”snurfl snurfl”. Då gick han för 
siklig till sängen och kollade under täcket. Då tänkte han så här NEJ INTE EN MUS igen! då 
tog han med musen ut när det var snö där ute när pantem kastade ut homnon då bev han sur. 
Då han stängde dörren PANG! Då såg han spårer igen då tänkte han inte den duma musen 
igen! då såg pantam musen i köket då tänker han. Jag har en ide då hämtade han en påse och 
vångade homnon då när han var i hallen så sågade musen ett hål i påsen och hoppade ut från 
påsen och sparkade ut påsen sen när han skullde gå till sin säng då såg han musen igen och lät 
den vara sen sat han en fälla där sen när han skullde gå till sin säng då var fällan i pantams 
säng så han skrek sen letade han efter musen och sopade ut musen sen gick han till sin säng 
och drömde att musen var där ute och frös o frös o. Musen sa Brr Brr Brr sen när musen bev. 
Till is.  
 
Slut måste avbryta 
 
H6 
Han sover KNACK KNACK nu han vaknar han tittar ute och gå in nu ser en futpår han fele 
efer futpår nu ser en sen nu ser en mus och ta upp och lida ute nu han sener dör nu ser fulpår 
ijen han ser en mus som äter en smmdöt och han tar påsel och pabot musen gå till dör och 
selnda i ute TJONK han ser ijen på sen han vill inte att musen vill vara ine men han dröm att 
musen friter BRR! Hen bli lesen och nempar musen. Musen är is och lider isen vamma smack 
han är glag musen ATJOO BLAAH han nempar RENAT musen spirne musen vill ha annan 
fasa. 
 
 
H7 
rosa Pater sover och plöslit knack knack och då öpnade rosa pater dören och det var inte där? 
Då höde han någon kostig?då såg han små mus föter och földe spåren till sänen uder tägen då 
såg han musen då tog han musens svas och kastade ut musen när han skulle och sova nu då 
såg han mus spår till köken då såg han musen äter ost då tog pater en säk och tog han musen 
ut och på vägen hade musen kniv och bojar skurit på säken då kastade han säken ut. Och då 
såg han något? i sägen då var musen där. Då tog han en mus fälla och borjar han smyger han 
till sägen då plöslit fick han mus fällan på foten. Då tog pater en kvast och borjar han soppa ut 
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musen. Då tänker han att musen borjar fryssa och lite senare tänker att musen kanse blir is och 
då borjar pater gråta . och då hänade han musen och varma upp musen och musen ville inte ha 
vatten då sprag musen och hända pafym.  
 
H8 
Bild 1. Han sover 
2 Va!! vem knackar 
3 Jag öppnar och tittar runt nä det var ingen. 
4. Va!!! 
5 Jag letar 
6 Vem låter så 
7 Va!! musen 
8 Jag kastar ut honom 
9 stäger duren 
10 Va!! 
11 tänker nu har du gått över gräsen 
12 Haha. 
13 Jag har fångat musen haha 
14 Jag öppar doren och sparkar ut skäken musen sågar sej ut 
15 Va! sa paten förvånat hur har musen komit in 
16 nu har jag gjutfällan klar nu kommer musen att dö 
17 nu siker iväg 
18 nu ska jag sova 
19 ajajajaj. 
20 nu ska du försvina från mitt hus. 
21 nu ska nu frya ihad  
22 Sover och tänker på musen. 
23 nu snakar han musen han vill inte att musen ska dö 
24 synadetill dörren och såg musen 
25 tog musen till sägen 
26 musen mår dåligt 
27 och pussade musen 
28 musen hotade 
29 musen sket blä 
30 musen försvan och patten bev förvånad 
31 musen kom till baka med en faka 
 
H9 
Tom AnD Jerry 
 
Det var en gång en katt som sov en natt och hörde knack knack och Då vaknar katten och gick 
ut för att titta om någon var Där. Men han såg ingenting? Sedan såg han fotspår i golvet och 
katten följde fotspåren och sen till sivt(?) kom han fram till sängen och han hörde Snurfl, sen 
tog katten bort teket och då såg han en mus som sov, och då blev katten arg, och tog musens 
svans och kastade ut honom i det kalla snön och stängde dörren PANG!! När katten skulle gå 
till sitt rum Då såg han fotspår igen och blev förvånad och då kännde katten en lukt och då 
gick han till köket för att se om någon var där och det var musen som åt en macka och sen 
hämtade katten en påse och tog fast musen och sparkade ut musen TJONK!! 
Sen hörde katt igen Snurfl och blev förvånad, och sedan tänkte katten ut en plan för att döda 
musen med en musfälla och la den nånstans och gick till han säng försiktigt och sov och sen 
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fick katten mus fällan på sin fot och skrek AJ!! och (?) Då kastade katten musen ut och sen 
gick han till sin säng för att sova, och då tyckte katten synd om musen så han gick katten ut 
och då såg han musen frysa ihjäl och då tog katten musen in till hans säng och då hämtade 
värmeflaska och la den bakom musens huvud och sedan slog musen katten SMACK! Sedan 
nyste musen atjoo och då hämtade katten vatten men musen hatade och sa blää och sen sprang 
musen så snabt och kom tillbaka med en medesin. 
 
