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Felaktig särskrivning är ett utbrett problem i svenska texter. Det finns forskning både om vilka typer av ord som 

särskrivs  och  om  tänkbara  orsaker  till  varför  särskrivning  sker.  Bristen  på  förslag  till  undervisning  och 

förebyggande åtgärder rörande särskrivning är vad som har motiverat denna studie. Syftet med studien är att,  

med hjälp av variationsteorin, förstå vad som är kritiskt för undervisning om särskrivning. Frågeställningarna är  

således:

• Vilka  är,  för  den  valda  elevgruppen,  de  kritiska  aspekterna  för  lärande  av  sär-  respektive 

sammanskrivning av ord i svenska språket?

• Hur kan vi, i undervisningen med hjälp av variationsteorin, skapa förutsättningar för dessa elevers 

lärande av vilka ord som ska skrivas isär respektive ihop?

För  att  kunna  svara  på  frågeställningarna  har  ett  upprepat  undervisningsexperiment,  i  form av  en  lektion, 

genomförts  med  20  elever  i  årskurs  6.  Lektioner  har  planerats,  genomförts  och  analyserats  utefter  ett  

variationsmönster,  för  att  sedan  förbättras  och  upprepas.  Vårt  undervisningsexperiment  har  sin  grund i  de  

praxisnära metoderna design experiment, lesson study samt learning study. Genom vår studie har vi funnit att 

det är fördelaktigt att diskutera tyngdpunkten i ord för att eleverna ska kunna avgöra om ord ska skrivas isär 

eller ihop. Vidare är det gynnsamt att påvisa hur innebörden kan påverkas när ett sammansatt ord felaktigt  

särskrivs. Eleverna behöver även ha en förförståelse för stavelser för att kunna förstå att tyngdpunkten i ord  

alltid hamnar på en sådan.
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1. Inledning
Det kan bli ganska dråpligt när en grillad kyckling lever eller när man träffar på en lång hårig  

sjuk syster. Sådana lustigheter kan uppstå när ett ord som ska vara sammansatt istället särskrivs. 

Många irriterar  sig på detta och tror att  det är  ett nytt  fenomen, men så är inte fallet.  Både 

Hallencreutz  (2001)  och Svenska  språknämnden (2011)  förklarar  att  problemet  med felaktig 

särskrivning varken har blivit större eller mindre med åren. Särskrivning är heller inte något som 

bara barn och ungdomar gör, utan det  förekommer i  olika åldrar och kan hittas i  flera olika 

sorters  texter  (Mobärg,  1997).  Skolan  är  enligt  läroplanen  ålagd  att  undervisa  om språkets 

stavningsregler.  Elevernas användning av dessa regler  ska bedömas utefter  kunskapskraven i 

årskurs  6  (Skolverket,  2011).  Dessutom står  det  i  syftestexten  för  kursplanen  i  svenska  att 

eleverna ska få förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få följder för hur det uppfattas 

av andra.  Genom felaktig  särskrivning kan det  som är avsett  att  förmedlas få en helt  annan 

innebörd, som i våra exempel ovan. 

Felaktig särskrivning är något som intresserat och roat oss båda. Under vår utbildning har vi sett 

att det förkommer i både elev-, student- och lärartexter. Därför var vi nyfikna på om det går att 

undervisa om problemet och på så vis förebygga det. Vi har funnit att den forskning som finns 

om särskrivning, och de läromedel som vi har träffat på i ämnet svenska, inte behandlar hur 

undervisningen  bör  ske.  De  läromedel  som  vi  har  tittat  i  beskriver  ordbildning  och  att 

sammansatta ord förekommer, men de tar inte upp fenomenet felaktig särskrivning och vad det 

kan innebära för kommunikationen. Forskning inom området, där främst tänkbara orsaker till 

särskrivning tas upp, finns det gott om. Däremot har vi i skrivande stund inte funnit studier som 

behandlar felaktig särskrivning i undervisningen. Vår förhoppning är att vår studie kan bidra med 

kunskap till området. 

För att ta reda på hur undervisning om särskrivning kan se ut har vi utfört ett undervisnings-

experiment med drag från metoderna design experiment, lesson study och learning study, där den 

senare har sin utgångspunkt i variationsteorin. Vi var nyfikna på praxisnära metoder och ville 

försöka genomföra ett sådant undervisningsexperiment i praktiken.
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2. Bakgrund
Nedan behandlas språkregler och tidigare forskning kring särskrivning, exempel på praxisnära 

forskning samt vår teoretiska utgångspunkt variationsteorin.

2.1. Särskrivning

När två ord sätts samman bildar de ett nytt ord som kan ha en ny betydelse. Detta kallas för 

sammansättning och är en typ av ordbildning. En varm korv är inte detsamma som en varmkorv. 

När det sista ordet i sammansättningen är ett substantiv, såsom badboll eller bordsduk, kallas det 

för  nominal  sammansättning  och  är  den  vanligaste  ordbildningsformen  i  svenska  språket 

(Söderbergh, 1971). Denna typ av ordbildning finns även i andra nordgermanska språk, såsom 

norska, danska och isländska (Språkrådet, 2012a). Skrivs sådana ord isär behåller de inte samma 

innebörd. Trots att nominala sammansättningar finns i  engelska språket  ändrar det  inte alltid 

betydelsen där. Fire man och fireman betyder brandman oavsett om det skrivs isär eller samman, 

men en black bird är en svart fågel medan en blackbird är en koltrast. Särskrivning spelar alltså 

inte  alltid  roll  för  betydelsen  i  det  engelska  språket.  Särskrivning  av  sammansatta  ord  ska 

däremot aldrig ske i svenska texter enligt svenska skrivregler (Språkrådet, 2008). Med hjälp av 

att lyssna på hur ordet uttalas och var betoningen ligger kan man avgöra om ordet ska särskrivas 

eller inte (Språkrådet; Svenska språknämnden, 2011). Om ett ord har mer än en betoning, som i 

sammansatta  ord,  kallas  den  första  för  huvudbetonad  och  den  andra  för  bibetonad,  som  i 

äppelkärna.  Vid sammansatta  ord  läggs  huvudbetoningen  på  första  stavelsen,  exempelvis 

fullvuxen, men om ordet felaktigt särskrivs får istället båda orden huvudbetoning; full vuxen. Att 

lägga huvudbetoning på både full och vuxen i det här fallet ändrar betydelsen från storväxt till en 

berusad och myndig person.

Felaktig särskrivning av ord i svenska texter sker bland såväl gamla som unga (Hallencreutz, 

2003). Även våra nordiska grannspråk, som har samma typ av ordbildning som vi, brottas med 

samma problem (Dansk  Sprognævn, u.å.; Språkrådet, u.å.). Särskrivning är heller inte nytt, då 

Hallencreutz (2001) beskriver att man som regel skrev isär ord i svenskan ända fram till början 

av  1800-talet.  Svenska  Akademin  publicerade  vid  den  tiden  en  avhandling  om det  svenska 

stavsättet (Språkrådet, 2012b). I avhandlingen presenterades en norm för hur ord skulle stavas 

och skrivas ihop, och Svenska språknämnden (2011) påpekar  att  vi  till  stor del  följer  denna 
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styrning  än  idag.  Hallencreutz  (2001)  förklarar  att  det  var  i  och  med  Svenska  Akademins 

avhandling som svensk stavning började befästas och regleras. Det var alltså på 1800-talet som 

särskrivning gick från att vara ett accepterat skrivsätt till att vara ett problem i svenska texter. 

Det finns flera tänkbara orsaker till varför särskrivning förekommer. En av dessa anser Fransson 

(1993) vara att engelskan har ett stort inflytande över svenska språket. I engelska särskrivs, som 

ovan beskrivet, flertalet ord som i svenska texter skrivs samman - jämför vardagsrum och living  

room.  Att influenser från det engelska språket skulle  ha betydelse för särskrivning i svenska 

texter  är  dock  något  som  både  Melin  (2001)  och  Hallencreutz  (2001)  förkastar,  då  elever 

särskriver ord redan innan de lär sig engelska. Melin beskriver ytterligare två tänkbara orsaker. 

Den ena är att Skolöverstyrelsen på 70-talet införde en ny handstil, SÖ-stilen, där bokstäver inte 

längre  alltid  fogades  samman.  Den andra  är  att  särskrivning skulle  kunna förklaras  med att 

skribenten lyfter pennan för att sätta ut diakritiska tecken, det vill säga prickarna över i, j, å, ä 

och  ö.  Dock  avvisar  Melin  dessa  två  förklaringar  då  mellanrummet  inte  hamnar  efter  de 

bokstäver som inte får bindas samman enligt SÖ-stilen. Särskrivningens mellanrum hamnar inte 

heller direkt efter bokstäver med diakritiskt tecken, såsom jä rnvä g, utan mellanrummet hamnar 

i ordfogen mellan de sammansatta orden, som i  järn väg. Melin lyfter istället de vetenskapligt 

studerade orsaker som funnits. Dessa finns i de studier som gjorts av elevtexter, skrivna av elever 

i åldrarna tio till femton, där forskarna har sett att det är ord med tungt betydelsebärande förled 

som särskrivs oftast - speciellt då förledet består av ett substantiv (Fransson; Hallencreutz, 2003).  

Ett tungt betydelsebärande förled är exempelvis bil- eller vatten-, men inte på- eller samman-.

