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Abstract: 
Jag har i denna studie haft som syfte att undersöka hur förmågan att skriva för hand ser ut för elever i 

mellanstadieålder i en svensk grundskola. Mitt syfte har också varit att undersöka om det finns ett 

samband mellan förmågan att skriva för hand och förmågan att skriva med textkvalitet. För att nå svar 

på mina frågeställningar genomförde jag en undersökning där 25 elever deltog. Undersökningen 

innehöll fyra testdelar som vardera var designade för att mäta olika delar i förmågan att skriva för hand 

och även ämnade att synliggöra förmågan att skriva med textkvalitet.  

 

Den forskning som ligger till grund för den här studien visar att det finns ett samband mellan en 

automatiserad förmåga att skriva för hand, förmåga att skriva med textkvalitet och skolframgång. 

Orsaken till detta samband förklaras av forskningen i hur olika minnesstrukturer kan användas och 

avlastas vid automatiserade förmågor jämfört med icke automatiserade förmågor.  

 

Resultatet av studien visar att det finns en stor variation i den undersökta elevgruppens förmåga att 

skriva för hand. Tydliga tendenser pekar även på att det finns ett samband mellan en automatiserad 

förmåga att skriva för hand och en förmåga att skriva med textkvalitet.  

 

 
 
 
 
 
 

Nyckelord: skriva för hand, handwriting, mellanstadiet, capacity theory of writing,  

cognitive load theory, skolframgång.  
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1. Inledning   
Att skriva är en dynamisk, sammansatt och komplicerad kognitiv process som bygger på ett 

komplext samspel mellan vår kognition, perception, sensorik och motorik. Att lära sig skriva, 

och att lära sig att skriva väl, är ofta beskrivet som en viktig del i en språklig och kognitiv 

utveckling (Taube, 2013:29, 60, 66-67; Mangen & Velay, 2010: 385-389; Lundberg, 2008:11, 

96-97). I dagens svenska skola skriver eleverna såväl för hand som digitalt via dator och 

skrivplatta och digitalisering av skolan går i ett snabbt tempo. Att lära sig skriva för hand kan 

för många barn vara en stor motorisk och tidsmässig utmaning i relation till den direkta 

kommunikativa vinst som kan finnas när elever får skriva på dator. Det kan därför vara relevant 

att medvetandegöra frågan om olika skrivmetoder i undervisning och ställa sig den 

svenskdidaktiska frågan: Är det viktigt att lära sig att skriva för hand? Finns det ett mervärde 

för elevernas inlärning och utveckling att bibehålla den traditionella skrivmetoden att skriva för 

hand och vilka styrkor finns när handen används i lärandet?  

 

Skolan har idag ett komplext uppdrag att förmedla grundläggande, beständiga kunskaper 

samtidigt som eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Utöver detta ska 

skolan även främja en livslång lust att lära (Skolverket, 2017:7-9). Välskrivning var i gårdagens 

skola ett ämne som prioriterades och eleverna skulle lära sig skriva vackert (Taube, 2013:59). 

Min pappa, idag 66 år, kan utförligt berätta hur han dagligen fick öva sin handstil i skolan. 

Reservoarpennan var svårhanterlig och ställde till förtret då bläcket av och till flöt ut över hela 

papperet och han tyckte själv aldrig att han lyckades att skriva vackert. Däremot kunde han 

skriva tydligt vilket han var nöjd med. I dagens skola är välskrivning inte av central betydelse 

men däremot förekommer formuleringen handstil som centralt innehåll i årskurs 1-3 och 4-6 

samt läslig handstil som ett kunskapskrav i årskurs 3 i Lgr11 (Skolverket, 2017:253-258). 