H10 
Den Rosa Pantern. 
 
Det var en natt då den rosa pantern låg och sov. (zzzz) Plötsigt knackade det på dörren. Den 
rosa pantern öppnade dörren och till sin förvåning fanns det ingenting. Men när han vände sig 
om fanns det musspår. Pantern följde spåren och när han kom fram till sängen kom det ett 
konstigt ljud därifrån. Pantern lyfte på täcket, och där låg det en liten mus och snarkade. Pan-
tern tog musen i svansen och slängde ut den och smällde igen dörren. men när han vände sig 
om så fanns det musspår! men den här gången ledde de till kylskåpet. Musen skulle just skära 
en liten bit ost fångade pantern musen i en stor brun säck. Men tyvärr fick musen med kniven 
och skar upp ett hål i säcken och innan pantern sparkade ut säcken hade musen redan rymt. 
men när pantern gick tillbaka till sängen kom det återigen ett ljud därifrån. Pantern förstod att 
det var musen så han gick och hämtade en råttfälla och la den i hallen. men när pantern la sig i 
sängen så låg det en rått fälla där så pantern klämde sig i den. pantern hämtade sopborsten och 
sopade ut musen. Äntligen kunde han såva. Men pantern började tänka på musen... ...och bör-
jade gråta. han skyndade sig att hämta musen och till sin förfäran hade musen frysit till is. 
Pantern värmde snabbt upp musen. och när han såg att musen hade överlevt blev han över-
lycklig och kramade musen Hårt. Sedan la han ner musen i sängen och plötsligt nös museen. 
Pantern hämtade en sorts dricka men musen sa: blä!. och stack iväg. Efter några sekunder var 
musen tillbaka med en annan dricka som han gillade. Slut!! 
 
 
H11 
Rosa Pantern sover. 
Rosa pantern hör någonting och vaknar. och sen går han upp och öppnar dörren men ser 
ingenting. Han smyger ut. Han går och går men han funderar. Han ser en säng och hör ett 
ljud. Han öppnar täcket och ser en mus som snarkar. och han kastar ut musen ut ur huset. och 
han stänger dörren så det låter Han går in och ser små fot spår och blir chokad. Han ser att 
kylskåpet är öppet och brevid kylskåpet ser han en mus som äter en macka. Men sen tar han 
en påse och stoppar in musen i påsen. och nu börjar musen och såga ett hål i påsen medans 
pantern bär ut påsen. Han sparkar ut påsen. när han går in hör han musen från täcket. Han 
lägger en musfälla. sen smyger han iväg. Han njuter av att gå upp till s-ängen. och när han går 
av sängen så kliver han på musfällan. sen sopar han bort musen så den åker iväg. Han blir 
glad av att musen fryser Han njuter av att musen fryser ihjäl sig. Han blir ledsen och hämtar 
musen som fryser ihjäl sig han värmer den sen pussar han den. Den nyser sig (musen). Han 
vill ge musen vatten men musen säger blaah och försvinner för att hämta en varm flaska och 
kommer tillbaka.  
 
 
 
 
H12 



 

	   	  
65 

Han ser ut han ser på mat bodet han går till sit rum han ser mus spor mus sen ser msn ser ost 
han har en sek och seger ut mysen han ser nån är uner teket han läger en vela till mus han 
suger och läger sej och sover och vakear sriker och segermus ochläger sej och teger på mus 
 
H13 
1. Pink Panter  
 
Rosa Panten 
 
Han sover och snarkar. Knack, knack. Pink pantern vaknade, men sen plötslig då börja Han 
öpnnar dörren och kollar utte men ingen är där. när han kom in då såg han att nån låg Hans 
säng. Han drog tecken och såg att musen låg på hans säng. Pinken tog musen och kastade ut 
och smälde dörren. Men musen sprang till köket och åt macka. musen smörjade smör på 
macka och Pinken fångade musen och musen skärde hålen med sågen. Pinken kastade påsen 
utte, men musen liggen fortförande på sängen. Då kom pinken på att gjöra musfälla. pinken 
gjorde en mus fälla och smög till sängen och pinken fick ont i benet för att han fick mus fälla. 
Pinken borstade bort musen och gick till sängen han vill musen ska bli is och död men senare 
var Pink rädd att musen ska dö! då sprang Pinken till dörren och tog musen och lämnade på 
sängen för att varma sig. Pinken var glad och pusade musen. men musen hostade och hostade 
Pinken tog renat och musen vill inte ha. Musen sprang och tog chiyas och kom tillbaka på 
sängen 
 