I svenska elevtexter är det vanligt att stöta på särskrivningar av sammansatta ord. Faktum är att 

särskrivning är det allra vanligaste skrivfelet i svenska texter (Melin, 2001). I sin studie av 168 

elevuppsatser, skrivna av elever i åldrarna tio till tolv, fann Hallencreutz (2003) omkring 750 

felaktigt  särskrivna  ord.  De vanligaste  särskrivna  orden  var  de  som bestod  av  sammansatta 

substantiv, exempelvis halv år eller matte lektion. Vad gäller ordens längd fann hon att ord med 

flerstavigt  förled  och  enstavigt  efterled  också  särskrevs  ofta,  exempelvis  avtags  väg eller 

monster film. 
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2.2. Teoretisk utgångspunkt

Variationsteorin,  som  vår  studie  har  sin  grund  i,  har  sitt  ursprung  i  fenomenografisk 

forskningstradition.  Inom fenomenografi  är  man intresserad  av  att  undersöka hur  människor 

uppfattar samma fenomen på olika sätt - man vill förstå vilken variation av uppfattningar som 

finns (Marton & Booth, 1997; Wernberg, 2009). Wernberg uttrycker att variationsteorin skiljer 

sig från fenomenografin eftersom den inte nöjer sig med att beskriva de olika uppfattningar som 

finns, utan även strävar efter att utveckla lärandet. Detta stöds av Runesson och Kullberg (2010),  

som förklarar att variationsteorin är ett  teoretiskt ramverk som inte stannar vid undersökning 

utan även får  praktiska konsekvenser  i  undervisningen. Runesson och Kullberg  beskriver att 

variationsteorin  har  använts  för  att  analysera  undervisning utifrån  vad  som görs  möjligt  för 

eleverna att lära, vad eleverna faktiskt lär och hur man kan förbättra lärandet. De förklarar att de 

grundläggande pedagogiska frågorna endast kan besvaras när vi vet vad eleverna förväntas lära 

sig och vad de faktiskt lär sig i undervisningssituationer. Detta stärks av Marton, Runesson och 

Tsui (2004) som tillägger att vi behöver ta fasta på varför elever lär i en situation men inte i en 

annan. Syftet med variationsteorin är att förstå både vad elever har för erfarenheter av, och hur de  

uppfattar, det som undervisningen ska handla om (Lo, 2012). 

Att lära innebär alltid att lära sig något. Detta något är vad som inom variationsteorin kallas för 

lärandeobjekt (Marton et al., 2004). Wernberg (2009) påminner om att ett lärandeobjekt inte är 

synonymt med begreppen mål eller arbetsområde, då de är generella och oftast fastställda över 

en längre tid. Lärandeobjekt väljs istället ut specifikt för en viss grupp elever och kan ändra sig 

över  tid.  Vår  studies  lärandeobjekt,  som  är  särskrivning,  är  förvisso  generellt  men  vi  har 

undersökt  dess  exakta  innebörd  för  en  viss  elevgrupp.  Det  lärandeobjekt  som  läraren  vill 

undervisa om, det som presenteras och det som eleverna faktiskt tar till sig skiljer sig ofta åt. 

Därför  har  Lo,  Marton,  Pang  och  Pong  (2004)  delat  upp  lärandeobjektet  i  tre  delar:  det 

intentionella, iscensatta  samt  erfarna  lärandeobjektet. Det intentionella lärandeobjektet är vad 

läraren har för avsikt att undervisa om. Det är dock inte säkert att det stämmer överens med vad 

läraren faktiskt undervisar om. Av den anledningen har Lo et al. valt att använda sig av begreppet 

det  iscensatta  lärandeobjektet  för  det  som  eleverna  presenteras  inför.  Det  som  eleverna  i 

slutändan  har  lärt  sig  kallas  för  det  erfarna  lärandeobjektet,  och  kan  analyseras  fram  ur 

eftertesten.
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Ett  viktigt  begrepp inom variationsteorin  är  kritiska  aspekter.  Marton  et  al.  (2004)  förklarar 

kritiska aspekter som det som är nödvändigt att få syn på för att lära sig något specifikt.  De 

kritiska aspekterna är inte generella, utan de är kritiska för just den grupp elever som studeras. 

Bergqvist och Echevarria (2011) tillägger att aspekterna är kritiska att få syn på även för lärarna 

själva för att  de ska kunna undervisa om problemet. För att tydliggöra vad kritiska aspekter 

handlar om kan vi använda en tussilago som exempel. För att förstå att blomman man tittar på är  

just en tussilago behöver man få syn på den gula korgblomman och den fjälliga stjälken. De 

kritiska aspekterna är alltså dessa två egenskaper som särskiljer tussilagon från andra blommor. 

Det räcker dock inte med att urskilja varje kritisk aspekt för sig, utan de måste erfaras samtidigt 

för att man ska kunna förstå lärandeobjektet (Lo, 2012; Wernberg, 2009). Både Wernberg och 

Marton et al. beskriver att kritiska aspekter måste hittas empiriskt, alltså genom för- och eftertest, 

analys  av lektioner  eller  ur  elevsvar/-frågor.  För  att  tydliggöra de kritiska aspekterna för  ett 

lärandeobjekt kan undervisning ske utifrån ett variationsmönster (Ko & Marton, 2004). Nedan 

presenteras  detta  mönster  utifrån  fyra  begrepp  som  Marton  et  al.  (2004)  har  definierat.  I 

beskrivningen har vi kopplat begreppen till vårt lärandeobjekt, särskrivning:

Kontrast - för att veta vad något är behöver man också veta vad det inte är. 

Således behöver man förstå att flera ord kan sättas ihop till ett nytt för att 

förstå när ett av dessa är felaktigt särskrivna. Eleverna i vår studie behöver 

därför få syn på att varmvattenkran inte är detsamma som varm vattenkran.

Generalisering - för att kunna förstå lärandeobjektet behöver man uppleva 

flera  exempel  på  det.  Eleverna  i  vår  studie  behöver  få  se  sär-  och 

sammanskrivning av olika typer av ord i olika sammanhang.

Separation -  för att kunna urskilja flera aspekter av ett lärandeobjekt 

behöver man variera en aspekt i taget.  Varierar alla aspekter samtidigt kan 

man inte urskilja dem.  Sär-  eller sammanskrivning av ord kan alltså inte 

varieras samtidigt som ordet byts ut.  Exempelvis kan inte ordet höstjacka 

ställas mot ordet vinter sol eftersom både ord och mellanrum varierar 

samtidigt. Detta gör att ingen enskild aspekt kan urskiljas.
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Fusion -  för  att  helt  och  fullt  förstå  lärandeobjektet  måste  alla  kritiska 

aspekter kunna urskiljas simultant, då de sällan framträder var för sig i det 

verkliga  livet.  Eleverna  behöver  kunna urskilja  olika  kritiska  aspekterna 

samtidigt för att i nya situationer vara säkra på när ord ska skrivas isär eller 

ihop. 

2.3. Praxisnära forskning

Praxisnära  forskning avser  den  forskning som har  tydlig  anknytning till  skolans  verksamhet 

(Carlgren, 2005). Carlgren menar att det finns ett behov av sådan forskning för att erfarenheten 

och den praktiska kunskapen i skolan ska erkännas. I praxisnära forskning utgår problemen ifrån 

vad de verksamma lärarna ser i sin vardag. Vidare beskriver Carlgren att praxisnära forskning 

ska bidra till en större kunskap samtidigt som den ska kunna användas av de som jobbar i skolan. 

Nedan beskrivs tre exempel på metoder som används i praxisnära forskning; design experiment, 

lesson study samt learning study.

2.3.1. Design experiment

Brown (1992) beskriver att ett design experiment är en studie i klassrumsmiljö. Dessa studier 

syftar till att utveckla lärandeteorier som i sin tur ska bidra till det praktiska arbetet i skolan. 

Brown menar att studier i verkliga klassrum kan bidra till mer användbar forskning än studier i  

laboratorieliknande miljöer. Detta stärks av Collins, Joseph och Bielaczyc (2004) som förklarar 

att design experiments ska förfina både praktiken och själva teorin i sig. Arbetsgången börjar 

med att forskare, tillsammans med lärare, väljer ut vad eleverna ska lära sig och därmed vad 

studien  ska  utgå  ifrån.  Därefter  kartläggs  elevernas  förförståelse  genom  någon  typ  av  test. 

Undervisningen planeras och genomförs utifrån valda lärandeteorier. Slutligen analyseras och 

förbättras undervisningen (Brown; Cobb, Confrey, diSessa, Lehrer & Schauble, 2003; Collins et 

al.). 

2.3.2. Lesson study

Stigler  och  Hiebert  (1999)  beskriver  hur  en  lesson  study  går  till;  en  grupp  lärare  väljer 

tillsammans ut  ett  problemområde  som en lektion  ska handla om.  Lektionen planeras  sedan 

utifrån den samlade kunskapen som finns i kollegiet, genomförs av en lärare samt observeras och 

analyseras av resterande. Därefter omarbetas och prövas lektionen åter, i  en ny elevgrupp av 

samma eller en annan lärare. Resultatet dokumenteras för att kunna redovisas för andra lärare. 
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Lesson  studies  övergripande  syften  är  att  finna  “den  ultimata  lektionen”  och  att  skapa  ett 

kollegialt lärande.

2.3.3. Learning study

Gustavsson  (2008)  förklarar  att  metoden  learning  study  har  sitt  ursprung  både  i  design 

experiments och i lesson studies. Flertalet författare beskriver arbetsgången vid en learning study 

(Bergqvist  &  Echevarria,  2011;  Lo,  2012;  Lo  et  al.,  2004;  Runesson  &  Kullberg,  2010). 

Huvuddragen är, i kronologisk ordning:

1. Bestämma lärandeobjekt för studien samt diskutera vad det innebär att kunna 

lärandeobjektet.

2. Undersöka elevernas förförståelse genom ett förtest.

3. Planera  en  lektion,  utifrån  ett  variationsmönster,  med  fokus  på  att  eleverna  ska  få 

möjlighet att urskilja de kritiska aspekterna för lärandeobjektet.

