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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar förskoleklasselevers fonologiska medvetenhet och skrivför-
måga. Syftet med studien är att undersöka huruvida den fonologiska medvetenheten 
skiljer sig åt mellan barn som går i montessoriförskoleklass och barn som går i kommu-
nal förskoleklass utan någon så specifik pedagogisk inriktning. Syftet är även att studera 
sambandet mellan den fonologiska medvetenheten och barnens skrivförmåga och om de 
pedagogiska metoderna inverkar på dessa färdigheter. Sammanlagt medverkade 51 barn 
i studien. Från en montessoriförskoleklass deltog 21 barn. Från en kommunal skola i 
samma kommun deltog två förskoleklasser. 18 barn medverkade från den ena förskole-
klassen samt 12 barn från den andra. Tester, där barnets fonologiska medvetenhet har 
bedömts, användes och jämfördes med deras skrivförmåga som bedömdes utifrån en 
individuell skrivuppgift. Resultatet visar att den fonologiska medvetenheten skiljer sig 
mellan de tre grupperna. Montessorigruppen har bättre resultat än de båda kommunala 
förskoleklasserna. Vad gäller sambandet mellan fonologisk medvetenhet och skrivför-
måga visar resultaten att det finns ett samband mellan antal ortografiska och fonologis-
ka ord barnen skriver och fonologisk medvetenhet.  
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Inledning 
Att lära sig att skriva är en stor händelse för ett barn och samtidigt är det en viktig mil-
stolpe i dess språkliga utveckling. Skriften blir ett nytt sätt för barnet att kommunicera 
med sig själv, men också med andra.  

Färdigheter som att läsa och att skriva är starkt knutna till skolans verksamheter och det 
är när barnen börjar i skolan som de börjar tränas i läsning och skrivning på ett systema-
tiskt sätt. Under förskoleåren läggs emellertid grunden för läs- och skrivinlärningen då 
man på många förskolor arbetar med sånger, ramsor och rim på ett lekfullt och kravlöst 
sätt.  

Många barn lär sig skriva innan de har lärt sig att läsa (Wennerström, Smeds 1997). 
Ändå hamnar skrivutvecklingen något i skymundan av läsinlärningen, som oftast är i 
fokus under barnets tidiga skolår. Detta visar sig genom de kartläggningsmaterial som 
utvecklats för att kunna följa läsutvecklingen, exempelvis LUS-tester (Läsutvecklings-
schema), genom vilka barnens läsning uppmärksammas och noga kartläggs. 

I och med tillkomsten av läroplanen för förskolan1, tydliggörs de mål och riktlinjer som 
förskolan förväntas följa vad gäller barnets utveckling. Man skulle kunna anta att arbe-
tet med barns språkliga medvetenhet skiljer sig mycket beroende på förskola och på den 
pedagogiska inriktning förskolan strävar mot. En av de pedagogiska metoder som skil-
jer sig från den traditionella pedagogik vilken bedrivs på många kommunala förskolor 
och skolor är montessoripedagogiken. Det är en metod där man arbetar mycket med 
egna material, strävar efter att utveckla barnens självständighet och samarbetsförmåga, 
samtidigt som man tidigt börjar arbeta med bokstäver och skriftspråket. 

Många studier (Myrberg 2001) har genomförts om huruvida det föreligger ett samband 
mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga. Studier som handlar om fonologisk 
medvetenhet och skrivförmåga är sällsynta, även om det finns flera forskare (exempel-
vis Lundberg, Frost, Petersen 1988, Frost 2001) som studerat detta samband. Då forsk-
ningen på detta område inte är lika utbredd finns det anledning att vidare granska om 
dessa färdigheter samverkar och influerar varandra.  

För att man som pedagog skall kunna utveckla en pedagogik, som verkar för att ge varje 
barn goda förutsättningar att lära sig läsa och skriva, är det självfallet betydelsefullt att 
veta hur dessa förutsättningar lämpligast bör se ut. Det är därför angeläget att närmare 
studera de faktorer som kan underlätta vid läs- och skrivinlärningsprocessen för att där-
efter kunna arbeta med att hjälpa barnen att utveckla de förmågor som spelar in vid läs- 
och skrivinlärningen. 

                                                 
 
1 Lpfö 98 Läroplan för förskolan 



 

 3

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka förskoleklassbarns fonologiska medvetenhet samt 
sätta den i relation till deras skrivutveckling.  

Med denna studie vill jag se om den pedagogiska metoden som används i förskoleklas-
sen har betydelse för utvecklandet av den fonologiska medvetenheten och för den tidiga 
skrivutvecklingen. 

Frågeställningar 
- Hur ser den fonologiska medvetenheten ut hos de barn som går i en montessoriförsko-
leklass respektive hos de barn som går i en kommunal förskoleklass utan en lika uttalad 
pedagogisk inriktning? 

- Hur ser skrivförmågan ut hos de barn som går i en montessoriförskoleklass respektive 
hos de barn som går i en kommunal förskoleklass utan en lika uttalad pedagogisk in-
riktning? 

- Hur ser sambandet ut mellan elevers fonologiska medvetenhet och deras skrivförmå-
ga? 

- Kan den fonologiska medvetenheten relateras till hur det pedagogiska arbetet ser ut? 

- Kan skrivförmågan relateras till den pedagogik som bedrivs i förskoleklassen? 
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Teoretisk bakgrund 
I barns upptäckande av språket utvecklas den språkliga medvetenheten. Genom att ingå 
i en språklig omvärld upptäcker barnet språket då det testar att producera olika ljud, 
uppmärksammar ordföljd och utforskar språket genom att byta ut ändelser i ord (Torné-
us 1983). 

Fonologisk medvetenhet 
Begreppet fonologisk medvetenhet refererar till en individs medvetenhet om ljudstruk-
turen i det talade språket (Gillon 2004). Det är alltså den fonologiska strukturen i språ-
ket som avses. Høien et al (1995) beskriver den fonologiska medvetenheten som en 
förmåga att skilja ut och manipulera segment av talat språk.  

Utvecklande av fonologisk medvetenhet 

Barn börjar tidigt lära sig hur ljudstrukturen i språket ser ut då människan har en biolo-
gisk benägenhet att inhämta kunskap om det talade språket som kommunikationssystem 
(Gillon 2004). 

Språklig medvetenhet innebär att barnet lär sig att distansera sig till språket och utveck-
lar en förmåga att reflektera över det. Denna förmåga kallas även metalingvistik och 
innebär i korthet att barnet börjar fokusera på ordens form och funktion snarare än på 
själva betydelsen av dem (Tornéus 2000). Den fonologiska medvetenheten ingår som en 
del av den språkliga medvetenheten. 

I en dansk studie av Lundberg, Frost och Petersen (1988) undersöktes vilka effekter ett 
omfattande program för stimulering av den fonologiska medvetenheten uppvisade. I 
undersökningen studerades om det går att träna den fonologiska medvetenheten, samt 
om en ökad fonologisk medvetenhet har en positiv effekt på läs- och skrivutvecklingen. 
Barnen i undersökningsgruppen, som var 6 år och gick sista året på förskola, deltog i ett 
träningsprogram som bestod av dagliga övningar och lekar, som tränade deras meta-
lingvistiska förmåga. Samtidigt följde man en kontrollgrupp som inte deltog i tränings-
programmet. Resultaten av studien visade att det efter att språkprogrammet avslutats 
fanns skillnader mellan grupperna vad gäller rimförståelse och förmåga att manipulera 
med ord och stavelser. De största skillnaderna mellan undersökningsgruppen och kon-
trollgruppen fann man emellertid när det gäller att klara uppgifter som innehåller fo-
nemsegmentering. Denna studie, som genomfördes på Bornholm i Danmark, ingår i 
Bornholmsprojektet, genom vilken Bornholmsmodellen utvecklats, en metod för träning 
av förskolebarns metaspråkliga förmåga (Lundberg, Frost och Petersen 1988). 

En studie av Wood (2002) ger belägg för att föräldrar har en viktig roll i barnens tilläg-
nande av språklig medvetenhet. Studien visade att barn, som i hemmet engagerades i 
aktiviteter tillsammans med sina föräldrar, uppvisade goda språkliga resultat ett år sena-
re. Exempel på sådana gemensamma aktiviteter var högläsning, sånger eller språklekar. 
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Även föräldrars attityder till läsning och skrivning påverkar barnets språkliga utveckling 
(Snow 1998). 