H14 
Den råsa puman 
 
den råsa puman liger och sover men plötsligt knalar nån på dören han går till dören och öpnar. 
Men han ser ingen der han kolar överalt. Men då ser han fotavtryck dom leder först önter bo-
det sen till hans säng. sen liger något liten och snarkar han går till sängen och kolar under 
täket. Men där liger en Musen och snarkar han tar honom i svansen och släper honom utanför 
dören. sen stänger han och det lät Pang. då säger Puman Va mer fotspår det leder till köket 
han går in i köket Musen sat och åt macka nu var han rasande på Musen. han smög med en 
säcken och så kastade han säcken på Musen. sen gick han till dören öpnade han dören och 
slän-de ut honom sen gick han till sängen och liger någon där igen Puman blir häpen och lä-
ger en rotfäla sängen går han till sängen och läger han sig . det liger en råtfäla så han skriker 
aaa. sen tåg han sopbosten och sopade ut honom sen la han sig i sägen och sa entligen ensam 
Men när han låg i sägen och tänkte på Musen att han låg och frös. så han gick och öpnade 
dören och han såg honom och han frös. han la Musen i sängen och Pusade Musen han atjooo 
han gäde honom handsprit blääH svich så var han borta han hämtade tvålen.  

6.4.3 Kontrollgruppens återberättelser 

 
K1 
Det var natt rosa pantern sov plötsligt hördes ett knack ljud  
– Vad var det?, morade han förbrylat, kan man inte få sova här? 
han stak ut huvudet igenom yterdören och tittade sig frågande omking sig, han såg inget eller 
ingen som kunde gjort ljudet. Han gick in igen och upptckte små fotspår på köks golvet han 
följde spåren som fortsate in i sovrumet 
– va?, han fortsate in och såg att spåren var i hans säng, han lyfte på teket och där låg en råtta! 
– va i…, skrek rosa pantern. 
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Han tog råttan i svansen och slängde ut honom ur huset, sedan smelde har irriterat igen dören 
med ett PANG! 
nöjd med sig själv gick han till baka till sängen men han han bara ta några steg inan han såg 
spåren igen 
– hur är det möjligt? sa han för sig sjelv och kliade sig i huvudet medan han följde spåren till 
köket, han kikade in och så råttan sita och äta upp hans lunch nu var det nog, tängte pantern 
han tog en säk och fongade råttan när han bräde änu en maka, men smörkniven var vass och 
råttan var smart så han skar ett hål i säken… 
rosa pantern sparkade ut seken och gick tillbacka till sin säng när han kom till sovrrummet 
hörde han: snurfl snurfl och såg en knön under tecket råttan var tilldaka! 
han smög ut ur rummet och gjilrade en råttfela han tasade tilldaka till sängen och kröp ner 
– Aj!! något hårt klämde hans fot en RÅTTFeLa! 
gick argt ut i halen och sopade ut råttan så där ja! 
han kröp ner i sängen igen sedan tängte han, men råttan då ska han frysa igäl! 
Han kyndade sig ut och hämtade råttan igen han la honom i sängen och för sökte ge honom 
host medicin men icke sa nicke råttan skulle inte ha! Istälet for han ut i köket och hämtade en 
flaska wisky kom till backs och la sig med den.  
 
K2 
Det var en gång en tiger som hette rosa panten.  
Rosa panter skulle gå och läga sig. Han sov så got. Men efter en stund knackade det på dören. 
Han gick och kollade ute. Det var ingen där. Sen såg han fot-spår i huset. Han blev förvånad. 
Han följde efter spåret. I hans säng låg det en muss på hans flaska. Rosa panten pustade och 
slängde ut mussen och smälde igen dören. Sen såg han mer fot spår. Då såg han att skylen var 
öpen och att mussen satt och åt mat. Sen sprang rosa- panter och hemtade en säck och kastade 
den över mussen. Mussen hade en kniv med sig och skar upp ett håll i påsen. Medans mussen 
gjorde det så kastade rosa pantern ut mussen. sen såg rosa panten att det var något under hans 
täke igen. En muss. rosa panter sate ut en rotfälla och sen trippad till sin säng. Och så hade 
mussen lagt en rotfälla under rosa panters täke. Han sopade ut mussen med en kvast. Han 
tänkte på mussen där ute i kylan. han började tänka mer och mer. Sen tog han in honom igen. 
Rosa panter la mussen i sängen och sen pussade på honom. Mussen nös och då hemtade rosa 
panten sprit och då tyckte mussen det var äckligt så han tog fram en flaska med visky. 
Slut.  
 