4. Genomföra lektionen under videoinspelning för efterföljande analys.

5. Utvärdera lektionen genom analys och eftertest.

6. Planera en ny lektion utifrån resultat av analys och eftertest.

7. Utvärdera hela studien och redovisa resultatet.

Nedan följer en sammanfattning av en av Gustavssons (2008) studerade learning studies i ämnet 

svenska. En av de learning studies som hon studerat handlar om interpunktion. Lärarna i skolan 

där  studien  genomfördes  uttryckte  ett  önskemål  om  ett  lärandeobjekt  inom  grammatik. 

Tillsammans  med  forskare  definierades  och  avgränsades  lärandeobjektet  till  skiljetecken. 

Därefter  kartlades  elevernas  förkunskaper  genom ett  förtest  i  vilket  eleverna  fick placera  ut 

skiljetecken i olika meningar. Förtesten analyserades av lärarkollegiet tillsammans med forskarna 

för att finna kritiska aspekter. Ur analysen fann de bland annat att eleverna behöver förstå att det 

inte går att avgöra vad en fråga är endast genom att leta efter frågeord. Istället behöver eleverna 

förstå  meningarnas  innebörd.  Lektion  1  planerades  och  genomfördes  utifrån  det  teoretiska 

verktyget  variationsteorin.  Exempelvis  kontrasterades punkt  med frågetecken. Efter lektionen 

analyserades det inspelade materialet samt eftertesten av lärarkollegiet och forskarna. Därmed 

inleddes en ny cykel som började med att planera lektion 2. Förändringar genomfördes gällande 

variation och kontrastering, då även utropstecken skulle kontrasteras mot punkt under lektion 2. 

Efter  analys  av  lektion  2  och  eftertesten  började  nästa  cykel  i  learning  studyn,  nämligen 

utformandet  och genomförandet av lektion 3.  Gustavsson beskriver att  de deltagande lärarna 
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under studiens gång blev mer medvetna om variationsteorin som verktyg. I och med det blev 

variationsmönstret tydligare för eleverna i de efterföljande lektionerna, vilket kunde utläsas av 

elevernas visade resultat på för- och eftertest.

En learning study ska utgå från vad lärare i praktiken anser att deras elever har haft svårt att  

utveckla förståelse kring (Gustavsson, 2008). Ett lärandeobjekt ska alltså inte vara taget ur luften 

utan  vara  förankrat  i  en  verklig  svårighet.  Matematik  är  ett  ämne  med  relativt  avgränsade 

områden vilket gör att praxisnära forskning och variationsteorin har lämpat sig bra just där. Vårt 

undervisningsexperiment  behandlar  ämnet  svenska,  vilket  Gustavsson  (2006)  påpekar  är  ett 

ämne som numera ses som ett långtgående projekt utan separata delar. Det har därmed varit svårt  

att  anpassa  ämnet  svenska  till  learning  studies.  Tidigare  var  undervisningen  i  svenska  mer 

formell och uppdelad i separata bitar såsom stavning, grammatik och ordklasser. Vidare förklarar 

Gustavsson (2008) hur dagens svenskundervisning snarare fokuserar på funktion än form, vilket 

gör  att  instudering  av  fristående  delar  kan  upplevas  som  lösryckta.  Hon  påpekar  dock  att 

skriftspråket  skiljer  sig  från  talspråket,  något  som  särskilt  märks  i  vårt  lärandeobjekt 

särskrivning, och att det trots allt kan argumentera för en formell undervisning som fokuserar på 

de skillnader som finns där emellan. Då flertalet learning studies har genomförts inom matematik 

uppmanar Lo (2012) till att använda metoden i flera andra ämnen för att sätta variationsteorin på 

prov. 

2.4. Sammanfattning av bakgrund

Särskrivning  har  sedan  länge  förekommit  i  svenska  texter  –  först  innan  svensk  stavning 

reglerades och sedan som skrivfel (Hallencreutz, 2001). Flertalet forskare och språkskribenter 

har undersökt vad det är som orsakar felaktig särskrivning. Förslag finns på att det exempelvis 

kan bero på influenser från engelskan eller handstilens inverkan (Fransson, 1993; Melin, 2001). 

Oavsett  vad orsaken kan tänkas  vara,  finns  i  skrivande stund inga publicerade rapporter om 

undervisning kring särskrivning. Ett sätt att pröva undervisning och dess effektivitet är genom de 

tre ovan beskrivna metoderna design experiment, lesson study samt learning study.

Metoderna utgår alla tre från något som har verkat svårt att undervisa om. Utifrån detta planeras, 

analyseras och utvärderas en lektion för att sedan förbättras och testas på nytt. Alla tre metoderna 

är på så vis  iterativa, det vill  säga upprepande, till  sin karaktär. De delar även samma syfte, 

nämligen att förbättra undervisningen och nå en reflekterande praktik (Lo, 2012; Runesson & 
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Kullberg, 2010). Både design experiments och learning studies utgår från en teori som testas i 

praktiken där den senare alltid baseras på variationsteori, medan lesson studies endast utgår ifrån 

lärarnas samlade erfarenhet.
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3. Syfte och frågeställningar
Vår  studie  består  av  att  själva  genomföra  ett  upprepat  undervisningsexperiment  grundat  i 

variationsteorin.  Syftet  med  undervisningsexperimentet  är  att  undersöka  vilka  de  kritiska 

aspekterna är för att elever ska utveckla förståelse för sär- respektive sammanskrivning av ord, 

samt  hur   förutsättningar  kan  skapas  för  lärande  av  detta  hos  elever  i  årskurs  6.  Våra 

frågeställningar är därmed:

• Vilka är, för den valda elevgruppen, de kritiska aspekterna för lärande av sär- respektive 

sammanskrivning av ord i svenska språket?

• Hur kan vi,  i  undervisningen med hjälp av variationsteorin,  skapa  förutsättningar  för 

dessa elevers lärande av vilka ord som ska skrivas isär respektive ihop?
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4. Metod
Detta  kapitel  inleds  med en  beskrivning av  hur  vi  valt  metod samt  hur  vårt  urval  gick till.  

Därefter presenteras vårt genomförande av studien, samt hur analysarbetet gått till, i kronologisk 

ordning. Slutligen behandlas de forskningsetiska principer som studien har vilat på.

4.1. Val av metod

I  och  med  att  vi  ville  undersöka  hur  undervisning  kring  särskrivning  kan  ske  valde  vi  en 

kombination av de praxisnära metoderna design experiment, lesson study och learning study. I de  

tre metoderna väljs ett ämnesområde utifrån vad de inblandade lärarna uttrycker vara svårt att 

undervisa  om  i  just  deras  elevgrupper.  Så  har  vi  inte  gjort,  då  vi  valde  lärandeobjektet 

särskrivning utifrån det för oss intressanta ämnesområdet svenska. Däremot trodde vi att vårt 

lärandeobjekt skulle kunna vara en generell svårighet för elever och därför fann vi ändå studien 

relevant.  I  både  design  experiments  och  i  learning studies  undersöks elevernas  förförståelse 

genom någon form av test, vilket vi också gjorde i vår studie. I linje med dessa två metoder 

gjorde vi därmed ett  försök att urskilja vad som var kritiskt att  förstå för vårt lärandeobjekt. 

Däremot gjordes detta endast av oss, och inte tillsammans med forskare som annars görs i de 

båda metoderna. Vidare planerades en lektion utifrån forskning kring lärandeobjektet, vilket även 

görs  i  design  experiments  och  learning  studies.  Lektionens  innehåll  byggde  på  vår  egen 

erfarenhet av undervisning, i likhet med en lesson studie. I enlighet med en learning study ville  

vi synliggöra våra kritiska aspekter med hjälp av ett variationsmönster. I och med det använde vi, 

precis som i en learning study, variationsteorin i praktiken. Även design experiments testar en 

lärandeteori för att kunna utvärdera dess funktion i det faktiska klassrummet. Efter den första 

lektionen utvärderade vi om vi gjorde lärande möjligt genom ett eftertest. Utvärdering genom 

eftertest sker i både design experiments och learning studies, men analys och reflektion kring 

lektionen görs i alla tre metoderna. Utifrån eftertestet och analys av lektionen planerades sedan 

vår andra lektion. En likhet mellan vår studie och alla dessa tre metoder är att den har varit  

cyklisk och iterativ, det vill säga att lektionen har prövats, förbättrats och upprepats. Ytterligare 

en likhet är att vi genom denna uppsats har presenterat vårt resultat och fört det vidare. I likhet 

med  en  learning  study  ville  vi  använda  oss  av  och  pröva  variationsteorin  i  praktiken. 

Variationsmönstret som hör till teorin har därför använts vid såväl planering av lektionerna som 

vid analys av dessa. 
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4.2. Urval

I enlighet med ett bekvämlighetsurval där man utgår ifrån en sedan tidigare bekant miljö eller 

plats (Bryman, 2011), har vår studie genomförts i en klass som en av oss har haft kontakt med 

tidigare. Klassen valdes också eftersom den har få elever med svenska som andraspråk. Detta val 

gjordes på grund av att vi inte känner till hur sär- och sammanskrivning påverkas då man inte har 

svenska  som  modersmål.  Vi  kontaktade  den  aktuella  klassläraren  två  månader  innan  det 

planerade förtestet skulle äga rum för att ha en god säkerhetsmarginal. Läraren, som var villig att  

låta  oss  genomföra  studien  i  dennes  klass,  fick  även  godkännande  från  rektor.  Därefter 

godkändes även elevernas deltagande av samtliga vårdnadshavare genom ett samtyckesbrev, se 

bilaga 1. Klassen som studien ägde rum i var en årskurs 6 och bestod av 20 elever.