Christensen (2009:2) såväl som Taube (2013:59) visar att läroplaner i många fall har frångått 

grunderna i skrivförmågan såsom förmågan att skriva för hand, stavning och grammatik till 

fördel för kreativitet, fri skrivning och det vidare begreppet kommunikation. Vidare påpekar 

Christensen (2009:15) och Taube (2013:60) sårbarheten i att dagens skola minskar betoningen 

av förmågan att skriva för hand då forskning under de senaste 20 åren har påvisat ett samband 

mellan förmågan att skriva för hand, förmågan att skriva texter av god kvalitet och 

skolframgång.  

 

I gränslandet mellan grundläggande skrivförmågor, kroppens och handens del i lärandet samt 

samtidens krav på en ökad digital kompetens finns många vägskäl. Utvecklingen går i ett snabbt 

tempo och vi står på många sätt på tröskeln till en ny digitaliserad tid. Didaktiska frågor som vi 

behöver ta ställning till är vilka förmågor som är värda att bevara och vilka som tillför något i 

elevers inlärning och utveckling. Jag ämnar därför i denna studie, med utgångspunkt i det 

svenskämnesdidaktiska fältet relaterande skrivförmåga, undersöka hur förmågan att skriva för 

hand ser ut i en svensk kontext och om det finns ett samband mellan förmågan att skriva för 

hand och kvalitet i skriven text hos elever i mellanstadieålder.  

 

 

2. Bakgrund  
Följande kapitel ger en kunskapsbakgrund att stå på inför studien. Allra först presenteras vad 

som står i styrdokumenten om skrivinlärning. Sedan förklaras förmågan att skriva. Efter detta 

ges en kort bakgrund till den specifika förmågan att skriva för hand.  
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2.1 Vad står i styrdokumenten? 
I Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2017:9-10) beskrivs att språk, lärande och 

identitet är nära sammanlänkade och rika möjligheter att läsa, skriva och samtala skrivs fram 

för att stärka tilltron till den egna språkliga förmågan. I skolans undervisning ska utrymme ges 

för olika kunskapsformer så att ett mångbottnat och balanserat lärande skapas.   

 

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2017:252) nämns att språket är människans främsta 

redskap för att tänka, kommunicera och lära samt att ett rikt och varierat språk är av central 

betydelse för att kunna delta i samhället. Skolans undervisning ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla läs- och skrivintresse samt förmåga att formulera sig i tal och skrift. Det centrala 

innehållet för årskurs 4-6 under avsnittet Läsa och skriva (Skolverket, 2017:254-255) pekar på 

”handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala 

verktyg”.   

 

Värt att påpeka är att uppnådd förmåga att kunna skriva enkla texter med läslig handstil finns 

beskrivet för årskurs 3 (Skolverket, 2017:258). I kunskapskraven för årskurs 6 finns däremot 

ingen motsvarande formulering (Skolverket, 2017:259-261).  

 
2.2 Förmågan att skriva  
Skrivandet är ett viktigt kommunikationsverktyg och ett betydelsefullt medel för lärande. En 

god skrivförmåga ökar elevens framtida möjligheter i val av utbildning och yrke samt ett 

positivt, aktivt deltagande i samhället. Genom att skriva ofta och i många av skolans 

sammanhang ges eleven möjlighet till reflektion och tankesortering vilket i ett längre perspektiv 

ger förutsättningar för intellektuell utveckling (Norberg Brorsson, 2007:15). 

 

Som tidigare beskrivits är aktiviteten att skriva en dynamisk, sammansatt och komplicerad 

kognitiv process och ett komplext samspel mellan vår kognition, perception, sensorik och 

motorik. Att lära sig skriva, och att lära sig att skriva väl, beskrivs som en viktig del i elevers 

språkliga och kognitiva utveckling (Taube, 2013:29, 60, 66-67; Mangen &Velay, 2010:385-

389; Lundberg, 2008:11, 96-97). Taube (2013:31) såväl som Christensen (2009:2) förklarar 

utifrån en modell av Berninger et al. (1994) de grundläggande kognitiva processer som 

skrivandet kräver: transkription och textskapande. Transkription förklaras som förmågan att 