K3 
Det var en gång en rosa panter. Han låg och sov. Men så vaknade han av ett ljud. Den rosa-
pantern gick och kollade i sitt hus. Också fick han syn på fotspår. Han följde fotspåren in till 
sovrummet igen. Fotspåren ledde upp på täcket och under täcket rörde sig något. Han lyfte på 
täcket och där låg en mus. Den rosapantern tog upp musen och slängde ut den genom ytter-
dörren. När musen var ute så smällde han igen dörren och skulle gå tillbaks till sängen. Men 
så fick han syn på fler fotspår som ledde ut i köket. Den rosa pantern gick ut till köket och där 
satt en till mus och åt på en macka. Pantern hämtade en säck och fångade musen men musen 
hade en kniv i säcken. Så han skar ett hål och smet ut ur säcken. Fast rosa pantern märkte 
inget så han slängde ut säcken.  Pantern gick tillbaks till sängen. Men där låg musen igen. Den 
rosa pantern satte ut musfällor i huset. Sen smög han tillbaka till sin säng. Han la sig i sängen. 
Men så en stund senare så fastnar hans fot i en musfälla. Han hittar musen och sopar ut ho-
nom igen. När pantern ska lägga sig så kommer han på att musen säkert fryser där ute. Pan-
tern går och kollar om musen fortfarande är kvar och det var den. Han tar inden och lägger 
den i sängen. Musen är förskyld. Pantern hämtar en slags sprit men det tycker inte musen om. 
Så han hämtar Chivas (whisky) som han tyckte var jätte god.  
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K4 
han sover och väckaklockan ringer, och han hör något så han går ut och kollar, men han Ser 
inget. jo han ser spår, Så han går efter spåren, där ser han en mus, så han tar den i handen och 
Slänger ut, den i kalla snön. och smäler igen dörren. nej där är musens fotspår så han går efter 
spåren. där ser han en mus som gnager på en smörgås och ost, Så han tar en säck och fångar 
musen med. men musen hade en kniv så han skärde ett håll. Sen kasta han ut säcken, och sen 
så går han in i sitt sovrum, nej där är musen igen på min säng, Jag har en plan, Så då smyger 
han ut och ställer en råtfälla. sen smyger han iväg och går och läger sig, Sen så vaknar han 
och Skriker aj min fot. och så tänker han nu är det nog med musen. Så han hämtar en kvast 
och sopar ut musen, sen stänger dörren, och sen går och läger Sig. och så tänker han nu får 
han frysa. och så tänker han nej han blir till is så då går han ut och hämtar musen. och Ser att 
musen är is. då tog han tag i musen och lag han i sängen. och sen blir musen varm och börjar 
nysa Atjoo och sen ger han lite wisky men det vill han inte ha. Så han smiter och hämtar en 
annan dryck som han gillar, så då blev han glad.  
 
K5 
rosa Panten sover jätte  sjönt sjönare en nånsin. Men så hör han nåt som knakar. Han går ut 
och tittar om det var nån där ute men det var det inte. Sen när han kommer in ser han ett par 
små spår han följer efter spåren och ser att dem leder till hans säng. Han lufter på teket och ser 
att det är en mus som ligger där. rosa panten tar musen och slänger ut den och smäler igen 
dörren. Men när han går in ser han enu mer spå fas nu leder dem nån annan stans. Han följer 
dem och ser en mus i köket som äter hans mat. När musen skär upp en bit ost så passar rosa 
panten på att fånga honom i en säk men det rosa panten inte vet är att musen har en kniv. Så 
när han ska gå och slänga ut musen så skär musen ett litet hål. Så när rosa panten ska kasta ut 
påsen så merker inte han att musen inte är kvar och att det är ett hål i påsen.  
när han kommer in i sitt sovrum och ska sova så ser han nåt under täket som rör sig han viste 
att det var musen så han la utt masa fellor till musen.  
 
Han gick och la sig igen. Men så skrek han till. 
– aaaaaj! skrek rosa panten. 
 
Han hade fått en mus fella i foten. 
nu var trött fast endå arg han kasta ut musen ur huset. 
så gick rosa panten och la sig han flina lite för att han tängte att musen frös litt där ute sån 
tängte han, Tänk om han fryser gäte mycket tänk om han blir till snö.  
Han sprang ut och kollade han var hellt vit och frusen han sprang in med musen och la honom 
på en värme flaska tills han var varm och gav honom en stor puss. När musen låg i sängen så 
börja han hosta och nyssa rosa panten var musen lite renat sprit och skulle se ifall han blev 
bätre men musen gillade inte det. Så han sprang iväg och hämtade litte visky som musen 
hande sett att han hade så drak han och blev bar igen. 
 