4.3. Genomförande

Nedan visas en modell över arbetsgången för studien, se figur 1. Därefter följer en beskrivning 

av de olika stegen som presenteras i modellen. 

Figur 1. Modell över arbetsgång.

4.3.1. Val av lärandeobjekt

Lärandeobjektet särskrivning valdes utefter vårt intresse och nyfikenhet. Vi valde att avgränsa 

lärandeobjektet till att eleverna skulle kunna få en generell förståelse för om ord ska skrivas ihop 

eller isär. Därmed valde vi att inte ta upp specifika regler för sär- och sammanskrivning, såsom 

att vissa ord alltid skrivs ihop samtidigt som vissa fasta uttryck alltid skrivs isär. Exempelvis 

skrivs ord som börjar med jätte- ihop, och fasta uttryck såsom i alla fall skrivs alltid isär trots att 

de låter som ett ord. Vi har valt att inte heller ta upp ord som får skrivas både isär eller ihop, 

såsom väl fungerande/välfungerande.
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4.3.2. Planering, genomförande och analys av förtest

Efter inläsning av litteratur och forskning på området, och efter egna erfarenheter, fann vi några 

tänkbara kritiska aspekter för vårt lärandeobjekt. Vid utformandet av vårt förtest, se bilaga 2, 

utgick vi ifrån dessa förmodade kritiska aspekter. I testet, som genomfördes fyra dagar före den 

första lektionen, hade vi därför en diktamen där tio ord lästes upp som eleverna fick skriva ner. 

Diktamen följdes av åtta ord med svarsalternativ där eleverna skulle ringa in den version av ordet  

som var korrekt. Orden i testet var valda så att deras betydelse inte ändrades om de skrevs isär. 

Vi valde därför ord såsom vintersol istället för långhårig. Det innebar att det inte skulle bli en 

tolkningsfråga om orden var rätt- eller felskrivna, vilket underlättade rättningen av testen. I slutet 

av förtestet lade vi en öppen fråga där eleverna fick motivera hur de vet när det ska sättas ut  

mellanrum mellan ord eller inte. Genomgående i vårt förtest hade vi en spridning av olika sorters 

sammansatta ord samt ord som ska skrivas isär, då vi ville veta vilken typ av ord som eleverna 

tenderade att skriva isär. En kort beskrivning av hur vi valde ut orden till förtestet finns i bilaga 

2. Förtestet tog ca 15 minuter för eleverna att genomföra. Testen rättades och sammanställdes 

samma dag. Vid rättning av förtesten valde vi att sammanställa resultaten både per fråga och per 

elev.  De  ord  som  hade  låg  lösningsfrekvens  hjälpte  oss  att  urskilja  fler  kritiska  aspekter. 

Sammanställning av resultat per elev möjliggjorde en senare jämförelse mellan respektive elevs 

för-  och  eftertest.  Vid  analys  av  förtesten  fann  vi  en  spridning  i  elevernas  resultat  på 

diktamensdelen och frågorna med svarsalternativ. Detta resultat jämfördes med svaren på den 

öppna  frågan,  vilket  ledde  till  att  en  förmodad  kritisk  aspekt  bekräftades.  Vi  ville  behålla 

spridningen i resultat i de båda lektionsgrupperna, för att undvika nivågruppering och därmed få 

ett tydligare resultat vid analys av lektionerna och eftertesten. Därför sorterades förtesten utefter 

antal rätt, och därefter plockades varannan elev ut till  två olika grupper. Analys av elevernas 

förtest gjorde även att en av de förmodade kritiska aspekterna bekräftades samt att en ny tillkom. 

4.3.3. Planering, genomförande och analys av lektion 1 och eftertest

Lektionen planerades  på  så  vis  att  de  två  dittills  funna  kritiska  aspekterna  skulle  behandlas 

utifrån Martons et al. (2004) definierade variationsmönster, se lektionsplanering i bilaga 3. Under 

lektionen  deltog  först  tio  elever.  De  resterande  tio  var  med  sin  ordinarie  lärare  i  ett  annat 

klassrum. Efter ca fem minuter hämtades en av eleverna för att genomföra ett nationellt prov. 

Detta gjorde att vi i stället fick en grupp på nio elever under den första lektionen. Lektionen 

inleddes med att lärare 1 diskuterade betoning med eleverna.  Detta gjordes med hjälp av att 

lyssna till betoningen i elevernas förnamn. I övningen fick eleverna även lägga betoningen på fel 
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ställe i sina namn för att höra skillnaden. Sedan övergick lärare 1 till att skriva meningen Grillad 

kycklinglever med kulpotatis på tavlan. Eleverna fick i uppgift att lyssna till var betoningen låg i 

de olika orden och dessa markerades med understrykning. Meningen suddades ut för att göra 

plats för den särskrivna meningen Grillad kyckling lever med kul potatis. Återigen fick eleverna 

lyssna till  ordens  betoning och dessa ströks under.  Övningen genomfördes för att  synliggöra 

kontrast och separation.  Därefter byttes meningen ut mot  Jag är en långhårig sjuksyster,  och 

övningen upprepades som ovan. Lärare 1 diskuterade det som skiljde meningarna åt, nämligen 

mellanrum, betoning och betydelse. Att genomföra samma sak igen med en ny mening gjordes 

för att synliggöra generalisering. Aktivitetskort, se bilaga 4, delades därpå ut till eleverna. De 

fick läsa orden för sig själva och inför hela gruppen. Klasskamraterna fick lyssna till vilket ord 

som var särskrivet respektive sammanskrivet. Genom aktivitetskorten ville vi påvisa kontrast, 

separation och generalisering. Lektionen avslutades med ytterligare en mening på tavlan:  Jag 

har en jättebra innebandyklubba, som även den behandlades som tidigare meningar. Kring denna 

mening diskuterades att betydelsen inte förändrades vid särskrivning. Därmed ville vi påvisa att 

särskrivning är felaktigt även när betydelsen inte ändras. Lektionen tog totalt 40 minuter, och 

direkt  efter  lektionen  fick  eleverna  genomföra  ett  eftertest,  se  bilaga  5.  Med  hjälp  av 

videoinspelningen  försökte  vi  analysera  lektionen  med  variationsmönstret  som verktyg.  Vid 

granskning av lektionen har vi försökt identifiera om och när kontrast, separation, generalisering 

och  fusion  blivit  synliggjort.  För  att  kunna  tolka  det  erfarna  lärandeobjektet  analyserades 

elevernas reaktioner, frågor och kommentarer ur det inspelade materialet. En jämförelse gjordes 

även mellan elevernas för- och eftertest för att undersöka eventuell förbättring i visat resultat. 

Eftertesten analyserades i övrigt på samma sätt som förtesten, det vill säga genom felsvar per ord 

och felsvar per elev. 

4.3.4. Planering, genomförande och analys av lektion 2 och eftertest

Efter analys av lektion 1 och eftertest beslutades att behålla lektionsplaneringen för lektion 1 som 

grund även för lektion 2. Genom att istället förändra små detaljer i genomförandet av lektionen 

hade vi  för avsikt att  göra variationsmönstret  tydligare för eleverna,  dessa detaljer  redovisas 

senare  i  studiens  resultatdel.  Lektionen  som  tog  totalt  50  minuter  genomfördes  enligt 

lektionsplaneringen,  se bilaga 6,  med den resterande halvan av klassen.  Det innebar att  elva 

elever deltog, då den elev som uteblev under lektion 1 istället deltog under lektion 2. Som vid 

lektion  1  genomfördes  ett  eftertest  direkt  efter  lektionstillfället.  Som  tidigare  användes  det 

inspelade  materialet  vid  analys  av  lektionen.  Även  vid  denna  analys  använde  vi  oss  av 
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variationsmönstret som verktyg. Återigen tittade vi på hur lärande gjorts möjligt. Denna gång 

analyserades dessutom om våra förändringar hade någon inverkan på elevernas förståelse för 

lärandeobjektet. Analysen av lektion 2 ledde fram till ytterligare en kritisk aspekt. Det erfarna 

lärandeobjektet kunde utrönas med hjälp det inspelade materialet samt jämförelse mellan för- 

och eftertest. De genomförda testen, lektionerna och analyserna ledde oss fram till de slutgiltiga 

kritiska aspekterna för vårt lärandeobjekt i den valda elevgruppen.

4.4. Forskningsetiska principer

Bryman (2011) beskriver fyra olika krav som grundläggande forskningsetiska principer. Vi har, i 

linje med informations- och samtyckeskraven, skickat ut brev till elevernas vårdnadshavare där 

vi informerade om studien och bad om deras godkännande för att få filma lektionerna, se bilaga 

1. Alla personuppgifter och den data som vi fick in behandlades konfidentiellt och användes 

endast för vår studie, i enlighet med konfidentialitets- och nyttjandekraven. För att avidentifiera 

eleverna har vi i studien kodat deras namn efter alfabetets bokstäver. Även bilagorna är avkodade  

så att inga namn under konfidentialitet kan utläsas.
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5. Resultat
Nedan följer en beskrivning av vilket resultat undervisningsexperimentet har lett till.  Resultatet 

är  uppdelat  utefter  de  kritiska  aspekter  som hittades  under  de  båda  lektionerna.  I  resultatet 

redovisas  även  hur  förutsättningar  för  lärande  skapades  genom  variationsmönstret  kring  de 

kritiska aspekterna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens resultat.

5.1. Lektion 1

Planering av lektion 1 skedde utefter de kritiska aspekter som analys av förtesten gav. Nedan 

presenteras  de  dittills  funna  kritiska  aspekter  som också  behandlades  under  lektion  1.  Efter 

aspektens  presentation  beskrivs  hur  den varierades  under  lektionen.  Slutligen  redogör vi  för 

resultatet av för- och eftertesten.