Nivåer av fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet är en förmåga där man måste ha kunskaper på flera språkliga 
nivåer för att kunna bryta ned ord i mindre enheter. En studie av Høien et al (1995) vi-
sade att den fonologiska medvetenheten består av tre komponenter. Fonemet, stavelsen 
och rimmet. Dessa nivåer beskrivs närmare av Gillon (2004). Att vara medveten om 
stavelsestrukturen i språket innebär en förmåga att indela ord i stavelser. Ett annat sätt 
att dela in ord i mindre enheter är att skilja ut onset och rime i ett ord. Onset-rime med-
vetenhet kräver att det finns en förståelse för att ett ord består dels av onset (t ex b i bil) 
och dels av en rimdel (t ex. il i bil). Medvetenhet om fonem eller fonemisk medvetenhet 
innebär slutligen en förståelse för att ord kan delas upp i individuella ljud. Ett fonem är 
den minsta betydelseskiljande delen av ljud. Ordet bil består således av de tre fonemen 
/b/ /i/ /l/. Fonologisk medvetenhet är en samverkan mellan ovanstående nivåer (Gillon 
2004). 

Segmentering (uppdelning av ord i fonem) och syntes (sammansättning av fonem till 
ord) är delar av den fonemiska medvetenheten som inte verkar utvecklas spontant i den 
språkliga utvecklingen. Fonemet är svårtillgängligt då det inte innehåller någon entydig 
akustisk information om de enskilda fonemen vid uttal av ord. Träning har visat sig 
kunna förbättra segmenteringsförmågan (Tornéus 1983). 

Skrivutveckling 
Många faktorer påverkar utvecklingen av läs- och skrivförmåga. Kulturell, såväl som 
socioekonomisk bakgrund kan inverka på barnets språkliga utveckling. Likaså kan de 
pedagogiska metoder som används samt intellektuell förmåga påverka hur ett barns 
skrivinlärning ser ut (Gillon 2004). I barnets tidiga stavning är ordets ljudstruktur ut-
gångspunkten i skrivandet. För att veta vilka bokstäver som skall användas segmenteras 
ordet i fonem och för respektive fonem skrivs slutligen en bokstav (Tornéus 2000). 

Skrivutvecklingsmodell 

Ellis (1994) har genom analyser av barns tidiga stavning utarbetat en modell över skriv-
utvecklingen där han delat in den i fem utvecklingssteg. Den prekommunikativa stav-
ningen karaktäriseras av en strategi där barnet slumpvis väljer ut vilka bokstäver ordet 
skall bestå av. Barnet kan således skriva några bokstäver, men det saknar ännu kunska-
per om relationen mellan ljud och bokstav. Barn som visar att de börjar förstå hur bok-
stäver representerar ljud i ord använder sig av semifonetisk stavning som är nästa skriv-
utvecklingsstrategi. Ellis beskriver hur exemplet där ett barn skriver r istället för det 
engelska ordet are, kännetecknar att barnet skriver semifonetiskt. Efter den semifonetis-
ka strategin övergår barnets skrivande i det fonetiska stadiet. Denna stavning präglas av 
att barnet skriver ordet som det låter. Barnet har lärt sig fonologisk segmentering av 
talade ord och har uppfattat den huvudsakliga fonologiska strukturen i orden, men be-
härskar ännu inte komplexa fonem-grafem samband eller stavningskonventioner. I 
övergångsstadiet (eng. transitional stage) börjar barnet anpassa sig till språkliga konven-
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tioner i sin stavning. Exempelvis börjar barnet nu skriva vokaler i varje stavelse och det 
använder sig av både vokaler och konsonanter istället för att stava enligt bokstavsnam-
nen, t ex den istället för dn. Emellertid har det ännu inte helt anpassat sig till språkliga 
regler, som hur exempelvis ett grafem kan påverka och influera intilliggande grafem i 
ett ord. Övergångsstrategin leder slutligen till den korrekta ortografiska och morfemiska 
stavningen. Då har barnet utvecklat fullständiga kunskaper om de ortografiska princi-
perna och de har tillägnat sig förmågan att sammankoppla dessa principer med ordens 
fonologiska uppbyggnad. 

Fonologisk medvetenhet och skrivutveckling 
Begreppet fonologisk medvetenhet har främst kopplats samman med läsinlärningsför-
måga då man har funnit belägg för att förståelse för ett ords ljudstruktur möjliggör att 
lära sig att avkoda ett skrivet ord (Gillon 2004). I senare forskning har man emellertid 
allt mer intresserat sig för hur sambandet mellan fonologisk medvetenhet och skrivut-
veckling ser ut (Gillon 2004). 

I en dansk studie (Frost 2001) undersöktes relationen mellan fonemisk medvetenhet och 
skrivutveckling. Studien som är longitudinell följer under två år två grupper av barn 
som vid studiens start är 6-7 år gamla. Den ena gruppen har låg fonemisk medvetenhet 
(LPA) och den andra gruppen har hög fonemisk medvetenhet (HPA). Barnens skriv-
förmåga bedömdes utifrån åtta nivåer av skrivande: 1. Pretend spelling, 2. Letters or 
groups of letters, 3. Name writing, 4. Word writing, 5. Word writing (>2 correct letters), 
6. Word/sentence (groups of letters), 7. Phonemic spelling, 8. Conventional spelling. 
Resultatet visade att barnen i LPA-gruppen använde sig av nivåerna 1-3 medan HPA-
gruppen skrev inom nivåerna 4-8 när deras skrivförmåga testades i början av skolår 1. 
Resultaten visar på ett kausalt samband mellan fonemisk medvetenhet och skrivutveck-
ling och att de barn som har en hög fonemisk medvetenhet snabbare utvecklar skriv-
kompetens när de börjar i första klass än vad barn med en låg fonemisk medvetenhet 
gör.  

I den tidigare nämnda longitudinella studien av Lundberg, Frost och Petersen (1988) 
visade det sig att läs- och skrivförmågan i tidig skolålder skulle kunna förutsägas utifrån 
den fonologiska medvetenhet barnen hade i förskolan. Barnen testades i fonologisk 
medvetenhet vid ett flertal tillfällen under förskoleåren. I slutet av tredje klass valdes 
sedan 35 dyslektiska barn ut ur undersökningsgruppen på grundval av omfattande tester 
i läsning och skrivning. Resultaten av studien visade att de barn som hade svårt med 
läsning och skrivning i årskurs tre hade sämre fonologisk medvetenhet i förskolan. De 
barn som hade svårt att lära sig läsa och skriva hade även sämre fonologisk medvetenhet 
än sina jämnåriga kamrater. 

En annan studie undersökte om graden av fonologisk medvetenhet i förskoleåldern kan 
förutsäga hur läs- och skrivutvecklingen kommer att se ut under barnets tidiga skolår 
(Lundberg, Olofsson, Wall 1980). 200 barn som gick sista året i förskolan deltog i un-
dersökningen och deras fonologiska medvetenhet mättes. Barnen följdes därefter under 
de första skolåren och deras stavning och skrivförmåga testades. Resultaten visade även 
i denna studie att det fanns ett samband mellan barns fonologiska medvetenhet i försko-
lan och den senare skrivutvecklingen. 
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Pedagogiska metoder för språklig medvetenhet 
och skrivutveckling 
Nedan kommer två pedagogiska metoder att kortfattat beskrivas. Montessorimetoden 
och Bornholmsmetoden har valts ut då det är dessa två pedagogiska modeller som 
främst har använts i de aktuella förskoleklasserna enligt pedagogerna som arbetar med 
dessa grupper. 

Montessorimetoden 

Under förskoleåren arbetar pedagogerna med barnens språkutveckling genom ljudlekar 
och med bokstavsövningar innan barnen börjar med skrivningen. När barnen börjar in-
tressera sig för orden och dess uppbyggnad skall läraren finnas där för att stimulera bar-
net i utvecklingen av läsning, skrivning och grammatik. I förskolan arbetar barnen med 
sandpappersbokstäver och lär sig hur bokstäverna låter. Inom montessoripedagogiken 
menar man att skrivningen kommer före läsningen i barnets språkliga utveckling och då 
man anser att det är i förskoleåldern barnen är mest mottagliga för språklig utveckling 
ligger den mesta skriv- och läsinlärningen i förskolan (Wennerström, Smeds 1997). 
Barnen arbetar med det rörliga alfabetet som består av lösa bokstäver som sätts samman 
till ord. Maria Montessori menade att det som är svårt för barnet i själva skrivandet är 
att hålla pennan rätt och forma bokstäver (Montessori 1992). Läsmaterialet är uppdelat i 
olika etapper för att barnet först endast möter ljudenligt stavade ord, för att när de be-
härskar dessa gå vidare till mer avancerad stavning. Även arbete med grammatiska öv-
ningar ingår. Barnen får lära sig att kombinera olika ordklasskort så att de bildar me-
ningar (Wennerström, Smeds 1997). 