K6 
Rosa panten sover men när han hör att det knackar så vaknar han. Han öppnar dörren så är 
ingen där. Men i vardagsrumm-et så ser han fotspår. De leder in till sovrumet. upp på sängen! 
Där hörs det ljud. Rosa panten tar och lyfter på täcket. Där ligger en mus, med hans varma, 
lila flaska. Då lyfter han musen i svansen och kastar ut den i snön. Dörren blir igenstängd och 
låter PANG! Men han ser likadana fot-spår som nu leder in till köket. Där sitter musen och 
äter macka. Då fångar rosa panten in musen. Men musen hade en kniv så han skär upp påsen. 
Rosa panten sparkar ut påsen. Då hör han samma ljud som först. och precis på samma ställe, 
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under täcket. han lägger ut en mus-fälla på golvet. Sen tassar han till sin säng och ska sova: 
men då ligger musfällan där. han hittar musen, och sopar ut den. Då börjar han tänka: musen 
står och fryser, sen sitter och fryser, och till blivit en is mus. Då rusar han och hämtar is mu-
sen. den får ligga vid den varma lila flaskan. Rosa panten börjar kela med musen. då nyser 
den, ATJOOO. Musen får vhisky men nopp. den vill ej ha. Musen rusar iväg, swisch. Den 
kommer tillbaka med. Parfym. Så den somnar med parfym brevid sig. Zzzzzz 
Slut 
 
K7 
Den rosa pantern hör att någon knackar. Han går ut till dören och ser efter. Men ingen där. 
Han tittar förvånat omkring sig. Efter en stund går han in. När Han gåt in ser han spår han 
följer efter spåren till sängen. Där ser han en råta ligga under tecket. Han tar råtan hårt i svan-
sen och slänger ut honom. Men när rosa pantern gjorde det han råtan in genom dörren. O sen 
ser han fot spår igen som leder till kylskåpet. 
Där sitter råtan o äter ost. Den rosa pantern fångar då råtan i en påse.  
råtan sågar sig ut genom påsen med kniven han hade för att skära osten. rosa pantern slänger 
ut påsen men råtan var fortfarande kvar i huset. när den rosa pantern går till sin säng belåtet 
ser han råtan under tecket. Pantern sätter en fälla åt råtan. Pantern smyger till sin säng. 
men….. AJ!!! Det låg en fälla i sängen! Den rosa pantern blev rasande och slängde ut råtan i 
det kalla vädret  
Pantern går in med bestämmda steg till sin säng. Pantern täncker på den lilla råtan hur den 
fryser först är den kall sen är den litte förskylld och sist men inte minst är den en snögubbe. 
pantern blir orolig. han springer genast till råtan och tar in honom. Pantern lägger råtan på 
hans whisky. sen tar pantern och hämtar en slags sprit men det vill inte råtan ha o råtan 
springer och hämtar sin chivas Regal och sommnar på derekten. 
Slut 
 
K8 
Rosa pantern sover gott i sin säng tills han hör ett knackande ljud utifrån. Han går ut och kol-
lar vad det är när han öppnar dörren är ingen där, han går in igen. När han kommer in ser han 
fotspår. Rosa pantern följen spåren till sitt rum, han ser fotspår på sängen. När han lyfter på 
täcket ser han en mus som ligger med hans flaska. Han tar musen i svansen och går ut med 
den, och smäller igen dörr-en när han vänder sig om ser han fotspår igen, denna gång-en leder 
det till hans kylskåp. Där sitter musen och gnager på, en smörgås, han fångar musen i en säck 
och sparkar ut den ur hans hus. Han går tillbaks till sin säng och ser nåt ligga där. Han årdnar 
en musfälla och smyger tillbaks till sin säng men då får han själv musfällan på sig. Han sopar 
ut musen i den kalla snön och entligen går och lägger sig, Rosa pantern tänker på hur bra det 
känns att musen fryser i den kalla snön, han ler…. Sen börjar han få skuldkänslor. Rosa 
pante-rn får panik han skyndar sig ut och tar in musen som frysit till is, lägger den i sängen, 
musen ryser. Sen pussar Rosa pantern musen, musen försöker kravla sig loss. Rosa pantern 
hämtar en flaska som det står Renat på men musen hämtar en annan flaska som det står 
”CHIVAS REGAL 1884” och lägger i sängen med den 
SLUT 
 
K9 
Den rosa panten låg och sov i sin mjuka säng, men då hörde han något utan för dörren. När 
han kommer ner till dörren så är det inget där. 
Men på vägen tillbaka så såg han små små fotspår, han började följa efter dom små spåren. 
Och dom leder till hanns säng. Under hanns täckte ligger det en liten mus. Rosa panten blir 
rasande och tar musen i svansen och slänger ut honom och smäller igen dörren. 
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En stund senare när panten kommer ner så ser han små fotspår ända fram till kylskåpet, och 
där hittar han musen igen med smöret och en kniv. Den Rosa panten stoppade i musen i en 
säck och knöt igen den innan han slängde ut den. 
Men han hade glömt en sak, att musen hade en kniv som han kunde skära sönder säcken med. 
 