Kritisk aspekt 1:  Eleverna behöver förstå att när flera ord sätts ihop, eller när sammansatta  

ord särskrivs, kan de få ny betydelse.

Denna kritiska aspekt innebär att eleverna behöver förstå att om ett sammansatt ord felaktigt 

särskrivs betyder det inte då alltid samma sak, vilket i sin tur kan få konsekvenser för hur läsaren 

uppfattar  det  som  skrivits.  Exempel:  varm  vattenberedare betyder  inte  samma  sak  som 

varmvattenberedare. Aspekten var förmodad från början av studien efter inläsning av artiklar och 

forskning samt  genom egna erfarenheter  av dråpliga  särskrivningar.  I  förtestet  prövades  inte 

denna aspekt, då ord som ändrar betydelse vid särskrivning blir svåra att definiera som rätt eller  

fel vid rättning. Dock behandlades aspekten genom följande variationsmönster under lektionen:

Kontrast synliggjordes  till  viss  del  genom  att  meningar  skrevs  på  tavlan.  I  denna  övning 

varierade  mellanrummen,  och  därmed  betydelsen,  av  de  från  början  sammanskrivna  orden. 

Kontrast  planerades  att  bli  synlig  eftersom de  sammanskrivna  orden  kontrasterades  med  de 

särskrivna orden. Det gjordes för att kunna visa vad en särskrivning är och vad den inte är. Då 

meningarna  endast  stod  på  tavlan  en  i  taget  blev  dock  inte  kontrasten  tillräckligt  synlig. 

Konstrast  visades  även  i  övningen  med  aktivitetskorten,  då  återigen  både  mellanrum  och 

betydelse varierade medan orden var konstanta. Inte heller här blev kontrasten tillräckligt synlig, 

då tid inte lades på diskussion med eleverna om hur mellanrummen gjorde skillnad i ordens 
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betydelse.  Generalisering synliggjordes då vi i olika övningar gav exempel på hur mellanrum 

påverkar ordets betydelse. Därmed fick eleverna möjlighet att se denna kritiska aspekt i olika ord 

och i olika sammanhang. Separation synliggjordes inte kring denna aspekt, då betydelsen i ordet 

inte kan variera  utan att  betoningen också gör det  (vår andra kritiska aspekt  berör nämligen 

betoning). Fusion förekom, trots att det inte var planerat, i både de två första övningarna med sär- 

och  sammanskrivna  meningar  och  i  övningen  med  aktivitetskorten.  I  dessa  tre  övningar 

varierades både innebörden av orden och deras betoning (det vill säga kritisk aspekt två). Detta 

medförde att eleverna behövde urskilja de båda kritiska aspekterna samtidigt.

Kritisk aspekt 2: Eleverna behöver förstå att ett ord endast har en betoning, och att det i sin tur  

avgör om ord ska skrivas isär eller ihop.

Denna kritiska aspekt innebär att eleverna behöver lyssna till hur ordet sägs för att vara säkra på 

hur  det  ska  skrivas.  Exempel:  ordet  varmvattenberedare  är  betonat  i  den  första  stavelsen. 

Aspekten fanns med som förmodad kritisk aspekt efter inläsning av litteratur och forskning. Den 

bekräftades efter analys av förtesten, då det visade sig vara en lägre lösningsfrekvens på frågorna 

med svarsalternativ än på diktamensdelen. Detta tyder på att eleverna inte lyssnade till hur orden 

sas, utan att de endast använde sig av det visuella intrycket av orden. Vidare fann vi att de elever 

som hade flest rätt på båda delarna i förtestet kunde motivera sin förståelse på den öppna frågan. 

De förklarade att man kan lyssna till hur orden låter eller uttalas. Sambandet förtydligades då de 

elever som visade ett lägre resultat  på förtestet  hade svårt  att  motivera sin förståelse på den 

öppna frågan. De angav istället att de chansade eller hade lämnat frågan obesvarad. Därmed 

bekräftades denna kritiska aspekt, nämligen att man behöver lyssna till ordets betoning för att 

avgöra hur ord ska skrivas. Sambandet mellan elevernas resultat och deras motivering på öppna 

frågan visas i figur 2, 3, 4 och 5.

Figur 2. Utdrag från förtest där elev hade 10 av 18 poäng.
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Figur 3. Utdrag från förtest där elev hade 13 av 18 poäng.

Exemplen som visas i figur 2 och 3 är karakteristiska för den typen av svar som elever med lägre 

lösningsfrekvens angav. 

Figur 4. Utdrag från förtest där elev hade 18 av 18 poäng.

Figur 5. Utdrag från förtest där elev hade 18 av 18 poäng.

De elever som visade högst lösningsfrekvens på förtestet kunde motivera sin förståelse med att 

de på något vis lyssnade till orden, vilket kan utläsas ur figur 4 och 5.

Kontrast förekom under inledningen av lektion 1, då eleverna fick lyssna till  var betoningen 

ligger och inte ligger i sina namn. Alltså hölls namnet konstant medan betoningen varierade. 

Generalisering framträdde  genomgående  under  lektionen  då  vi  bytte  ut  orden  mellan  varje 

övning. I varje övning fick eleverna lyssna till  ords betoning, och olika ord användes för att  
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eleverna  skulle  få  erfara  flertalet  exempel  på  hur  betoning  påverkar  hur  ord  skrivs  i  olika 

sammanhang.  Separation synliggjordes i  den sista  övningen, då endast betoningen varierades 

men betydelsen  i  meningen  hölls  konstant.  På  så  vis  varierades  endast  den  ovan  beskrivna 

kritiska aspekten. I och med att den gamla sammansatta meningen suddades ut för att ersättas av 

den nya  särskrivna  varianten  gick  viss  separation förlorad.  När  meningarna  inte  var  synliga 

samtidigt blev det svårt för eleverna att kunna göra en jämförelse, se figur 6.

Figur 6. Bild från lektion 1 där den sammanskrivna meningen suddats ut.

Fusion framgick i övningen med aktivitetskorten, trots att den ej var planerad. Då varierades 

betoningen, mellanrummen och betydelsen, men själva ordens hölls konstanta. I denna övning 

fick eleverna möjlighet att urskilja de båda kritiska aspekterna simultant.

Vi har alltså studerat lektion 1 utefter hur läraren iscensatte lärandeobjektet och därmed försökt 

utröna  om lärande  gjordes  möjligt.  Generalisering  var  både  intentionell  och  iscensatt  under 

lektionen. Dock blev varken den intentionella separationen eller kontrasten tillräckligt iscensatt. 

Vi hade inte planerat in någon fusion under lektionen, men av videoinspelningen framgick att 

fusion iscensattes. Sammantaget stämde alltså inte det iscensatta lärandeobjektet överens med det  

intentionella.  Analys  av  lektion  1  ledde  till  att  en  kritisk  aspekt  fick  omformuleras  då  det 

framgick att ordet betoning skapade förvirring hos eleverna. Vidare insåg vi att eleverna behövde 
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få vara mer delaktiga för att kunna bli förtrogna med lärandeobjektet, då vi upplevde möjligheten 

till elevdeltagande som låg.

Ur tabellen nedan kan utläsas att sju elever visade en förbättring på diktamensdelen och frågorna 

med svarsalternativ på eftertestet gentemot förtestet. Utav dessa sju var det fyra elever som fick 

alla rätt. Maxpoäng på för- och eftertestet var 18.

Tabell 1. Resultat av för- och eftertest för eleverna i lektion 1

Elev Förtest Eftertest

A 16 18

B 18 17

C 17 18

D 15 18

E 14 17

F 13 18

G 13 11

H 13 17 Ökning

I 10 13 Minskning

På den öppna frågan i för- och eftertestet ombads eleverna förklara hur de visste om det ska vara 

mellanrum mellan ord eller  inte.  På förtestet  svarade fyra av nio elever att  de på något  sätt  

lyssnade till  hur  orden låter  eller  uttalas,  medan fem elever  lämnade blankt  eller  gav  andra 

förklaringar till  sin förståelse. På eftertestet hade ytterligare en elev, det vill säga fem av nio 

elever, angett att man kan lyssna till hur ordet låter. Den visade förbättringen på eftertestets första 

två delar föreslår att vi under lektionen till viss del lyckades skapa förutsättningar för lärande av 

lärandeobjektet. Däremot visar resultatet på den öppna frågan att vår andra kritiska aspekt inte 

blev tillräckligt synlig under lektionen.

5.2. Lektion 2

Inför lektion 2 gjordes följande förändringar baserat på vad som dykt upp vid analys av lektion 1: 

• Genomgående under lektionen byttes begreppet betoning ut mot tyngdpunkt, eftersom vi 

under lektion 1 hade blivit uppmärksammade på att det skapade förvirring hos eleverna.
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• Vi lät eleverna få se båda meningarna samtidigt på tavlan istället för att sudda ut dem, 

eftersom vi ville synliggöra kontrast och separation i större utsträckning.

• Vi gjorde övningen med aktivitetskorten till en parövning där eleverna fick skriva ner de 

ord som klasskompisen sa. Eleverna fick dessutom inför klassen presentera den skillnad i 

betydelse som de upptäckte när orden särskrevs. Även denna förändring gjordes för att 

tydliggöra kontrast och generalisering.

Nedan beskrivs vilka konsekvenser ändringarna medförde för det iscensatta variationsmönstret 

och de slutgiltiga kritiska aspekterna. Liksom för lektion 1 presenteras i kommande avsnitt de 

kritiska aspekterna samt resultatet av för- och eftertesten för lektion 2. 