Montessoriklasserna är åldersintegrerade. Barn i åldrarna 6-9 år läser tillsammans och 
barn som är 9-12 år gamla går i samma klass. Många av de språkmaterial som barnet 
använt i förskolan finns även under de första skolåren. Barnen arbetar med sandpap-
persbokstäver och med det rörliga alfabetet. Under de tidigare skolåren arbetar man 
mycket med grammatiska övningar i montessoripedagogiken (Wennerström, Smeds 
1997). 

Bornholmsmetoden 

Bornholmsmetoden utvecklades, som nämnts ovan, genom ett forskningsprojekt av 
Lundberg, Frost och Petersen (1988) i Danmark. Metoden har ett upplägg som innebär 
att pedagogerna skall arbeta med specifika språklekar 15-20 minuter varje dag under en 
tidsperiod på 8 månader i förskola eller förskoleklass. En del av lekarna repeteras sedan 
under 8 veckor i början av skolår 1. Metoden utgår från 62 språklekar som är indelade i 
7 olika språkleksgrupper. 

- Lyssnandelekar: Består av lekar där barnen tränar sin förmåga att lyssna på ljud. 

- Rim och ramsor: Innehåller lekar som utvecklar barnens förmåga att uppmärksamma 
ljudstrukturen i språket. Lekarna fokuserar på skillnader mellan språkets innehåll och 
form. 

- Meningar och ord: Barnen tränas i förmågan att dela upp meningar i ord och att upp-
märksamma ordlängd. 
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- Stavelser: Stavelselekarna fokuserar på att lära barnen att dela upp ord i stavelser och 
att sammanföra olika stavelser till ord. 

- Första ljudet i ord: Genom dessa lekar utvecklas barnets förmåga att urskilja det första 
ljudet i ett ord. 

- Analys och syntes av fonem: Här tränas barnets förmåga att dela upp ord i fonem (ana-
lys) samt att sammanföra olika fonem till ett ord (syntes). 

- Betoningsövningar: Lekarna tränar barn i hur olika ord kan betonas och barnet upp-
märksammas på att ords betoning kan varieras. 

Även träning av bokstäver ingår i Bornholmmaterialet. Syftet är att barnet skall upp-
täcka sambandet mellan fonemen och grafemen. 
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Metod 
Studien innefattar två delstudier. För att kunna jämföra elevernas fonologiska med-
vetenhet har tester i fonologisk medvetenhet, som redan hade genomförts i förskoleklas-
serna, använts. I den kommun där studien har genomförts, hade samtliga skolor erbju-
dits testning av förskoleklassbarnen vad gäller den språkliga medvetenheten. De två 
aktuella skolorna hade antagit detta erbjudande och därmed har samma test använts i 
samtliga tre grupper av förskolebarn som jag har jämfört. Den andra delstudien omfattar 
en undersökning där barnens skrivförmåga har testats och analyserats.  

Undersökningsdesign 
För att kunna besvara frågeställningarna och uppnå syftet med studien har jag genom-
fört en kvantitativ studie, i vilken jag har använt mig av en tvärsnittsdesign. Det faktum 
att jag skall samla in kvantitativa samt kvantifierbara data pekar på att en tvärsnittsstu-
die är lämplig i detta sammanhang. En tvärsnittsdesign är användbar då man avser att 
studera relationer mellan olika variabler (Bryman 2006). 

I studien används även en komparativ design då jag har studerat tre olika grupper och 
jämfört resultaten för att se om det finns skillnader mellan grupperna. Denna design 
använder man sig av när man tillämpar mer eller mindre identiska metoder vid flera fall, 
vilket görs när jag testar barnens skrivförmåga och jämför den fonologiska medvetenhe-
ten i undersökningsgrupperna. Bryman (2006) beskriver den komparativa designen som 
en förlängning av en tvärsnittsdesign när det gäller kvantitativa studier.  

Studien innefattar även drag av kvasiexperiment som undersökningsdesign, då jag ut-
nyttjar en befintlig situation som om den vore ett experiment (Bryman 2006). 

Bedömning av fonologisk medvetenhet 
Mätningen av barnens fonologiska medvetenhet är redan genomförd på skolorna. Det 
test som har använts för att mäta denna är ”Lyssna på orden - bedömning av fonologisk 
medvetenhet” vilket är ett material med utgångspunkt från Bornholmsmodellen och som 
är utarbetat av Häggström och Lundberg (2004). Materialet, som avser att mäta den 
fonologiska medvetenheten hos 6-7 åringar, omfattar följande tre delprov:   

Delprov 1: Vilket ord är längst? 

Delprov 2: Vilka ord låter lika i början? 

Delprov 3: Hur många ljud hör du? 

Delprov 1 testar barnets förmåga att jämföra ord av olika längd (olika antal fonem). 
Provet är uppbyggt av olika bilder där barnet skall jämföra tre bilder och ange det ord 
som är längst. Maximala antalet poäng är 7. 
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I delprov 2 undersöks barnens förmåga att jämföra ords begynnelseljud. Även här möter 
barnet bilder som skall passas ihop efter deras initiala ljud. Maximala antalet poäng är 
9. 

I den sista delen, delprov 3, testar man barnets förmåga att räkna antalet fonem i ett ord. 
Barnet får titta på bilder av föremål och skall därefter ange antalet ljud för respektive 
ord/bild. Maximala antalet poäng är 9. 

Sammanlagt är det maximala antalet poäng på de tre delproven 25. 

Dessa tester är utförda av pedagogerna i förskoleklasserna. Samtliga barn har testats 
under september månad 2006. 

Testet är ett beprövat sätt att mäta den fonologiska medvetenheten. Det är ett objektivt 
mått på hög skalnivå med intervall och kvotskalor, vilket tillåter användning av avance-
rade statistiska beräkningar. Validiteten och reliabiliteten får därför antas vara hög (Bry-
man 2006). 

Bedömning av skrivförmåga 
Den andra delen av studien omfattar en testning av barnens skrivförmåga. För att kunna 
använda olika begrepp i en kvantitativ undersökning måste de på något sätt kunna mätas 
(Bryman 2006). Då jag använder mig av resultaten av redan genomförda tester av den 
fonologiska medvetenheten behöver jag inte utarbeta en testmetod vad gäller det be-
greppet. Däremot måste jag mäta barnens skrivförmåga.  

För att kunna göra en bedömning av barnens skrivande fick varje barn enskilt göra en 
skrivuppgift. Uppgiften gjordes individuellt i mindre grupper om ca 5 barn. Uppgiften 
var utformad på så vis att jag läste början av en saga för gruppen, varpå jag sedan lät 
barnen hitta på ett slut på berättelsen. Läsningen pågick i ca 10 minuter. Den saga jag 
läste är Den fula ankungen av H.C. Andersen. Barnen blev instruerade att skriva slutet 
på sagan. De barn som inte kan skriva kunde lösa uppgiften genom att istället rita. 
Samtliga barn har fått 20 minuter på sig att skriva alternativt rita uppgiften. Sammanlagt 
tog läsning och skrivuppgift 30 minuter. Samtliga barn gjorde denna skrivuppgift under 
andra veckan i november 2006. Resultaten för respektive elevgrupp både vad gäller den 
fonologiska medvetenheten och skrivförmågan har jämförts med varandra. 

Skrivförmågan har analyserats utifrån ett flertal variabler. Antalet olika bokstäver som 
barnen använder har räknas, liksom antalet ord. Variabeln antal ord ger ett mått på hur 
långa texter barnen har skrivit. Även ordlängden har bedömts. De ord barnen använt har 
delats in i olika kategorier beroende på ordtyp. Den första kategorin är ortografiska ord, 
det vill säga ord som är korrekt stavade. Fonologiska ord är ord som stavas ljudenligt. 
Slutligen har jag valt att ha med en kategori som jag kallar andra ord, vilka är ord som 
inte kan tolkas eller som varken är skrivna utifrån en fonologisk eller ortografisk stav-
ningsprincip. I denna kategori placeras även av barnen påhittade ord. Vidare har även 
meningslängden studerats. 

Liksom måttet på barnens fonologiska medvetenhet, ligger även måttet på barnens 
skrivförmåga på en hög skalnivå, intervall- och kvotskala.  
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Urval  
I denna studie har jag använt mig av ett ändamålsinriktat urval. Med andra ord har ur-
valsgrupper valts ut utifrån de pedagogiska miljöer och kriterier jag är intresserad av att 
studera. Tre olika förskoleklasser ingår i studien. Två kommunala förskoleklasser från 
samma skola och en montessoriförskoleklass från en annan skola med montessoripeda-
gogik har deltagit. Skolorna ligger i samma kommun i storstockholmsområdet.   