När Rosa panten kom tillbaka till sängen så ligger musen där igen. Denna gången bestämde 
han sig för att göra sig av med musen för alltid. Så han tog en rått-fälla och så satte han en 
kaka där för att musen skulle gå dit. När den rosa panten smög sig tillbaka så fick han en 
överaskning. Musen hade lackt en fälla där. 
 
När han inte hade lika ont i foten så såg han springa omkring där, då bestämde han sig för att 
sopa ut musen, när han hade gjort det så gick han och la sig i sängen. Men den natten drömde 
han att musen hade frusit till is. Han blev så rädd att han sprang ut och tittade. Och musen var 
nedfryst, så han sprang och la musen vid hans värme flaska och det gjorde så att han smälte 
och blev vanlig igen. Och först då förstod Rosa panten att han brydde sig om musen. 
 
Men den stackars lilla musen hade blivit försyld, och då tänkte rosa panten att lite sprit kanske 
hjälper, men då sa musen: BLAAH. 
Men musen sprang ner och hämtade wiskyn för att är det ända Musen gillar.  
 
K10 
Jag sover gott sen så knackar det. Jag öppnar dörren. hmm ingen där? Jag går till köket och 
kollar. DET ÄR FOTSPÅR!! Jag kollar vart de leder. Dom är på sängen. Jag drar av täcket 
där ligger en mus och snarkar på min dyra värmeflaska. 
– SNURFL SNURFL 
– Här får du inte vara! Ut med dig! 
Pang! sa det när jag smällde igen dörren. Det är fortfarande fotspår? Jag följer dom och dom 
leder till mitt kylskåp och där sitter en till mus 
– åååh! och den håller på att käka min dyra ost! Jag smyger bakom honom och fångar honom 
i en säck. Sen slänger jag ut honom. TJONK! Men han har skärt sig ut och lagt sig i min säng 
igen!  
SNURFL SNURFL. Åh jag ska allt sätta fast honom i en råttfälla bredvid min säng! Jag läg-
ger mig i sängen 
– AAAJ!!! Jag fastna i råttfällan! 
OKEJ! Nu slänger jag ut honom i snön! åh hoho nu Fryser han nog hoppas han har lärt sig en 
läxa. VÄNTA! Han kanske fryser ihjäl.  
Jag går ut. Han är helt täckt av snö! Jag springer snabbt in med honom till sängen. Han är 
säkert sjuk. 
ATJOOO! 
Jag hämtar sprit. 

–   BLÄÄ! ÄCKLIGT! 
Sen försvinner musen iväg SVISCH! Sen kommer han tillbaka SVISCH! och han håller i en 
Whiski flaska som han värkar tycka om. Han ser ganska Frisk ut nu.  
 
K11 
Det var en gång en tiger som sovde och vaknade av ett ljud och det var knack knack. Sen 
vaknade tigern och gick och öpnade dörren till vardagsrummet. 
Han såg massa fotspår och trodde att det var ett djur. 
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Sen gick han in mot ett annat sovrumm när han fortfarande såg spåren som gick upp i sängen 
och lyfte på täcket så låg en mus där. 
 
Tigern tog upp musen och slängde ut honom genom dörren och sen stängde den. Helt plötsligt 
när han gick in igen så såg han fler fotspår som ledde till kylen. Musen åt mat och jag gick 
genast och hämtade en säck där han tog musen och slängde ut den. Sen när tigern gick till 
sovrummet igen så hörde han något under täcket.  
 
Sen går han och lägger en fälla som den antagligen skulle gå på.  
Sen springer han in och lägger sig och själv får en fälla på sig. 
 
Sedan hittar han musen och kastar ut han igen.  
Sen tänker han att musen kanske fryser så han blir en mus som är försteinad.  
 
tigern går snabbt ut och hämtar musen och snabbt hämtar en värme flaska så han blir varm 
sen kramar han musen men han verkar inte gilla det. 
Musen hostar sedan och tigern ger han någon sprit som musen inte gillar. Sen tar musen 
värme flaskan och har det skänt.  
 
K12 
Pantern liger i sängen och hör någonting. Han vaknar och går ut. Sen hör han någonting i 
vardasrumet. Han ser svarta mus spår. Parnten går efter spåren. Spåren leder till hans andra 
säng. Där ser han musen med sin vermeflaska. Panten slänger ut musen och slänger ingen 
dörren. Han går in och ser mera spår han följer efter dom. Dom går till sylskåpet. På golvet 
siter musen och äter en maka. Pantern fångar musen i en påse och sparkar ut honom. Sen går 
Panten och läger sig igen. Men då ser han en stor bökla i hans Säng. Panten lurade en fela och 
så slänger han ut musen. Panten tripar iväg till sin säng. Men i hans säng log en rotfela. Pan-
ten Sopade ut musen. och så går Panten till hans säng. Han tängker på musen. Musen fryser 
nog tängte panten. Musen bllir nog till is. Panten sprang ut och hämtade Musen. Panten sete 
han vid värm-eflaskan. Musen lever Panten krama och pusa Musen. Musen nös. Panten 
sprang och hämtade sprit men de tyckte musen inte om: Musen hemtade Visky som han 
tyckte om.  
 