Efter lektion 1 hade en kritisk aspekt behållits och en omformulerades. Dessa presenteras nedan, 

med beskrivning av hur variationsmönstret synliggjordes under lektion 2. Efter analys av lektion 

2 tillkom ytterligare en kritisk aspekt, som även den beskrivs nedan.

Kritisk aspekt 1:  Eleverna behöver förstå att när flera ord sätts ihop, eller när sammansatta  

ord särskrivs, kan de få ny betydelse.

Aspekten  bekräftades  under  lektion  1  och  fanns  därför  kvar  till  lektion  2.  Det  planerade 

variationsmönstret var för lektion 2 detsamma som under lektion 1. Däremot visade analysen att 

variationsmönstret blev tydligare, vilket beskrivs på följande sätt:

Kontrast synliggjordes i större utsträckning under lektion 2, eftersom båda meningarna stod kvar 

på tavlan i de två första övningarna. Även övningen med aktivitetskorten gav en större möjlighet 

till  kontrast då eleverna fick läsa, skriva och lyssna till  många exempel där samma ord både 

skrevs isär och ihop. Generalisering synliggjordes på samma vis som under lektion 1, då samma 

ord och exempel användes.  Separation kunde fortfarande inte synliggöras för denna aspekt, då 

betydelsen i ordet inte kan variera utan att tyngdpunkten (som aspekten numera är omformulerad 

till) också gör det. Fusion förekom, precis som under lektion 2, både i de två första övningarna 

med sär- och sammanskrivna meningar, och i övningen med aktivitetskorten. Denna gång blev 

dock fusionen tydligare då meningar fick stå kvar på tavlan istället för att suddas ut.
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Omformulerad kritisk aspekt 2: Eleverna behöver förstå att ett ord endast har en tyngdpunkt,  

och att det i sin tur avgör om ord ska skrivas isär eller ihop.

Aspekten omformulerades då elevfrågan ”Finns det inga ord där det är två betoningar?” dök upp. 

Eftersom ord kan ha fler än en betoning, men endast en huvudbetoning, använde vi oss istället av 

ordet tyngdpunkt. Följande variation iscensattes:

Kontrast förekom på samma sätt som under lektion 1, då den inledande övningen fortfarande 

bestod av att eleverna fick uttala sina namn med tyngdpunkt på rätt och fel ställe. Alltså hölls 

namnet  konstant  medan  tyngdpunkten  varierade.  Generalisering framträdde  i  samma 

utsträckning som under lektion 1. I varje övning fick eleverna nu lyssna till ords tyngdpunkt 

istället för betoning. Återigen användes olika sammansatta ord för att eleverna skulle få erfara 

många exempel på hur tyngdpunkten påverkar hur ord skrivs. Separation synliggjordes särskilt i 

den  sista  övningen,  då  endast  tyngdpunkten  varierades  men   betydelsen  i  meningen  hölls 

konstant.  På  så  vis  varierades  endast  den  ovan  beskrivna  kritiska  aspekten.  I  och  med  att 

meningarna  dessutom  stod  kvar  samtidigt  på  tavlan  fick  eleverna  möjlighet  att  urskilja 

separationen tydligare än under lektion 1, se figur 7.

Figur 7. Bild från lektion 2 där båda meningarna finns kvar på tavlan.
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Fusion förekom till  större del  under  lektion 2,  då fusion inte bara förekom i  övningen med 

aktivitetskorten utan även i de två första övningarna med meningar. Under lektion 2 fick de båda 

meningarna  stå  kvar  på  tavlan  samtidigt,  och  eftersom  tyngdpunkterna  var  understrukna  i 

meningarna  blev  det  tydligare  att  den  särskrivna  varianten  innehöll  fler.  I  samma  övning 

diskuterades  meningarnas  ändrade  betydelse  och  hur  den  uppkommit  genom  förändring  av 

tyngdpunkter.  Därmed  varierades  de  båda  kritiska  aspekterna  samtidigt  vilket  möjliggjorde 

fusion.

Nyfunnen kritisk aspekt 3: Eleverna behöver förstå att tyngdpunkten i ord alltid sammanfaller  

med en stavelse.

Denna kritiska aspekt innebär att eleverna behöver förstå vad en stavelse är för att kunna lyssna 

till vilken stavelse tyngdpunkten ligger på. Exempel: varmvattenberedare - ordets tyngd ligger på 

första stavelsen i ordet. Aspekten fanns inte med från början utan framkom under lektion 2 när en  

elev  ställde  frågan:  “Är  det  bara  en  tillfällighet,  eller  är  tyngdpunkten  alltid  på  vokaler?”  I 

svenska språket  innehåller  en stavelse alltid en vokal  -  ibland flera vokaler,  som i låneordet 

journal. Därmed insåg vi att eleverna behöver ha en förståelse för stavelser, som alltid innehåller 

en vokal, för att kunna urskilja vårt lärandeobjekt.

Av  inspelningen  framgick  att  förändringarna  från  lektion  1  gjorde  att  alla  delar  i 

variationsmönstret blev iscensatta. I och med att meningarna på tavlan inte suddades ut blev den 

intentionella kontrasten och separationen mer iscensatt under lektion 2 än under lektion 1. Den 

planerade ökningen av delaktighet hos eleverna ledde till att generalisering blev mer iscensatt. 

Övningen med aktivitetskorten diskuterades i större utsträckning med eleverna vilket gjorde att 

fusion under denna lektion blev ännu tydligare. Efter lektion 2 visade nio elever på ett förbättrat 

resultat på de två första delarna i eftertestet gentemot förtestet, varav sex stycken fick alla rätt. 

Detta resultat visas nedan i tabell 2.
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Tabell 2. Resultat av för- och eftertest för eleverna i lektion 2

Elev Förtest Eftertest

J 13 16

K 18 18

L 15 14

M 14 17

N 17 18

O 13 18

P 14 17

Q 16 18

R 17 18 Ökning

S 13 18 Oförändrad

T 16 18 Minskning

På den öppna frågan i förtestet motiverade sju av elva elever att de på något sätt lyssnade till hur 

ord sägs för att veta om och när det ska vara mellanrum eller inte. Däremot lämnade fyra elever 

frågan obesvarad eller angav att de chansade. På eftertestet hade åtta av elva elever, det vill säga 

ytterligare  en,  beskrivit  att  de  lyssnar  till  uttal  eller  tyngdpunkt  i  ord.  Den  sammantagna 

förbättring som visades i eftertesten tyder på att vi även under lektion 2 skapade förutsättningar 

för lärande.

5.3. Sammanfattning av resultat

Tre kritiska aspekter för lärande av sär-  och sammanskrivning, i  den valda elevgruppen, har 

hittats genom vår studie.

• Eleverna behöver förstå att när flera ord sätts ihop, eller när sammansatta ord särskrivs, 

kan de få ny betydelse.

• Eleverna behöver förstå att ett ord endast har en tyngdpunkt, och att det i sin tur avgör om 

ord ska skrivas isär eller ihop.

• Eleverna behöver förstå att tyngdpunkten i ord alltid sammanfaller med en stavelse.

Genom vår studie har vi funnit att det är fördelaktigt att undervisa om ords tyngdpunkt för att 

skapa förutsättningar för lärande av sär- respektive sammanskrivning. Det har också visat sig 
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gynnsamt att belysa hur betydelsen förändras då ord felaktigt sär- eller sammanskrivs. Eleverna 

behöver ha en förförståelse för stavelser för att kunna förstå att tyngdpunkten i ord alltid hamnar  

på en sådan.
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6. Diskussion
I kapitlet nedan för vi först en metoddiskussion, sedan en resultatdiskussion. Avslutningsvis i 

kapitlet presenteras ett slutord samt några förslag till vidare forskning.

6.1. Metoddiskussion

Vi planerade vår studie med metoderna design experiment, lesson study och learning study i 

åtanke. Deras syfte är att undersöka hur förutsättningar för lärande kan göras möjligt, vilket även 

var syftet med vår studie. Då vår studie behövde följa en uppsatsram blev det omöjligt att välja 

och följa endast en metod, då alla metoder sträcker sig över en längre tid samt involverar både 

lärare och forskare. Således valdes delar av alla dessa metoder som grund. Sammantaget har vår 

studie störst likhet med en learning study. Det som skiljer vår studie från en learning study, vilket 

gör att vi inte kan kalla den för en sådan, är följande faktorer:

• Lärandeobjektet var valt av oss, och inte av elevgruppens lärare.

• Varken forskare eller klassens lärare var inblandade. Studien utfördes enbart utav oss.

I efterhand ställde vi oss själva frågan hur studien hade påverkats om vi bad klassens lärare 

komma  med  förslag  till  ett  lärandeobjekt  som  denne  upplevt  vara  svårt  att  undervisa  om. 

Förtestet  visade  förvisso  att  lärandeobjektet  var  något  eleverna  behövde  utveckla  en  större 

förståelse  för,  men  de  hade  lika  gärna  kunnat  få  alla  rätt.  Dock  visar  forskning,  såsom 

Hallencreutzs (2003) och Franssons (1993) studier, att särskrivningen är ett generellt problem i 

elevtexter.  Det  tycker  vi  är  skäl  nog  till  en  genomföra  ett  undervisningsexperiment  med 

särskrivning som lärandeobjekt.