Sammanlagt har 51 barn deltagit i studien. 21 barn från en montessoriförskoleklass, 18 
barn från en förskoleklass i en kommunal skola samt 12 barn från en annan förskole-
klass i samma kommunala skola har medverkat i undersökningen. Fördelningen mellan 
könen av barnen är 27 flickor och 24 pojkar. I grupp 1 medverkade 13 flickor och 8 
pojkar. Från grupp 2 deltog 8 flickor och 10 pojkar. I grupp 3 var fördelningen mellan 
könen, 6 flickor och 6 pojkar. Samtliga barn som deltagit i undersökningen var för mig 
okända. Jag hade med andra ord inte träffat något av barnen före själva undersöknings-
tillfället. 

Bortfall 

Sammanlagt blev bortfallet nio barn. Fem barn var sjuka vid undersökningstillfället och 
för tre elever saknade jag samtycke från vårdnadshavare. Ett av barnen valde att inte 
göra skrivuppgiften. Bortfall från respektive grupp fördelade sig på så vis att i grupp 1 
blev bortfallet 2 barn, i grupp 2 inget barn och från grupp 3 var bortfallet 7 barn. 

Beskrivning av urvalsgrupperna 

Nedan följer en kort beskrivning av de tre medverkande förskoleklasserna. För att få en 
uppfattning om hur pedagogerna i respektive förskoleklass arbetar med språket och med 
den fonologiska medvetenheten har jag ställt följande frågor till lärarna: 

- Hur arbetar ni med språklig medvetenhet? 

- Vad förväntar ni er att barnen kan när de kommer till förskoleklassen från förskolan? 

Montessoriförskoleklassen 

Förskoleklassbarnen som går i montessoriskolan ingår i en större grupp av barn till-
sammans med både 1:or och 2:or. Pedagogerna arbetar med fonologisk medvetenhet 
genom rytmlekar, ramsor, musik, dans och rörelse. Barnen arbetar med alfabetet och 
skriftspråket genom alfabetsböcker och med ord- och bildkort, där barnet skall sam-
mankoppla bild och ord. Skrivstil ingår som en del av den tidiga skrivundervisningen. 
När barnen börjar i förskoleklassen menar lärarna att de inte kan förvänta sig att barnen 
har med sig förkunskaper i exempelvis språklig medvetenhet eftersom alla barn är så 
olika vad gäller kunskapsnivå och mognad. Samtliga barn utom tre har gått i montesso-
riförskola innan de började i förskoleklassen. 

Förskoleklass 1 i den kommunala skolan 

Pedagogerna svarar på första frågan att det varje dag finns inslag av språklig medveten-
het i verksamheten och undervisningen. De använder sig av Bornholmsmodellen som 
metod, men anpassar denna efter de behov som finns i elevgruppen. När barnen börjar i 
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förskoleklassen förväntar de sig att barnen är medvetna om vad ett ord är, att de kan 
särskilja ett ord liksom att de har arbetat med rim och ramsor. 

Förskoleklass 2 i den kommunala skolan 

Pedagogerna svarade att de blandar olika metoder i sin undervisning för att den skall 
passa elevgruppen. Bornholmsmodellen är den metod som de använder sig mest av. De 
arbetar med språklig medvetenhet varje dag i form av rim och ramsor. Lärarna förväntar 
sig att barnen kan skriva sitt namn, lyssna på andra och behärska sociala färdigheter 
som att exempelvis vänta på sin tur när de kommer till förskoleklassen. 

Etiska aspekter 
 I Vetenskapsrådets skrift om forskningsetiska principer beskrivs fyra huvudkrav för hur 
forskning bör bedrivas ur ett etiskt perspektiv. Dessa är samtyckeskravet, informations-
kravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilka tillsammans utgör individ-
skyddskravet (Vetenskapsrådet 1990). 

Ett informationsbrev skickades ut till föräldrarna, där jag har förklarat vad undersök-
ningen skall omfatta och vad dess syfte är (se bilaga 1). I samband med informations-
brevet efterfrågades samtycke till att deras barn deltog i undersökningen Även inblan-
dade pedagoger har givit sitt godkännande till att jag får ta del av elevernas resultat på 
det fonologiska testet. Barnen hade vid själva skrivtillfället självfallet möjligheten att 
välja att avstå från att medverka.  

Vad gäller deltagarnas anonymitet har jag endast använt mig av barnens förnamn under 
själva undersökningsarbetet. Detta för att beakta barnens rätt till integritet och anonymi-
tet. I denna uppsats skall inget barn kunna kopplas ihop med det resultat han eller hon 
fått på testet av fonologisk medvetenhet eller med den skrivuppgift han eller hon har 
gjort. 
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Resultat 
I presentationen av resultaten kommer jag att kalla de tre grupperna för grupp 1, grupp 2 
och grupp tre. Grupp 1 är montessorigruppen, grupp 2 är den ena förskoleklassgruppen 
från en kommunal skola och grupp 3 är den andra förskoleklassgruppen från samma 
kommunala skola. 

Samtliga deltagande barn är födda år 2000. Nedanstående diagram visar vilken månad 
eleverna som deltagit i testerna är födda för respektive grupp.  

Födelsemånad grupp 1
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Fig. 1 Födelsemånad för grupp 1(montessorigruppen). 

Diagrammet ovan visar en relativt jämn fördelning när det gäller barnens födelsemånad. 
Man kan emellertid se en tendens att flertalet barn i grupp 1 (montessorigruppen) är 
födda kring mitten av året. 
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Fig. 2 Födelsemånad för grupp 2 (kommunal förskoleklass).  

Diagrammet i figur 2 visar att barnens födelsemånader är relativt jämnt fördelade över 
året för grupp 2 (den ena kommunala förskoleklassen). 
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Fig. 3 Födelsemånad för grupp 3 (kommunal förskoleklass). 

Diagrammet i figur 3 visar att den största delen av barnen i grupp 3 (den andra kommu-
nala förskoleklassen) är födda under årets första hälft. 8 barn är födda under årets första 
sex månader och 4 barn är födda under det senare halvåret. 

Ovanstående tre diagram över barnens födelsemånader visar att de tre grupperna place-
rar sig relativt nära varandra vad gäller ålder. Barnen i grupp 3 visade sig emellertid i 
genomsnitt vara äldre än barnen i grupp 1 och grupp 2.  
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Resultat av det fonologiska medvetenhetstestet 
Diagrammet nedan visar det sammanslagna resultatet på samtliga tre delprov vad gäller 
den fonologiska medvetenheten. 

Medelvärden på fonologiskt medvetenhetstest
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Fig.4  Medelvärden på det fonologiska medvetenhetstestet för respektive förskoleklassgrupp. Grupp 

1=montessoriförskoleklassen, grupp 2 och grupp 3=kommunala förskoleklasser. 

Resultatet, som är presenterat i figur 4, visar att grupp 1 har ett medelvärde på 21,7 po-
äng, grupp 2 ett medelvärde på 17,7 poäng samt grupp 3 har ett medelvärde på 16,4 
poäng. Det maximala antalet korrekta svar på provet som helhet är 25 poäng. Ur dia-
grammet nedan kan utläsas att grupp 1 (montessorigruppen) har det högsta genomsnitt-
liga resultatet. Mellan grupp 1 och grupp 2 (förskoleklasserna i den kommunala skolan) 
skiljer det endast drygt 1 poäng.  

Nedan följer en presentation av hur resultaten ser ut för varje delprov för de tre under-
sökningsgrupperna. 

Delprov 1

0

1

2

3

4

5

6

7

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3

Förskolek lass

A
nt

al
 p

oä
ng

 
Fig. 5 Visar resultatet av delprov 1 (Vilket ord är längst?), beräknat i medelvärden, för respektive 

förskoleklass. Grupp 1=montessoriförskoleklass, grupp 2 och grupp 3=kommunala förskoleklasser. 
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Delprov 1 i bedömningen av den fonologiska medvetenheten har testat barnens förmåga 
att bedöma ett ords längd. Resultatet visade att grupp 1 och grupp 2 ligger mycket nära 
varandra. Grupp 1 har ett medelvärde på 6,2 poäng, grupp 2 har ett genomsnittligt resul-
tat på 6,1 poäng. Barnen i grupp 3 har ett medelvärde på 3,1 poäng. Det maximala anta-
let poäng på detta delprov är 7. 
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Fig. 6 Resultatet av delprov 2 (Vilka ord låter lika i början?), beräknat i medelvärden, för de tre för-

skoleklasserna. Grupp 1=montessoriförskoleklass, grupp 2 och grupp 3=kommunala förskoleklasser. 