K13 
Det är en kall vinter natt. Den Rosa pantern sov en skön sömn. Men så hörde han något. Han 
gick ut och kollade, men det var ingen där. Så han kollade i köket och där såg han små fotspår 
på golvet. Han földe efter fotspåren in i ett av sovrummen, och där såg han en knöl under 
täcket. Han lyfte på täcket och fick se en liten mus ligga i sängen. Den Rosa pantern blev sur 
och tog musen i svansen och gick till dören och slängde ut musen. Men nän han var på väg 
mot sängen såg han fler spår. 
 
Musen satt vid kylskåpet och ån mackor, presis när musen skulle göra en ny macka fångade 
pantern honom i en säck. På vägen till dörren gnagde musen hål i säcken och smat i väg. Pan-
tern slängde ivag säcken och stäng de dören. När han gick tillbaka till sängen såg han knölen 
igen. Då blev pantern så sur att han hindrade en fälla. När han la sig i sängen så fick han jätte 
ont i foten för fällan låg i sängen. 
 
Han sopade ut musen ut i snön. Och då kunde äntligen pantern sova. Mes så tyckte han så 
synd om musen så han gick ut och häm tade den. Han la musen i sängen och bäddade ner ho-
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nom. Sen hostade musen, och pantern hämtade mädesin. Men det ville inte musen ha så han 
tog vicy i stället.  
 
K14 
Det knakar på dören – va men det är mit i natten och då såver ju alla. – va nu det är ingen här. 
– Spår på golvet det är best att jag Följer dom. – Mm det var mer ju merkligt. – Spåren leder 
rakt in i mit såvrum. – In i mit tecke och en muss jag kastar utt den ur mit hus. Pang  
– men där är spåren igen. – Nu Har jag dej tenkte katten. musen tog kniven och skärde sig 
ijenom påsen och smet. Men igen att han är i min seng. jag seter upp en rotfela sa att han inte 
komer till baka. Aj min fot nu åker han utt tänkte katten. Svisch. va sköt utan musen tenkte 
katen. Men tenk om han fryser ute jag hemtar honom och leger på min varma grej. Hoppas att 
Han vaknar till. ja han va knar. – Host  Host sa mussen. Och katen pussar musen och ger ho-
nom Renta. Bläääh. mm.  
 
K15 
Det var en gång en tiger som såv jupt men sen hörde han non som knaka på dören. han kol-
lade men det var inte någon där men sen såg han några fotspår som gick till sovrumet. Han 
sågen stor bula under täcket så han kollade. Där under lågen liten mus. Han blev sur och 
slängde ut den och smälde igen dören. Men sen när han vände sig om såg han fotspår igen. 
Men de gick mot köket och där var musen igen men han åt på en smörgås. Tigern blev arg 
och tog en säck och fånga musen men musen Skärde up  säcken med en kniv och spran till 
sängen igen. Han blev så arg att han gilrade en råtfäla åt musen men musei la den i sängen 
och då fick tigern den i foten. Han kastade ut musen igen och han gick sen och såv men då 
tängkte han på musen som var så kal där ute i snön han tyckte synd om musen så han sprang 
och hämtade musen. Han sprang med den till sängen Och la ner musen under täcket och gav 
den en stor puss. musen hostade så han hämtade sprit men det ville inte musen ha så musen 
hämtade vyski som han ville ha.  
 
K16 
Rosa pantern ligger och sover nån knackar på dören han öppnar och ser ingen. Han går in igen 
och ser fotsteg han följer fotstegen in till hans sovrum när hör någon snarka och tar up täket 
och ser en mus han lyfter musen i svansen och slänger ut han å smäller igen dören, men mu-
sen han komma in och gick till kylskåpet pantern fångade musen i en påsse men musen hade 
en kniv i handen och sågade ett håll i påsen och hoppade ut, Och gick å la sig i panterns säng 
pantern hörde snarkningar och hämtade en rotfäll och smög i väg och la sig i säng. Och fick 
rotfällan i foten han sparkade ut musen och gick å la sig han tänkte på musen och att det var 
kallt ute han sprang ut och hämtade musen och la han i sängen. Å pussade han musen nös och 
pantern hämtade sprit men musen hämtade en anann dyrare sprit och la sig i sängen. 
 