Med hjälp av metoderna design experiment, lesson study och learning study har vi lyckats få svar 

på  våra  frågeställningar.  Dragen  ur  learning  study  var  nödvändiga  för  att  finna  de  kritiska 

aspekterna för vårt lärandeobjekt, vilket svarade mot vår första frågeställning. Däremot kan vi 

inte  veta  om det  var  metoden/teorin som hjälpte  oss att  få  svar på  vår andra frågeställning, 

nämligen den om hur förutsättningar för lärande kan göras möjligt. Det kan lika gärna ha varit  

det faktum att lärandeobjektet över huvud taget undervisades om som gjorde skillnad. Det hade 

varit lättare för oss att utvärdera metoden och teorin om vi hade bett klassläraren om förslag på 

lärandeobjekt. Då hade vi kunnat undersöka om vi med vårt undervisningsexperiment lyckades 
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undervisa om något som läraren tidigare upplevt som svårt. Däremot vågar vi ändå påstå att det  

är just metodvalet som har lett fram till resultatet. Metoden fick oss att reflektera över vad som 

måste  belysas  vid  undervisning kring  särskrivning.  På  så  vis  har  metodvalet  nått  sitt  syfte, 

nämligen att skapa en reflekterande praktik.

Den här studiens resultat gäller endast för den valda elevgruppen och i nuläget. Det går inte att 

applicera exakt samma lektion eller  kritiska aspekter på en annan elevgrupp. Det  görs inte i 

någon av de tre ovan nämnda metoderna heller, då ett övergripande syfte är att få lärarna att  

reflektera över sin praktik. Därmed inte sagt att dessa typer av studier är ogjort arbete! Dels 

lägger de en grund för fördjupad kunskap inom ett lärandeobjekt som andra kan arbeta vidare på. 

Studierna gör även att de involverade lärarna utvecklar ett reflekterande förhållningssätt till sin 

egen undervisning. Trots att Gustavsson (2006) anser att det är svårt att applicera en learning 

study i ämnet svenska, tycker vi att vår studie har varit lyckad. Det var intressant att få studera ett  

lärandeobjekt  på  djupet,  fundera  över  vilka  svårigheter  eleverna  kan  tänkas  ha  och  att  få 

undervisa om lärandeobjektet i klassrummet. Förhoppningsvis kan vår studie få ligga till grund 

för vidare undervisning om särskrivning, liksom andra lärares learning studies kan vara en grund 

i vår framtida undervisning. Genom ett nätverk av learning studies kan vi lärare få ta del av 

varandras fördjupningar i olika lärandeobjekt och på så vis inte behöva börja om från början 

varje  gång  vi  stöter  på  svårigheter  eller  ska  påbörja  undervisning  om ett  för  eleverna  nytt 

lärandeobjekt.

6.2. Resultatdiskussion

Vi kan tyvärr inte jämföra de kritiska aspekter som vi funnit med tidigare learning studies, då det 

i skrivande stund inte finns några sådana rapporterade inom särskrivning. Därmed finns inga 

tidigare kritiska aspekter att varken bekräfta eller dementera. Istället diskuterar vi nedan hur våra 

kritiska aspekter kan kopplas till tidigare forskning samt språkregler inom området särskrivning.

Den första kritiska aspekten handlar om att betydelsen påverkas när ord felaktigt skrivs isär eller  

ihop. Denna aspekt kan inte härledas till tidigare forskning, då vi inte funnit någon studie som tar 

upp  att  betydelsen  spelar  roll  vid  avgörandet  av  sär-  respektive  sammanskrivning.  Istället 

formulerades denna aspekt utefter de missuppfattningar som vi av egna erfarenheter har sett kan 

ske vid felaktig särskrivning. Sättet man skriver på får konsekvenser för läsaren, vilket är något 

som vi i skolan ska undervisa om (Skolverket, 2011). Särskrivningens dråpliga konsekvenser tas 

27



visserligen upp i några av tidningen Språkvårds artiklar (Fransson, 1993; Möller, 1996; Olofsson, 

1997) och nämns i Språkriktighetsboken (Svenska språknämnden, 2011), men konsekvenserna 

som  detta  bör  få  i  undervisningen  beskrivs  inte  i  den  forskning  som  vi  har  funnit  om 

särskrivning. Vi fann efter analys av lektionerna i vår studie att förändringen i betydelse, då ord 

skrivs fel, var så pass avgörande för elevernas förståelse av lärandeobjektet att det blev en kritisk 

aspekt.

Både den andra och den tredje kritiska aspekten handlar om ords tyngdpunkt och att den alltid 

ligger på en stavelse. Dessa två kritiska aspekter kan båda härledas från Svenska språknämndens 

(2011)  beskrivning  av  hur  uttal  påverkar  hur  ord  skrivs.  Deras  begrepp  huvudbetonad  och 

bibetonad stavelse valde vi bort i avgränsningen av vårt lärandeobjekt. I lektion 1 använde vi oss 

av ordet betoning för att inte förvilla eleverna med två för dem helt nya begrepp, som kanske i 

sig skulle krävt särskild undervisning. Det visade sig dock att vi underskattat eleverna, då de 

hade förståelse för att  ett  ord kan ha flera betoningar.  I  tron av att  det  skulle  underlätta  för  

eleverna bytte vi ut begreppet betoning mot tyngdpunkt. Efter reflektion kring elevernas visade 

förståelse insåg vi däremot att vi lika gärna hade kunnat använda begreppen huvudbetoning och 

bibetoning i undervisningen. Vi har trots allt  valt  att  använda oss av begreppet tyngdpunkt i 

beskrivningen av vårt  resultat,  då begreppet  inte vållade några problem utan visade sig vara 

gynnsamt. Vi underskattade alltså eleverna på den punkten, men vi tog istället för givet att de 

förstod att en tyngdpunkt måste hamna på en stavelse. Eftersom frågan dök upp och diskuterades 

under lektion 2 insåg vi att det är kritiskt för att förstå lärandeobjektet.

En tanke som slår oss är ifall särskrivning faktiskt är ett problem eller om det är en språklig 

förändring som håller på att ske. Vissa verb med stark böjning har med tiden försvunnit, såsom 

simma - sam - summit, och har ersatts av en svag böjning: simma - simmade - simmat. Sådana 

förändringar  hade  på  sin  tid  sina  motståndare,  likaväl  som  dagens  särskrivningar  skapar 

motstridigheter. Kanske kommer folk om 100 år skratta åt att vi oroade oss över särskrivning,  

som om det spelade någon större roll. Oftast kan sammanhanget ändå avgöra om man menar att  

en fryst kyckling lever eller om det handlar om en fryst kycklinglever. I engelskan ändras sällan 

betydelsen  om ord  skrivs  isär  eller  ihop,  och det  kanske den inte  heller  kommer  att  göra  i 

svenskan i framtiden. Hallencreutz (2001) argumenterar dock emot att det skulle vara en språklig 

förändring,  eftersom problemet har varit lika stort  över tid och alltså inte har ökat. Så länge 
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särskrivning ses som ett problem, och svenska språkregler avråder från det, anser vi att man i 

skolan bör undervisa om det.

I vårt resultat kan vi se en skillnad mellan elevernas visade kunskap före och efter lektionerna.  

Däremot kan vi inte genom denna studie veta om det var variationsmönstret, eller att problemet 

över huvud taget lyftes, som gjorde att eleverna visade ett förbättrat resultat. Vi kan inte heller 

veta hur långvarigt resultatet är då eftertesten gjordes direkt efter lektionerna. Man kan dock 

ställa sig frågan hur resultatet hade sett ut om eleverna fick göra ytterligare ett eftertest några 

veckor efter det att lektionerna ägt rum. För att undersöka om lärande har gjorts möjligt brukar 

man i learning studies göra sådana fördröjda eftertest (Wernberg, 2009), men tyvärr rymdes inte 

det  inom tidsramen  för  vår  studie.  En  annan  faktor  som hade  kunnat  påverka  resultatet  är 

utformandet av för- och eftertest. Testen i vår studie visade sig vara relativt okomplicerade då 

några elever redan på förtestet fick alla rätt. Detta innebar att dessa elever inte kunde visa någon 

förbättring  på  eftertestet.  Det  är  först  när  studien  är  avklarad  som  vi  inser  hur  vi  borde 

konstruerat förtestet. Däremot är det  genom studien som kunskapen har visat sig om vad som 

borde kartlagts i testen. Inför en tänkt lektion 3 i denna studie finns det tre hittills funna kritiska 

aspekter att bygga vidare på och skapa variationsmönster utifrån. Inför en helt ny learning study 

inom särskrivning är vår förhoppning att vår studie kan ligga till grund för att fortsätta utröna 

kritiska aspekter för lärandeobjektet.

I resultatet framkommer det att eleverna som deltog i lektion 2 visade en lika stor förbättring som 

eleverna som deltog i lektion 1. Visserligen tyckte vi oss tydliggöra variationsmönstret bättre 

under lektion 2, men vi kan ändå inte dra slutsatsen att det var genom variationsmönstret som 

lärande gjordes möjligt. Vi har tidigare diskuterat att eleverna hade en större delaktighet under 

lektion 2, vilket även det hade kunnat spela roll för resultatet. En faktor som gjorde det svårt för 

oss att jämföra resultatet mellan de båda lektionerna var att det var två olika elevgrupper som 

deltog under de båda lektionerna. Samtidigt går det inte att genomföra en liknande studie där 

samma elevgrupp får vara med under både lektion 1 och 2, eftersom det då blir svårt att jämföra 

lektionerna.  I  slutändan  var  det  trots  allt  genom  planering,  undervisning  och  analys  utefter 

Martons et al. (2004) definierade variationsmönster som studiens resultat framkom. Att vi, med 

variationsteorin  som verktyg,  har  reflekterat  över  vår  undervisning  är  vad  som har  lett  till 

elevernas ökade förståelse för särskrivning.
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6.3. Förslag till vidare forskning

Efter avslutad studie har några idéer till vidare forskning framkommit. Idéerna kan delas upp i 

vidare studier om särskrivning och vidare studier om variationsteorin.

Gällande särskrivning ges följande förslag till fortsatta studier:

• Lärares syn på undervisning om särskrivningar.