Det andra delprovet testade barnens förmåga att bestämma ett ords initiala fonem. Re-
sultatet som är sammanställt i figur 6 visar att grupp 1 har det högsta medelvärdet på 8,2 
poäng. Grupp 2 har ett genomsnittligt värde på 6,6 poäng och grupp 3 på 7,3 poäng. 
Maximalt kunde man på detta delprov få 9 poäng. 
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Fig. 7 Visar resultatet av delprov 3 (Hur många ljud hör du?), beräknat i medelvärden, för respektive 

förskoleklass. Grupp 1 = montessoriförskoleklass, grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklas-

ser. 
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På det sista delprovet fördelade sig resultaten enligt ovanstående diagram. Provet under-
sökte barnens förmåga att bedöma antalet fonem i ett ord. Som mest kan man få 9 poäng 
på detta delprov. Grupp 1 ligger högst av grupperna med ett medelvärde på 7,2 poäng. 
Grupp 2 har i genomsnitt ett poängvärde på 5,1 och grupp 3 har ett medelvärde på 5,9 
poäng. 

Resultatet för delproven visar att barnen i montessoriförskoleklassen (grupp 1) ligger 
högre, på samtliga tre delprov, än barnen i de båda kommunala förskoleklasserna (grupp 
2 och grupp 3). 

Resultat av skrivuppgiften 
Bokstäver 

Från barnens skrivuppgifter har antal olika bokstäver räknats. Resultatet är presenterat i 
nedanstående diagram. 

Antal olika bokstäver
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Fig. 8 Antal olika bokstäver barnen använt i sina texter, angivet i medelvärden. Grupp 1 = montesso-

riförskoleklass. Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 

Resultatet visar att grupp 1 i genomsnitt använder sig av 14,3 olika bokstäver i sina tex-
ter. Grupp 2 använder i genomsnitt 11,6 olika bokstäver och grupp 3 skriver i sina upp-
gifter i genomsnitt 10,6 olika bokstäver. Man kan således konstatera att det här endast 
finns små skillnader mellan grupperna vad gäller antal bokstäver de använder.  
 

Ord och ordlängd 

För att kunna se hur långa texter barnen skrivit presenteras därför resultat över hur 
många ord barnen från respektive förskoleklass skrivit.  
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Fig. 9 Medelvärdet för respektive förskoleklass för hur många ord barnen har skrivit i sina texter. 

Grupp 1 = montessoriförskoleklass. Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 

Resultatet visar att medelvärdet för barnen i grupp 1 är 10,5 ord. Grupp 2 skriver i ge-
nomsnitt 6,6 ord och grupp 3 skriver 4,5 ord. Grupp 1 (montessorigruppen) skriver så-
ledes längst texter av de tre förskoleklasserna.   

Även ordlängd har mätts och presenteras i nedanstående stapeldiagram. 
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Fig. 10 Medelvärden av ordlängd för de tre förskoleklasserna. Grupp 1 =  montessoriförskoleklass. 

Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 

Diagrammet visar att grupp 1 har ett medelvärde på 2,9 bokstäver/ord, grupp 2 skriver i 
genomsnitt 2,1 bokstäver/ord och slutligen kan man konstatera att grupp 3 har en ge-
nomsnittlig ordlängd på 4,0. Grupp 3 (den ena av de kommunala förskoleklasserna) 
skrev längst ord i sina texter följt av grupp 1 och därefter av grupp 2. Skillnaderna mel-
lan grupperna är dock små. Endast i genomsnitt ca 1 bokstav per ord mellan de olika 
grupperna. 
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Ortografiska, fonologiska samt andra ord 

De ord barnen skrivit i sina skrivuppgifter har indelats i olika ordgrupper. Ortografiska 
ord är de ord som är korrekt stavade. Fonologiska ord är ord som är stavade enligt den 
fonologiska principen. Det vill säga de är ljudenligt stavade. Slutligen omfattar den sista 
gruppen, andra ord, ord som inte kan förstås eller varken är stavade enligt en ortografisk 
eller en fonologisk princip. 
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Fig. 11 Antal ortografiska ord för respektive förskoleklass angivet i medelvärden. Grupp 1 = montes-

soriförskoleklass. Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 

Diagrammet ovan visar att medelvärdet för grupp 1 vad gäller antalet ortografiska ord i 
texterna är 6,8 ord. Medelvärdet för grupp 2 är 3,6 ord och för grupp 3 är antalet ord i 
genomsnitt 2,3. Grupp 1 (montessorigruppen) skriver flest ortografiska ord i sina texter. 
Grupp 2 och grupp 3 (de kommunala förskoleklasserna) skriver ungefär lika många or-
tografiska ord. 
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Fig. 12 Antal fonologiska ord för respektive förskolegrupp angivet i medelvärden. Grupp 1= montes-

soriförskoleklass. Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 
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Ovanstående diagram visar att grupp 1 även skriver flest fonologiska ord i förhållande 
till grupp 2 och grupp 3. Grupp 1 skriver i genomsnitt 2,3 fonologiska ord i sina texter. 
Grupp 2 har ett medelvärde på 1,7 och grupp 3 skriver i genomsnitt 0,7 fonologiska ord 
i texterna. Skillnaderna mellan grupperna är inte lika stora som för de ortografiska or-
den. 
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Fig.13 Antal andra ord för respektive förskoleklass angivet i medelvärden.  Grupp 1 = montessoriför-

skoleklass. Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 

Resultatet vad gäller hur många andra ord barnen skrivit, d.v.s. ord som inte kan tolkas 
eller vilka varken följer en ortografisk eller fonologisk stavningsprincip, presenteras i 
diagrammet ovan. Grupp 3 skriver flest ord av denna kategori, i snitt 1,6 ord. Grupp 2 
skriver 1,3 ord och grupp 1 skriver i genomsnitt 1,4 ord av denna ordtyp. Skillnaderna 
är dock små mellan grupperna. 

Meningslängd 

När det gäller hur långa meningar barnen har skrivit i sina uppgifter redovisas dessa i 
nedanstående diagram.  
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Meningslängd
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Fig. 14 Antal meningar som barnen i respektive förskoleklass skrivit angivet i medelvärden. Grupp 1= 

montessoriförskoleklass. Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 

Figuren ovan visar att medelvärdet för grupp 1 är 5,6 ord/mening, för grupp 2 1,9 
ord/mening och grupp 3 skrev 2,2 ord/mening. Grupp 1 skriver längst meningar av de 
tre grupperna och ligger relativt långt ifrån grupp 2 och grupp 3 där barnen i genomsnitt 
skriver ungefär lika långa meningar. I grupp 2 och 3 var det inte lika många barn som 
skrev hela meningar som det var i grupp 1. Många barn i de kommunala förskoleklas-
serna skrev istället endast ord. Många barn i de kommunala förskoleklasserna skrev inte 
alls medan en del skrev meningar. Därför bör det nämnas att samtliga barn är medräk-
nade i dessa medelvärden, oavsett om barnen skrivit meningar eller fristående ord. Där-
för har jag valt att nedan presentera textexempel som visar längre texter som barn från 
grupp 2 har skrivit.  

Elevtexter 

Nedan presenteras ett urval av de texter som barnen har skrivit samt analysen av dem. 
Detta för att visa hur texterna har analyserats, men även för att demonstrera mångfalden 
i elevtexterna. Elevernas namn är borttagna.  
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Figur 15. Text av en flicka i grupp 3 

Denna text visar hur ett barn som ännu inte lärt sig att kombinera olika ord till mening-
ar, genom att skriva enstaka ord, berättar vad som händer i sagan. Hon har valt ut, för 
henne, viktiga ord och låter dessa förklara hennes berättelse. Aga står för anka och när 
hon skrev vas berättade hon att hon skrivit vass. Texten består av 13 olika bokstäver och 
av 6 ord. Ordlängden är i genomsnitt 3,8 bokstäver per ord, och meningslängden är 0 då 
hon inte skrivit hela meningar. Av de ord hon har skrivit är 4 ord ortografiska, 1 ord är 
fonologiskt och 1 ord räknas till kategorin andra ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Text av en pojke i grupp 2 

Texten i figur 16, är skriven av ett barn som kommit långt i sin skrivutveckling. Han 
kan många bokstäver och de flesta av orden är ortografiskt skrivna. Texten innehåller 20 
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olika bokstäver och barnet har skrivit sammanlagt 20 ord. Den genomsnittliga ordläng-
den är 4,3 bokstäver/ord. Meningslängden i texten är 5 ord per mening. Antalet ortogra-
fiska ord i texten är 12 och antalet fonologiska ord är 7. Barnet har skrivit 1 ord som 
tillhör kategorin andra ord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Text av en flicka i grupp 1 

Ovanstående text visar att flickan som skrivit den kommit så långt i sin skrivutveckling 
att hon skriver många av orden ortografiskt. Hon har även lärt sig den stavningskonven-
tion vi har i språket som innebär att ordet och inte stavas ljudenligt. I denna text finns 
15 olika bokstäver representerade och berättelsen består av 11 ord. Ordlängden är 3,4 
bokstäver per ord och meningslängden är 11 ord per mening. Antalet ortografiska ord i 
texten är 10 och antalet andra ord är 1. Inget ord med fonologisk stavning har skrivits i 
texten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Text av en pojke i grupp 2. 