överföra bokstäver och ord till skriven text och därför är en utvecklad finmotorik, kunskap om 

och förmåga att forma bokstäver, stava och skriva med god grammatik och interpunktion av 

vikt för resultatet av det skrivna. Textskapande förklaras som idéskapande och förmågan att 

hitta och sätta ord på det texten ska handla om. Lundberg (2008:93-94) lyfter att förmågan att 

skriva är ett hantverk som måste läras in. Vidare visas på att även om det finns en direkt 

koppling och ett växelspel mellan läsning och skrivutveckling lär man sig att skriva genom att 

skriva. Taube (2013:53-55) förklarar med stöd i Lgr 11, kursplanen för svenska (2017:252-263) 

olika områden som behandlas i skrivundervisningen. Såväl grundläggande förmågor som 

bokstäver, alfabetets ordning, stavning, att skriva för hand och på dator, skiljetecknens 

betydelse och interpunktion såväl som mer avancerade skrivförmågor som planering och 

övning i att skriva olika typer av texter, textbearbetning, revidering och redigering behandlas i 

årskurserna 1-6 men med stigande svårighetsgrad.  

 
2.3 Skriva för hand 
Att skriva för hand är en utvecklingsbar, sammansatt förmåga som inbegriper visuell 

varseblivning och minnesförmåga, kognition, öga-handkoordination, perception, motorisk 

planering, finmotorik och sensorisk förmåga samt förmågan att bibehålla koncentration och 

uppmärksamhet. Mangen & Velay (2010:396) förklarar att skrivande för hand är en 
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enhandsaktivitet som till största delen utförs med dominant hand. Icke dominant hand fungerar 

vanligtvis som stödhand vars uppgift är att underlätta och stödja den dominanta handens arbete. 

Vidare menar Mangen & Velay (2010:396) att aktiviteten att skriva för hand ger förutsättning 

att fokusera uppmärksamheten till punkten där pennan möter papperet vilket är positivt för en 

framgångsrik inlärning. Taube (2013:65) hänvisar till Christensen (2009:7-14) och beskriver 

att en framgångsrik undervisning i att skriva för hand ska fokuseras på att uppnå en 

automatiserad ortografisk-motorisk förmåga vilket förklaras som flyt i bokstavsskrivandet. Den 

hastighet som eleverna kan skriva med är också av vikt för skrivförmågan.  

 

 

3. Begreppsförklaringar  
I det här kapitlet förklaras hur begreppen skriva för hand och textkvalitet har tolkats och använts 

i den här studien.  

 
3.1 Skriva för hand  
Enighet råder i forskning om att automatisering, läsbarhet, flyt och hastighet är de viktigaste 

komponenterna för en god förmåga att skriva för hand  (Feder & Majnemer, 2007:313; 

Christensen, 2009:14; Taube, 2013:62). En automatiserad ortografisk-motorisk förmåga 

förklaras som flyt i bokstavsskrivandet (Taube, 2013:65) och ska även i den här studien läsas 

med den betydelsen. Det finns ännu ingen enighet i forskning om vilken betydelse bokstävernas 

utformning har för förmågan att skriva för hand (Christensen, 2009:14). I denna studie 

definieras därför förmågan att skriva för hand som förmågan att skriva för hand med 

automatisering, flyt, läsbarhet och hastighet. Betoning läggs däremot inte på bokstävernas 

utformning sett till textad stil eller skrivstil.  