K17 
Det är en kall vinter natt och råsa pantern sover, men vaknas av två knack mitt i natten på sin 
ytter dörr. Han går och kollar men ser ingenting. Men när han ska gå och lägga sig igen ser 
han små musspår. Han följer dom och det leder rakt in i sovrumet. Rosa pantern ser funder-
sam ut och sen hör han hur det slurpas under sitt teke. Han ser en mus som sover. Han slänger 
ut honom i snön och kastar igen dörren bakom sig. Men nu ser han spår igen som leder till 
kylskåpet denna gången. Han ser musen en gång till och nu sitter han och äter en macka med 
ost. Den rosa pantern tar en sopsäck och fångar honom. Han kastar ut honom fast märkte inte 
att han hade skjärt ett hål i säcken och hoppat ut. Sen hörde han att någon satt och gräft i sin 
säng.  
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Den rosapantern gjorde en fälla och gick och la sig igen Men då fick han ont för fällan låg i 
hans säng. Han kastade ut honom igen men tänkte att han blev en snömus och det var han 
också. Han sprang ut och tog in honom. Han la honom i sängen och värmde upp honom. Han 
gav honom lite sprit men då hostade han bara, han sprag iväg och hämtde en annan sprit.  
 
K18 
Det börjar med att rosapantern sover i sin säng. helt plötsligt knackar det på dörren. När han 
öppnar så var det ingen där när han stänger dörren och börjar gå till sin säng så märker han 
små fotspår på golvet så han följer dom. och dom leder till hans säng när han drar bort täcket 
är det en mus som liger där. Så tar han musen i svansen och slänger ut honom ur huset. och så 
märker han små fotspår igen. och dom leder till köket och så ser han musen sitter där och äter. 
då tar rosa panten en säck och fångar musen. och när han går mot dörren så tar musen en kniv 
och gör hål i säcken och hoppa-r ut när rosa pantern går mot säng så ligger musen där. då tar 
pink panter fram en råttfälla. så smyger han till sin säng då så hoppar han till och så har han 
rått (radbrytning) fällan på foten. då blev han arg på musen och kör ut honom ur huset. sen går 
han och lägger sig. men han kan inte sova han tänker på musen. tillslut springer han ut och tar 
in musen och värmer musen sen så nyser mussen och då hämtar rosapantern en sprit flaska 
men musen hämta en wiskhey flaska.  
 
K19 
När råsa panten skulle läga sig hörde han ett knack på dören. Och gick ut. Och kola men det 
var inget där så han gick till vardasrumet och såg fotspår. Och földe efter fotspår en till sin 
säng. Och drogöpp teket. Och där Låg en mus. Men råsa panten slengde ut musen. Och 
stängde dön. Men an såg Fotspår till skaferiett också. råsa panten gick ditt och såg musen 
igen. Musen smöra en maka med en ´vasskniv. Då tog råsa panten En båse och fånga musen 
men musen skärde sig ut ur påsen. Och la sig i sängen. då såg råsa panten det och råsa panten 
gjorde en rotfela. Men han gick på rotfelan skelv. då blev råsa pantern arg och slegde ut mu-
sen. Men musen blev så kal. Så råsa panten tog in musen för den blev suk. och musen Lag sig 
i Sengen och somna 
 
K20 
pantern sover och veckarklockan ringer. Han vakna och det knackade på dörren. Han öppnar 
dörren och tittar ut det var ingen där ute. Han gick in igen och såg fot-spår. Han undrade vems 
det var sen såg han att fotspåren leder till sovrumet. Fotspåren leder up på hans säng och han 
såg att det låg någon där. Han drog bort täcket och blev förvånad det låg en rotta i sängen. 
Han tog up rottan och gick till dörren han slängde ut rottan och stängde dörren. Då såg han 
nya fot-spår dem leder till köket och där satt rottan och åt en smörgås. Pantern tog en säck och 
fånga rottan. Men rottan skärde sig ur säcken och gick iväg innan pantern kasta ut säcken ige-
nom dörren. Han stängde dörren och gick till sin sängen men rottan låg där igen. Men denna 
gången la pantern en rottfälla och la bort rottan från sängen. När han skulle läga sig i sängen 
då fick han rottfällan på sin fot han skrek och skrek sen blev han arg på rottan. Pantern kasta 
ut rottan och stä-ngde dörren han gick till sin säng och la sig ner. Sen burjade han tänka på 
rottan och tänkte att rottan fryser så mycket att rottan fryser till is. Pantern blev läsen och 
sprang till dörren och titta ut han såg rottan. Han tog in rottan och la rottan i sin säng rottan 
nös. pantern hämt-ade en flaska sprit men rottan ville inte ha s-prit. Rottan gick iväg 
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6.5 Rosa Pantern-serien 
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(Publicerat med tillstånd från Massolit). 
 
 
 
 
 
 
 