Pojken som skrivit texten i figur 18, visar med denna text att han kommit mycket långt i 
sin skrivutveckling. Han visar att han kan skriva svåra ord och i texten finns en tydlig 
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berättarstruktur. Han använder nästan alla alfabetets bokstäver i sitt skrivande, 23 olika 
bokstäver finns med i texten. Sammanlagt ingår 29 ord och den genomsnittliga ordläng-
den är 4,3 bokstäver per ord. Meningslängden är 7,3 ord/mening. Av de ord barnet skri-
vit är de flesta ortografiskt stavade. 18 ord är ortografiska, 8 ord är fonologiska och 3 
ord placeras under kategorin andra ord, då de varken följer den ortografiska eller fono-
logiska stavningsprincipen. 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 19. Text av en flicka i grupp 2. 

Även texten i figur 19, är skriven av ett barn som kommit långt i sin skrivutveckling. 
Hon skriver många ord och vid skrivtillfället visade hon en stor skrivglädje. I texten är 
18 olika bokstäver representerade och texten består av 37 ord. Ordlängden är 3,6 bok-
stäver per ord och meningslängden är i genomsnitt 7,4 ord per mening. De ortografiska, 
de fonologiska orden och antalet andra ord i texten är ungefär lika många. Barnet har 
skrivit 14 ortografiska ord, 13 fonologiska ord samt 10 andra ord. 

Statistiska bearbetningar 
Statistiska bearbetningar av det insamlade materialet är gjorda i SPSS (Statistical Pro-
gram for the Social Sciences). Då jag inte haft tillgång till SPSS har min handledare 
bistått mig med beräkningar av korrelation och signifikans. 

För att undersöka sambandet mellan de variabler som studerats i denna undersökning 
har produktmomentkorrelationsanalyser (Pearsons rxy) använts. Resultatet av dessa 
analyser visas i nedanstående tabell. 
 

Test 2 (Vilka ord låter lika i början?) * antal ortografiska ord, rxy = 0,442 
Test 3 (Hur många ljud hörs i ordet?) * antal ortografiska ord, rxy = 0,624 
Test 3 (Hur många ljud hörs i ordet?) * antal fonologiska ord, rxy = 0,465 

Tabell 1. Tabellen visar produktmomentkorrelation mellan olika variabler i undersökningen. 
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Tabellen visar att den största korrelationen finns mellan test 3 (Hur många ljud hörs i 
ordet?) och antalet ortografiska ord barnen skrivit. Korrelationen (rxy) visade sig vara 
0,624, vilket innebär att det föreligger ett relativt starkt samband mellan dessa variabler. 
Korrelationsanalysen visade också att sambandet mellan test 2 (Vilka ljud låter lika i 
början?) och antalet ortografiska ord barnen skrivit är 0,442. Sambandet mellan test 3 
och antal skrivna fonologiska ord visade sig vara 0,465.  

I SPSS har beräkningar gjorts där medelvärdesskillnaderna har analyserats med konfi-
densanalystester. I dessa analyser har medelvärden räknats ut och konfidensintervallen 
(medelvärdesintervallen) bestämdes vara 95%, vilket innebär att 95% av barnen finns 
med inom den medelvärdesintervall SPSS beräknar. Detta har gjorts för att extrema 
yttervärden inte skall påverka resultatet i någon riktning. Genom detta test har en övre 
och en nedre medelvärdesgräns2 räknats ut och inom dessa gränser finner man således 
95% av barnens resultat.  

I nedanstående diagram presenteras resultatet av konfidensintervallstestet för variabler-
na fonologisk medvetenhet och förskoleklass. Det är barnens totala poäng på det fono-
logiska testet som beräkningarna avser för respektive förskolegrupp. 
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Fig. 20 Medelvärdesskillnader och konfidensanalys vad gäller fonologisk medvetenhet för tre försko-

leklasser. Grupp 1 = montessoriförskoleklass. Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 

Diagrammet ovan visar att det finns skillnader mellan grupp 1 (montessorigruppen) och 
och grupp 2 och 3 (de  kommunala förskoleklasserna). Man kan utläsa att nästan hela 
medelvärdesintervallen för grupp 1 (19,6-23,8) ligger ovanför den övre medelvärdes-
gränsen för grupp 2 och grupp 3. Medelvärdesintervallen för grupp 2 är 15,0-20,4 och 
för grupp 3 är denna intervall 12,2-20,6. Skillnaderna mellan de kommunala 
förskoleklasserna är dock inte så stora förutom att spridningen för grupp 3 är större än 
för de andra grupperna.  

                                                 
 
2 Övre och nedre gränsen för var medelvärdet ligger, med 95 procents sannolikhet. 
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Figur 21 visar resultatet av konfidensintervallstestet för variablerna antal skrivna ord 
och förskoleklass. 
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Fig. 21 Medelvärdesskillnader och konfidensanalys vad gäller skrivförmåga för tre förskoleklasser. 

Grupp 1 = montessoriförskoleklass. Grupp 2 och grupp 3 = kommunala förskoleklasser. 

Resultatet visar att grupp 1 ligger högst vad gäller antal skrivna ord. Man kan se att den 
nedre medelvärdesgränsen för grupp 1 ligger på 6,7 ord, vilket är i jämnhöjd med me-
delvärdet för grupp 2 (6,6 ord). Medelvärdesintervallen för grupp 1 ligger ovanför den 
övre gränsen för grupp 3. Vidare kan man konstatera att grupp 3 som har skrivit lägst 
antal ord har sin övre medelvärdesgräns på 6,2 ord, vilket ungefär är i höjd med medel-
värdet för grupp 2. Detta visar att det finns signifikanta skillnader mellan de tre försko-
legrupperna när det gäller antal skrivna ord i texterna. 
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Diskussion 
Detta avsnitt kommer att disponeras enligt följande. Först kommer metoddiskussionen 
att presenteras, följd av resultatdiskussionen i vilken jag först kortfattat kommer att be-
svara de forskningsfrågor jag inledningsvis ställde varpå en diskussion om resultaten 
följer. 

Metoddiskussion 
Metoderna jag valt för att genomföra denna undersökning har fungerat bra. Min ambi-
tion och min önskan var att se hur mycket barnen kunde skriva. Jag ville således inte 
endast se att de kan skriva bokstäver och ord utan jag ville att de skulle skriva så mycket 
de kunde under den halvtimme som uppgiften stäckte sig över. Det är svårt att avgöra 
om barnen verkligen skrev så mycket de kunde. En del barn blev trötta och var ofokuse-
rade under en del av skrivtiden, vilket naturligtvis kan ha påverkat resultatet. Även 
andra faktorer kan ha haft inverkan på barnens prestationer. Ett barns intresse för att 
skriva eller om barnet känner sig glad eller ledsen vid skrivtillfället är andra faktorer 
som kan ha påverkat resultatet. Emellertid har alla barn haft samma förutsättningar vad 
gäller skrivtid och undersökningsarrangemang. Därför menar jag att resultatet ändå vi-
sar barnets förmåga att skriva bokstäver, ord och meningar och att grupperna kan jämfö-
ras med varandra. 

När det gäller min undersökning av barnens skrivförmåga har metoden fungerat bra. 
Barnen som medverkade i studien var mycket positiva och villiga att genomföra uppgif-
ten. De tog skrivuppgiften på allvar, vilket framgår av de texter de skrev. Även de barn 
som inte kunde skriva har löst uppgiften på olika sätt. En del barn kunde istället för att 
skriva meningar skriva enstaka ord, med vilka de har lyckats förmedla sitt budskap (se 
figur 15). Flickan som skrev denna text har valt ut ord som är viktiga för henne och som 
gör att vi läsare kan skapa oss en bild av vad hon vill berätta. Andra barn som inte kan 
skriva än, har istället ritat bilder som beskriver vad som händer i sagan. Att barnen tagit 
sig an uppgiften på detta sätt och visat att de har tagit den på allvar, tyder på att det finns 
en tillförlitlighet i det empiriska underlaget. 

Då resultatet för de två kommunala förskoleklasserna visade sig skilja sig relativt 
mycket valde jag att särskilja dem åt i studien. Att resultatet är så olika för grupp 2 och 
grupp 3 visar att det finns skillnader mellan klasser som går i samma skola. Man bör 
fråga sig vad som orsakar dessa skillnader, om det är pedagogiken som är olika utfor-
mad eller om det är andra utomliggande faktorer som påverkat barnens förmågor. 