 
3.2 Textkvalitet 
Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015:29-30) menar i sin bok Bedömning av elevtext – enligt 

Lgr11 och Lgy11 att texters innehåll kan analyseras genom att studera grundläggande regler för 

stavning och skiljetecken och hänvisar till kunskapskraven för svenska i årskurs 6 där det för 

betyget E krävs en förmåga att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och 

språkriktighet med viss säkerhet (Skolverket, 2017:259). Med utgångspunkt i Lgr11 och 

centralt innehåll för årskurs 4-6 i avsnittet Läsa och skriva (Skolverket, 2017:254-255) valde 

jag därför att i den här studien fokusera textkvalitet till textlängd utifrån antal rätt stavade ord 

och användning av grundläggande regler för skiljetecken. Se vidare sidan 12 för vidare 

beskrivning av den här studiens metod och valda textanalys.  

 

 

4. Problemformulering 
Digitaliseringen av samhället och skolan pågår i rask takt och i dagens svenska skola finns såväl 

traditionella som digitala metoder för skrivinlärning– och undervisning. Trots de möjligheter 

digitaliseringen medför kan det finnas anledning till reflektion och eftertänksamhet då 

forskning visar ett samband mellan förmågan att skriva för hand, skrivflyt och kvalitet i skriven 

text (Limpo et al., 2018:2-3; Taube, 2013:60-62, 124; McCarney et al., 2013:106; Christensen, 

2009:4). Mot denna bakgrund är det intressant att ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv 

undersöka hur elevers förmåga att skriva för hand ser ut och även att undersöka om det i en 

svensk kontext finns ett samband mellan förmågan att skriva för hand och kvalitet i skriven 

text. Om det finns ett samband, hur ser det ut och vilka komponenter har betydelse? 
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5. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna svenskämnesdidaktiska studie är att undersöka hur förmågan att skriva för 

hand sett till flyt och hastighet ser ut för elever i årskurs 5 i en svensk skola. Vidare syftar 

studien till att undersöka om det finns ett samband mellan förmågan att skriva för hand och 

textkvalitet (se förklaring av begrepp på sidan 4) och i så fall hur det sambandet ser ut, för 

elever i årskurs 5 i en svensk skola. Konkret utgår studien från följande frågeställningar:  

 

• Hur ser förmågan att skriva för hand ut sett till flyt och hastighet i den 

undersökta elevgruppen i årskurs 5? 

• Kan ett samband ses, och i så fall vilket,  mellan förmåga att skriva för hand 

sett till flyt och hastighet och kvalitet i skriven text i den undersökta 

elevgruppen i årskurs 5? 

 

5.1 Avgränsningar 
Med tanke på detta arbetes givna tidsramar har vissa avgränsningar varit nödvändiga. 

Perspektivet att skriva på dator och fördelarna som kan ses för barn tidigt i skriv- och 

läsinlärning samt fördelar som kan finns med att skriva på dator för barn som av någon 

anledning behöver stöd i sin skrivinlärning på grund av dyslexi, nedsatt motorik eller 

koncentrationsförmåga berörs endast kort i den här studien. Datorn som hjälpmedel kan 

däremot inte förringas och vi kan inte heller bortse från det faktum att vi behöver erkänna och 

möta digitaliseringen av samhället och skolan med förmågor och kompetens som behövs för att 

ge våra elever goda förutsättningar att bli självständiga individer med aktuella digitala 

förmågor. Den här studien fokuserar dock på förmågan att skriva för hand varför det 

perspektivet framför allt lyfts fram.  

 

När det gäller metodologiska avgränsningar begränsades framför allt antalet informanter, eller 

elever som bjöds in att delta i studien, till ett rimligt antal utifrån given tidsram. Studiens 

empiriska undersökningar är däremot relativt omfattande sett till given tidsram. Jag valde 

medvetet att genomföra tester som kompletterar varandra för att ge en så utförlig bild som 

möjligt av de undersökta frågeställningarna. Min förhoppning var att jag med en relativt stor 

testvariation skulle kunna skönja tendenser i resultatet av elevernas genomförda tester. I tillägg 

till testerna av förmåga att skriva för hand fick eleverna också fylla i en enkät om sin upplevelse 

av att skriva för hand. Men med tanke på given tidsram valde jag därefter att begränsa 

bedömningen av det insamlade materialet till testerna av förmåga att skriva för hand där ett 

fåtal noga utvalda parametrar bedömdes. Framför allt bedömningen av textkvalitet riskerade att 

svälla ut och begränsades till ett fåtal parametrar med inspiration av Lgr11, Centrala innehållet 

för årskurs 4-6 samt kunskapskrav för årskurs 6 (Skolverket, 2017:254-256, 259-261).  