• Elevers/lärares syn på huruvida särskrivningar är ett problem eller inte.

• Undervisningsexperiment om särskrivningar hos elever i andra årskurser.

För att fortsätta sätta variationsteorin på prov skulle följande kunna studeras:

• Att  sätta  variationsteorin  på  prov med olika  lärandeobjekt  i  andra  skolämnen,  såsom 

ekosystemtjänster inom naturvetenskap, demokratibegreppet inom samhällskunskap eller 

mönsterpassning i textilslöjd.

• Jämförelse mellan lektioner som planerats  och lektioner som inte planerats utefter ett 

variationsmönster.
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Bilaga 1: Brev till målsmän

Till elever och målsmän i 6X:
Vi är två lärarstudenter på Högskolan i Jönköping som just nu gör vårt examensarbete. Vårt 
examensarbete handlar om undervisning kring särskrivningar. Vi kommer att genomföra två lektioner 
för att undersöka hur man kan skapa förutsättningar för lärande av just sär- och ihopskrivning. För att 
vi ska kunna genomföra vårt examensarbete på bästa sätt och analysera vad som sker i klasrummet, 
kommer vi behöva filma lektionerna. Fokus i inspelningarna kommer ligga på oss som undervisar, men 
eleverna kommer också att filmas och deras röster kommer höras. 

För att få filma era barn behöver vi ert godkännande.

Endast vi två, samt vår handledare Anna-Lena Ekdahl, kommer att titta på videoinspelningarna. Den 
information vi får av filmerna kommer endast användas till vårt examensarbete. I vår uppsats kommer 
vi använda oss av konfidentiella namn på både eleverna och skolan vilket innebär att man inte kommer 
kunna spåra var undersökningen har ägt rum. Deltagande i undersökningen är helt och hållet frivilligt. 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss eller vår handledare. 

Med vänliga hälsningar,
Lovisa Rappner och Hannah Smith

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

Godkännande

Barnets namn: ___________________________________________
 
O Ja, jag tillåter videoinspelning då mitt barn är närvarande i klassrummet

O Nej, jag tillåter INTE videoinspelning då mitt barn är närvarande i klassrummet

Målsmans underskrift: _______________________________________

Godkännande lämnas till xxxxxxxxxxx senast XX april.



Bilaga 2: Förtest

Diktamen:

halvmåne (sammansatt substantiv)

fotbollsplan (sammansatt substantiv, förledet har fler stavelser än efterledet,
innehåller s-fog)

vintersol (förledet har fler stavelser än efterledet)

före detta (ska skrivas isär)

påminnelsebrev (förledet har fler stavelser än efterledet)

en skum tomte (vi lägger tyngdpunkt på båda orden för att se hur eleverna gör)

jättebra (“jätte”-ord särskrivs ofta)

väldigt bra (ska skrivas isär)

en halv banan (vi lägger tyngdpunkt på båda orden för att se hur eleverna gör)

varmvattenkran (tre sammansatta ord)

Vilket tror du är skrivet på rätt sätt?

sjuk sköterskor eller sjuksköterskor

mattelektion eller matte lektion

påskafton eller påsk afton

långa byxor eller långabyxor

jättespännande eller jätte spännande

röd tomat eller rödtomat

vinter jacka eller vinterjacka

höstjacka eller höst jacka

Hur kan man veta när man ska göra mellanrum mellan ord eller inte?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Bilaga 3: Lektionsplanering för lektion 1

Inledning
Vi börjar lektionen med att diskutera vad betoning är, genom att uttala varandras namn med både rätt 
och fel betoning. Det gör vi för att vara säkra på att alla elever förstår vad betoning är.

Arbete med att variera betoningen av ord där betydelsen ändras
Vi skriver en mening på tavlan och stryker under var orden betonas:

Grillad kycklinglever med kulpotatis.
Vi skriver sedan meningen igen men särskriver de sammansatta orden:

Grillad kyckling lever med kul potatis.
Vi diskuterar vad som händer med betoningen. Vi håller meningen konstant, men varierar 
mellanrummen mellan orden och därmed ordens betoning och innebörd.

För att visa på variation av hur betoning påverkar betydelsen och därmed ihop- eller särskrivning av 
ord, skriver vi en ny mening på tavlan med samma intention som tidigare:

Jag är en långhårig sjuksyster.
Vi skriver sedan meningen igen men särskriver de sammansatta orden:

Jag är en lång hårig sjuk syster.

Vi gör samma sak med en ny mening för att använda oss av generalisering. 

Efter denna genomgång gör vi en övning med eleverna. De får var sitt kort, se bilaga 4. Eleverna får en 
i taget läsa upp vad det står på sina kort inför klassen. Klassen ska sedan tala om vilken variant som var 
isär- respektive ihopskriven. Med den här övningen får eleverna själva öva på att lägga betoningen på 
ord på olika sätt, men även lyssna till betoningen och hur den påverkar betydelsen.

Arbete med att variera betoningen av ord där betydelsen INTE ändras
Vi skriver en mening på tavlan och stryker under var orden betonas:

Jag har en jättebra innebandyklubba.
Vi skriver sedan meningen igen men särskriver de sammansatta orden:

Jag har en jätte bra inne bandy klubba.
Vi diskuterar vad som händer med betoningen. Vi håller meningen konstant, men varierar 
mellanrummen mellan orden. Denna gång ändras inte ordens innebörd när man delar på dem, men vi 
förklarar att samma regler gäller fortfarande.



Bilaga 4: Aktivitetskort

kassaapparater
kassa apparater

herrtoalett
herr toalett

morgonrockar
morgon rockar

sjukgymnast
sjuk gymnast

hållplatsen
håll platsen

snabbmat
snabb mat

ät pinnar
ätpinnar

gift orm
giftorm

skum gummi
skumgummi

släng gungan
slängungan

extra knäck
extraknäck

fett snålt
fettsnålt



Bilaga 5: Eftertest

Diktamen:

fotbollsplan (sammansatt substantiv, förledet har fler stavelser än efterledet,
innehåller s-fog)

jättebra (“jätte”-ord särskrivs ofta)

en halv banan (vi lägger tyngdpunkt på båda orden för att se hur eleverna gör)

varmvattenkran (tre sammansatta ord)

påminnelsebrev (förledet har fler stavelser än efterledet)

efter detta (ska skrivas isär)

vintersol (förledet har fler stavelser än efterledet)

en skum tomte (vi lägger tyngdpunkt på båda orden för att se hur eleverna gör)

halvmåne (sammansatt substantiv)

väldigt bra (ska skrivas isär)

Vilket tror du är skrivet på rätt sätt?

sjuk sköterskor eller sjuksköterskor

mattelektion eller matte lektion

påskafton eller påsk afton

långa byxor eller långabyxor

jättespännande eller jätte spännande

röd tomat eller rödtomat

vinter jacka eller vinterjacka

höstjacka eller höst jacka

Hur kan man veta när man ska göra mellanrum mellan ord eller inte?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Bilaga 6: Lektionsplanering för lektion 2

Inledning
Vi börjar lektionen med att diskutera vad tyngdpunkt i ord ligger, genom att uttala varandras för- och 
efternamn med både rätt och fel tyngdpunkt. Det gör vi för att vara säkra på att alla elever förstår vad 
tyngdpunkt är och att ett ord bara har en tyngdpunkt.

Arbete med att variera tyngdpunkten i ord där betydelsen ändras
Vi skriver en mening på tavlan och stryker under var tyngdpunkten i orden ligger:

Grillad kycklinglever med kulpotatis.
Vi skriver sedan meningen igen men särskriver de sammansatta orden:

Grillad kyckling lever med kul potatis.
Vi diskuterar vad som händer med tyngdpunkten. Vi håller meningen konstant, men varierar 
mellanrummen mellan orden och därmed ordens tyngdpunkt och innebörd.

För att visa på variation av hur tyngdpunkt påverkar betydelsen, och därmed ihop- eller särskrivning av 
ord, skriver vi en ny mening på tavlan med samma intention som tidigare:

Jag är en långhårig sjuksyster.
Vi skriver sedan meningen igen men särskriver de sammansatta orden:

Jag är en lång hårig sjuk syster.
Vi gör samma sak med en ny mening för att använda oss av generalisering. 

Efter denna genomgång genomför vi en övning där eleverna både får lyssna, uttala och skriva ord. De 
får var sitt kort, se bilaga 4. Eleverna delas in i par och får en i taget läsa upp vad det står på korten för 
varandra. Ena eleven får säga, medan den andra får skriva ner, de båda varianterna av det sammansatta 
ordet från kortet och vice versa. Med den här övningen får eleverna själva öva på att lägga 
tyngdpunkten på ord på olika sätt, lyssna till tyngdpunkten och hur den påverkar betydelsen men även 
skriva ner ord utifrån hur de hör. När eleverna gjort övningen i par får de berätta för klassen hur 
betydelsen i deras ord ändrade sig när de delade och satte ihop orden. I denna övning får eleverna 
uppleva fusion i och med att de presenteras med de båda kritiska aspekterna samtidigt.

Arbete med att variera tyngdpunkten i ord där betydelsen INTE ändras
Vi skriver en mening på tavlan och stryker under var tyngdpunkten i orden ligger:

Jag har en jättebra innebandyklubba.
Vi skriver sedan meningen igen men särskriver de sammansatta orden:

Jag har en jätte bra inne bandy klubba.
Vi diskuterar vad som händer med tyngdpunkten men också att inget händer med betydelsen. Vi håller 
meningen konstant, men varierar mellanrummen mellan orden. Denna gång ändras inte ordens 
innebörd när man delar på dem, men vi förklarar att samma regler gäller fortfarande.
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