Det hade varit en fördel om jag hade haft tillgång till uppgifter om vad barnens föräldrar 
har för utbildningsbakgrund. Då hade de tre förskoleklassgruppernas resultat kunnat 
jämföras med föräldrarnas utbildning för att se hur denna påverkar elevernas skolpresta-
tioner.   
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De mått som har använts för att beräkna fonologisk medvetenhet och skrivförmåga i 
denna undersökning möjliggör avancerade statistiska beräkningar som exempelvis pro-
duktmomentkorrelation, eftersom skalnivån är hög. Testet av barnens fonologiska med-
vetenhet är väl beprövat och reliabiliteten och validiteten kan därför antas vara hög. I 
undersökningen av barnens skrivförmåga användes en ej utprövad metod. Emellertid 
visade det sig vara möjligt att med den testmetod som använts, mäta barnens skrivför-
måga. Det tyder på att reliabiliteten och validiteten är hög. 

Resultatdiskussion 
Inledningsvis skall jag nu återkomma till de frågeställningar jag har utgått från i denna 
uppsats och utifrån de resultat som framkommit skall jag besvara dessa forskningsfrå-
gor. 

- Hur ser den fonologiska medvetenheten ut hos de barn som går i en montessoriförsko-
leklass respektive hos de barn som går i en kommunal förskoleklass utan en lika uttalad 
pedagogisk inriktning? 

- Hur ser skrivförmågan ut hos de barn som går i en montessoriförskoleklass respektive 
hos de barn som går i en kommunal förskoleklass utan en lika uttalad pedagogisk in-
riktning? 

- Hur ser sambandet ut mellan elevers fonologiska medvetenhet och deras skrivförmå-
ga? 

- Kan den fonologiska medvetenheten relateras till hur det pedagogiska arbetet ser ut? 

- Kan skrivförmågan relateras till den pedagogik som bedrivs i förskoleklassen? 

Det visade sig finnas skillnader vad gäller den fonologiska medvetenheten mellan un-
dersökningsgrupperna. Av resultatet framgår att förskoleklassbarnen från montesso-
riskolan (grupp 1) har bättre fonologisk medvetenhet än vad barnen från de kommunala 
förskoleklasserna har (grupp 2 och grupp 3). Montessoriförskoleklassen har ett medel-
värde på 21,7 poäng när resultatet för samtliga tre delprov slagits samman. Detta får 
anses vara ett mycket högt medelvärde då maximala antalet poäng är 25. Grupp 2 har ett 
genomsnittligt resultat på 17,7 poäng och grupp 3 har ett medelvärde på 16,4 poäng. 
Diagrammet i figur 20, visar att det finns signifikanta skillnader mellan montessoriför-
skoleklassens och de båda kommunala förskoleklassernas resultat när det gäller den 
fonologiska medvetenheten.  

När skrivförmågan testades visade det sig att montessorigruppen presterade bäst på 
samtliga variabler utom ordlängd och antal andra ord, där istället grupp 3 ligger högst. 
Mellan de två kommunala förskoleklasserna, grupp 2 och grupp 3, visar resultatet på 
skillnader. Grupp 2 ligger generellt högre än grupp 3 när det gäller resultatet på skriv-
uppgiften.  

Resultatet visar att det finns ett samband mellan fonologisk medvetenhet och skrivför-
måga. Vid en jämförelse av hur många ortografiska ord barnen skrev med deras fonolo-
giska medvetenhet kunde man se att det finns ett samband mellan dessa variabler. Även 
antalet fonologiska ord barnen skrev visade sig korrelera med fonologisk medvetenhet.  
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När relationen mellan pedagogisk inriktning och skrivförmåga undersöktes genom kon-
fidensintervallstest visade det sig att det fanns relevanta skillnader mellan grupperna (se 
figur 21). Medelvärdesintervallen för grupp 1 ligger ovanför den övre medelvärdesgrän-
sen för grupp 3. Dessa skillnader är signifikanta. Även skillnaderna mellan grupp 2 och 
grupp 3 är tydliga då medelvärdesintervallen för grupp 3 är mycket liten och då den 
övre gränsen för grupp 3 är i jämnhöjd med medelvärdet hos grupp 2.  

Att studien visar så olika resultat för de olika förskoleklasserna pekar på att såväl fono-
logisk medvetenhet som skrivförmåga påverkas av den pedagogik som bedrivs.  

Följande diskussion skall behandla de resultat som framkommit genom denna studie. 
Den undersökning jag har genomfört är naturligtvis begränsad till sin omfattning, men 
man kan ändå se skillnader mellan de tre undersökningsgrupperna vad gäller flera un-
dersökningsvariabler.  

För att kunna diskutera resultaten utifrån barnens ålder undersökte jag barnens födelse-
månader. Samtliga medverkande barn är födda år 2000, men barnens genomsnittliga 
ålder skiljer sig mellan grupperna. Skillnaderna är inte så stora, men resultatet visar att 
barnen i grupp 3 i genomsnitt är något äldre än barnen i de andra två grupperna. Således 
borde grupp 3 prestera bättre än de andra grupperna om så pass små åldersskillnader är 
en bidragande faktor vad gäller fonologisk medvetenhet och skrivförmåga.  

Resultatet av studien visade att det finns skillnader i den fonologiska medvetenheten 
mellan grupperna. Grupp 1 har högst poäng på samtliga tre delprov. Medelvärdesskill-
naderna mellan grupperna är emellertid relativt små. Drygt 5 poäng skiljer mellan grupp 
1 och grupp 3 när man tittar på det genomsnittliga antalet poäng som grupperna fått på 
de tre delproven (se figur 1). Om man utgår från att barnen under förskoletiden och i 
förskoleklassen går i relativt olika pedagogiska miljöer, skulle detta resultat tyda på att 
det inte endast är de pedagogiska metoderna som är avgörande för att barnet utvecklar 
en god fonologisk medvetenhet. Föräldrainverkan och språkliga förutsättningar i hem-
met kan vara en annan faktor som styr den fonologiska medvetenheten hos barnen, vil-
ket även forskning tyder på (Wood 2002). Då denna faktor inte har granskats i min stu-
die kan man inte utesluta att den kan ha betydelse för barnens fonologiska medvetenhet 
och skrivförmåga. Om man däremot studerar konfidensintervallstestet i figur 21 ser man 
en signifikant skillnad mellan montessorigruppen och de två kommunala förskoleklas-
serna. 

Av resultatet kan man se att delprov 2 och delprov 3, i det test som mäter barnens fono-
logiska medvetenhet, följer samma mönster. I dessa delprov är det grupp 1 som utmär-
ker sig genom att ha högst resultat och grupp 2 och grupp 3 ligger något lägre, men 
samma mönster finns för båda dessa delprov. Resultatet för delprov 3 ser emellertid 
annorlunda ut. Här är det istället grupp 3 som avviker från de andra grupperna genom 
ett förhållandevis lågt resultat på detta test. Jag ser ingen självklar förklaring till varför 
grupp 3 skiljer sig så mycket från de andra grupperna, då gruppen följt ett tydligt möns-
ter på de andra två delproven. Rådatamaterialet som jag har fått ta del av ger ingen för-
klaring. Tillfälligheter kan här ha spelat in och påverkat resultatet.  

Barnens texter uppvisar en mycket stor bredd. Några barn har inte börjat skriva än, men 
de har lärt sig att skriva sitt namn och kanske ett par bokstäver. Andra har börjat skriva 
några ord och har uppmärksammat hur ljuden och bokstäverna hänger samman. En del 
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barn har kommit så långt att de utvecklat det fonologiska skrivandet till den konventio-
nella ortografiska stavningen. Man kan tydligt se hur de olika elevtexterna representerar 
de olika stadierna i Ellis skrivutvecklingsmodell (Ellis 1994). Från den prekommunika-
tiva stavningen då barnet slumpmässigt väljer ut bokstäver till semifonetisk stavning, 
där barnet visar en förståelse för att bokstav och ljud hänger samman. Många barn som 
medverkade i studien har nått nästa nivå i skrivutvecklingen, den fonetiska stavningen. 
De har uppnått den nivån i sitt skrivande att de lärt sig att orden kan segmenteras i ljud. 
Slutligen visar några barn att de har uppmärksammat de stavningskonventioner vi har i 
språket och de har förstått att skriftspråket inte alltid följer den fonologiska stavnings-
principen. 

Skrivförmåga kan mätas på flera olika sätt, beroende på vad man är intresserad av att 
fånga i barnens skrivande. I denna studie ligger fokus på hur mycket barnen skriver och 
om de skriver ortografiska, fonologiska eller andra ord. I resultatpresentationen kan man 
se en del skillnader i skrivförmåga, men man kan också konstatera att grupperna är rela-
tivt jämna i förhållande till sig själva. Studien visar att grupp 1 nästan genomgående 
presterar ett högre resultat än vad grupp 2 och grupp 3 gör. Detta gäller både när det 
handlar om fonologisk medvetenhet och om skrivförmåga.  