 

 

6. Tidigare forskning 
Till att börja med presenteras forskning som berör arbetsminnets och långtidsminnets påverkan 

på skrivinlärning och skrivförmåga. Sedan presenteras förmågan att skriva för hand och en 

redogörelse ges för skillnaden mellan att skriva för hand och på dator. Därefter förklaras 

övergripande handens del i inlärning och det beforskade sambandet mellan förmågan att skriva 

för hand, skrivkvalitet och skolframgång. Sambandet mellan skolframgång, kön och härkomst 

belyses även. Kapitlet avslutas med en presentation av forskningsprojekt som inspirerat den här 

studiens upplägg.  
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6.1 Arbetsminne och långtidsminne   
I skrivutveckling och skrivförmåga samverkar arbetsminne och långtidsminne med 

metakognitiv förmåga (förmågan att vara medveten om sina egna tankar och tankeprocesser) 

(Limpo et al., 2018:3; Taube, 2013:32; McCarney et al., 2013:106; McCutchen, 2010:20-21; 

Medwell et al., 2009:130; Lundberg, 2008:36-40). I arbetsminnet lagras sinnesintryck och 

tankar en kort stund och glöms därefter ofta bort. Information som upprepade gånger når 

arbetsminnet kan lagras i långtidsminnet och behöver då inte ägnas stor kognitiv 

uppmärksamhet för att utföras (Ingvar & Eldh, 2014:68-69; Taube, 2013:34; McCarney et al., 

2013:106; McCutchen, 2010:20-21; Lundberg, 2008:38). Ingvar & Eldh (2014:71-72) 

poängterar betydelsen av automatisering för att framgångsrikt utföra uppgifter med kvalitet och 

precision. Genom en automatiserad förmåga avlastas arbetsminnet och hjärnan hindras från 

överbelastning. Automatiserade förmågor kostar på så sätt mindre energi och arbetsinsats vid 

utförd aktivitet. Lundberg (2008:38-39) beskriver att skillnad kan ses mellan nybörjarskrivare 

och erfarna skrivare och att automatiserade grundläggande förmågor är utslagsgivande. 

Skrivprocessen hos erfarna skrivare beskrivs som cyklisk snarare än linjär eftersom det skrivna 

kontinuerligt omarbetas under processens gång. Taube (2013:27-34) och McCutchen (2010:13, 

20) påpekar däremot att i början av skrivutvecklingen kräver bokstäver, ord, stavning och 

grammatik mycket uppmärksamhet av arbetsminnet vilket gör att högre kognitiva förmågor 

som planering, revidering och redigering av texten får stå tillbaka. Skrivandet är för nybörjaren 

en aktivitet där en sak i taget kan fokuseras. När den grundläggande förmågan att skriva är 

automatiserad frigörs kognitiv kapacitet för att utveckla textens innehåll, planera, revidera och 

redigera i ett växelspel. Även McCarney et al. (2013:116-17) lyfter fram arbetsminnets 

kapacitet som en nyckelförmåga till inlärning och hänvisar till Gathercole (2004) och Connely 

(2005) som påpekar arbetsminnets påverkan på utveckling av läs- och skrivförmåga. Om 

grundläggande förmåga att minnas bokstäverna visuellt och hur de formas finmotoriskt inte är 

automatiserad måste arbetsminnet ägnas dessa uppgifter i stället för att användas till 

textinnehåll och helhet. En undervisningen som fokuseras på att automatisera grundläggande 

förmågor i att skriva för hand ger därför elever möjlighet att nå högre kognitiva nivåer och på 

så sätt nå ett högre lärande (McCarney et al.2013:116-17). Christensen (2009:3) definierar 

begreppet automatiserad förmåga som att snabbt, precist och utan ansträngning använda en 

intränad förmåga samt att ur minnet plocka fram adekvat information för att stödja förmågan. 