Den variabel som visar ett något förvånande resultat är ordlängden. I diagrammet som 
presenterar ordlängden för de tre grupperna (se figur 10) ser man att grupp 3 har den 
genomsnittligt längsta ordlängden av grupperna. Detta kan bero på att många av barnen 
i grupp 3 skrev långa ord som kunde placeras under ”andra ord”. Många av dessa var 
påhittade ord eller ord med egen stavning där barnet lagt till långa bokstavskombinatio-
ner. Resultatet visar också att grupp 3 skriver fler andra ord, det vill säga fler ord som 
varken är fonologiskt eller ortografiskt skrivna, än vad de andra grupperna gör. Förklar-
ingen till detta är att många av barnen i grupp 3 ännu inte kommit så långt i sin skrivut-
veckling att de använder en fonologisk eller ortografisk stavningsstrategi. Flera av elev-
texterna från grupp 3 visar exempel på prekommunikativ- och semifonetisk stavning 
(Ellis 1994). Ordkategorin ”andra ord” innefattar således många olika typer av ord och 
kan därför vara svåranalyserad till skillnad från de två andra mer renodlade ordkategori-
erna. Detta utgör dock inte så stora problem då det visade sig vara kategorierna fonolo-
giska ord och ortografiska ord som korrelerade med den fonologiska medvetenheten. 

Av studien framkom att flera barn som lärt sig att skriva ännu inte hade kommit igång 
med läsinlärningen. En flicka skrev en lång text (se figur 19), och när jag frågade henne 
om hon ville läsa upp vad hon skrivit för mig, sa hon att hon inte kunde läsa än. Detta är 
intressant eftersom det främst är läsinlärningen som är i fokus under de tidigare skol-
åren. Här finns sannolikt stora skillnader mellan olika skolor och olika pedagogiska 
metoder. Inom montessoripedagogiken börjar man med skrivinlärningen innan man 
börjar med läsinlärningen, då man menar att skrivningen kommer före läsningen i bar-
nets språkutveckling (Wennerstöm, Smeds 1997). 

I resultaten för de olika delproven, när det gäller bedömning av fonologisk medvetenhet, 
ser man en del skillnader mellan förskoleklassgrupperna. Därför valde jag att presentera 
resultaten från respektive delprov för sig. När man studerar sambandet mellan fonolo-
gisk medvetenhet och skrivförmåga kan man se att den största korrelationen finns mel-
lan delprov 3 (Hur många ljud hörs i orden?) och antalet ortografiska ord barnen skri-
ver. För att ett barn skall kunna ange hur många ljud ett ord innehåller, krävs förmågan 
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att segmentera ordet i fonem och därefter räkna antalet segment. Forskning har visat att 
segmentering i fonem är en av de svårare fonologiska nivåerna, vilken kräver god fono-
logisk medvetenhet (Tornéus 1983). När barnet har utvecklat förmågan att segmentera 
ordet i fonem klarar det också att skriva fonologiska ord (Ellis 1994). Det starka sam-
bandet mellan dessa variabler innebär att en god fonologisk förmåga är betydelsefull för 
att barnet skall kunna skriva ortografiska ord. Detsamma gäller för antalet fonologiska 
ord barnen skrev, då jag fann ett samband även mellan dessa variabler. Resultatet av 
studien visar att om barnet har en god fonologisk förmåga så klarar det att skriva både 
fonologiska och ortografiska ord i högre utsträckning än vad de barn som har en sämre 
fonologisk förmåga gör. Det finns således ett samband mellan fonologisk medvetenhet 
och skrivförmåga, vilket Lundberg , Olofsson och Wall (1980) visade i sin studie, där 
emellertid längre tid förflutit mellan fonologiskt test och skrivtest. I min studie har båda 
mätningarna gjorts nära i tid. Därför är det svårt att uttala sig om sambandets riktning. 
Resultatet av denna studie som visar på sambandet mellan fonologisk medvetenhet och 
skrivförmåga får även stöd av undersökningarna av Frost (2001) och av Lundberg, Frost 
och Petersen (1988). 

Viktigt att uppmärksamma är att barnens föräldrars utbildningsbakgrund inte har tagits 
hänsyn till i denna studie. Enligt Gillon (2004) har föräldrarnas utbildning stor betydelse 
för barnens skolprestationer. Resultaten kan mycket väl ha påverkats av föräldrars ut-
bildningsnivå. Föräldrarna till barnen som går i montessoriskola har tagit ett aktivt be-
slut om vilket pedagogiskt sammanhang de vill att barnen skall ingå i. Ett sådant ställ-
ningstagande skulle kunna peka på en hög utbildningsnivå hos föräldrarna.  

Det är svårt att uttala sig om olika pedagogiska metoder i detta sammanhang, och vilken 
inverkan de har på barnens fonologiska medvetenhet och skrivförmåga, då jag inte har 
tillräcklig information om den pedagogik som bedrivs i de olika aktuella förskoleklas-
serna. Emellertid kan man konstatera att man inom montessoripedagogiken tidigt, redan 
i förskolan, börjar med skrivundervisningen (Wennerström, Smeds 1997), vilket visar 
sig ge tydliga resultat. Att denna grupp av barn presterar högre än de andra grupperna, 
både vad gäller fonologisk medvetenhet och skrivförmåga, beror förmodligen i stor ut-
sträckning på att det finns ett specifikt språkträningsprogram i montessoripedagogiken. 
Det är emellertid viktigt att uppmärksamma att detta inte innebär att resultatet för grupp 
2 och grupp 3 är dåligt, utan snarare är det montessorigruppens resultat som är mycket 
högt.  

Då den genomförda undersökningen uppvisar skillnader i såväl fonologisk medvetenhet 
som skrivförmåga, mellan montessorigruppen och de kommunala förskoleklasserna, bör 
man diskutera hur effektiva olika pedagogiska metoder är. I montessoripedagogiken, 
som är en strukturerad metod med en grundläggande idé, utgör språket en av grundste-
narna i pedagogiken. Att språket står i fokus redan under förskoleåren i montessorimo-
dellen, visar sig ge goda resultat och man bör därför fråga sig om detta språkliga fokus 
inte borde finnas i alla förskolor och förskoleklasser.  

Det är viktigt att vara medveten om att exempelvis ålder och social bakgrund kan på-
verka barns skolprestationer. De skillnader mellan grupperna som framkommit genom 
denna studie kan dock sannolikt inte endast förklaras utifrån dessa faktorer. Skillnader-
na är sannolikt effekter av de pedagogiska metoder som använts. 
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Det skulle vara intressant att vidare undersöka hur de skillnader vad gäller fonologisk 
medvetenhet och skrivförmåga mellan dessa aktuella grupper, kommer att se ut om ett 
par år. Förhoppningsvis jämnas skillnaderna successivt ut när barnen har gått några år i 
skolan och tränat både läs- och skrivförmågan. Det skulle vara mycket givande att följa 
barnens utveckling vad gäller språklig medvetenhet och skrivförmåga och upprepa den-
na undersökning i skolår 2 för att se vad som har hänt i deras utveckling under två skol-
år.  

Ett annat intressant forskningsämne skulle vara att sätta de resultat som framkommit i 
denna studie, i relation till den socioekonomiska bakgrund barnen har. Då skulle man 
kunna särskilja hur stor inverkan den pedagogiska metoden har och i vilken omfattning 
föräldrarnas utbildningsnivå påverkar barnens prestationer när det gäller fonologisk 
medvetenhet och skrivförmåga. 
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Bilaga 1 
Brev till vårdnadhavare 

 

Till vårdnadshavare som har barn i förskoleklasser på X skola 
 
 

Hej! 
 
Jag heter Emi Werner Åström och läser till lärare på Lärarhögskolan i Stockholm och 
den här terminen skall jag skriva mitt examensarbete som skall behandla fonologisk 
medvetenhet och skrivande. 
 
Därför är min önskan att få ta del av resultaten av det fonologiska test som förskoleele-
verna gjort på skolan. Dessa resultat kommer jag självfallet att behandla på ett försiktigt 
sätt och i min uppsats kommer ingen elev att kunna knytas till det resultat han eller hon 
fått på testet.  
 
Jag skulle även vilja ha Er tillåtelse att låta ert barn göra en uppgift där de skall få rita 
och/eller skriva ett slut på en berättelse jag läser för dem. Självfallet är medverkan fri-
villig, men det skulle vara betydelsefullt för min undersökning. Ni är mycket välkomna 
att kontakta mig om ni skulle ha några frågor på nr; X. 
 
 
Ert svar skall vara skolan tillhanda senast fredagen den 20 oktober. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Emi Werner Åström 
 
 

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Barnets namn  ___________________________________ 
 
Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn medverkar i detta uppsatsarbete genom att rita 
och skriva en mindre uppgift. 
 
 
________________________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