En tydlig koppling mellan en automatiserad förmåga att skriva för hand, förmåga att skriva med 

flyt och förmåga att skriva väl sammansatta texter av god kvalitet är påvisad vid upprepade 

tillfällen under de senaste 20 åren. Detta samband är också undersökt i ett större perspektiv där 

förmågan att skriva för hand överensstämmer med skolframgång i grundskola såväl som i 

senare akademiska studier (McCarroll & Fletcher, 2017:6; Taube, 2013:60-61; McCarney et al. 

2013:106; Christensen, 2009:15; Feder & Majnemer, 2007:316).  

 
6.2 Förmågan att skriva för hand  
Förmågan att skriva för hand utvecklas under lång tid och inkluderar inte enbart finmotorik utan 

även den visuella minnesbilden av bokstäver och ord, kognition, öga-handkoordination, 

perception, motorisk planering, sensorisk förmåga och koncentrationsförmåga. Vid sidan om 

dessa grundläggande förmågor samverkar även omgivningen till utvecklingen av förmågan att 

skriva för hand. Faktorer som given undervisning, uppgiftens utformning, avsatt tid samt 

elevens motivation har betydelse men likaså mer handfasta omgivningsfaktorer som val av 

skrivdon, sittposition, ljud och ljus (Feder & Majnemer, 2007:313). I tidig förskoleålder 

utvecklar många barn förmågan att imitera geometriska figurer vilket i kombination med 

färdigheten i att korsa mittlinjen ses som en viktig grund för att sedan kunna forma bokstäver 

adekvat. Förutsatt att barnet ges möjlighet till, och undervisning i, manuell handskrift utvecklas 

förmågan att skriva för hand vanligtvis snabbt vid barnets skolstart för att sedan gradvis 
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automatiseras från 8-9 års ålder. Även efter att en automatiserad förmåga är uppnådd fortsätter 

förmågan att skriva för hand att utvecklas rörande läsbarhet och flyt samt hastighet (Feder & 

Majnemer, 2007:313). Taube (2013:65) och Christensen (2009:7-14) menar att en framgångsrik 

undervisning i att skriva för hand ska fokusera på att uppnå en automatiserad ortografisk-

motorisk förmåga vilket förklaras som flyt i bokstavsskrivandet. Undervisningen bör också 

fokuseras på att skriva med hastighet vilket tillskrivs vikt för utvecklandet av en god 

skrivförmåga. Varken finmotoriska övningar eller övningar i att visuellt minnas bokstävernas 

form är effektiva var för sig utan måste kombineras för att en god inlärning ska uppnås. Genom 

specifik undervisning i handskrivning ges eleverna möjlighet att pränta in bokstävernas form i 

minnet genom handens rörelser. Återkommande träning krävs för att uppnå en automatiserad 

förmåga. Hattie & Gregory (2014:82) poängterar vikten av att grundläggande förmågor 

automatiseras och menar att det krävs tid och upprepad, specifik träning för att uppnå 

automatisering. Taube (2013:66) belyser i samma anda att en outvecklad förmåga att skriva för 

hand oftast beror på bristande träning eller otydlig undervisning. Christensen (2009:7-14) 

betonar också att det inte är möjligt att ”växa ur” en outvecklad förmåga att skriva för hand utan 

menar att det krävs träning för att vinna en automatiserad förmåga. Taube (2013:61-62 ), Feder 

& Majnemer (2007:313) och Rodríguez & Villarroel (2017:504) betonar att automatisering, 

flyt, hastighet och läsbarhet är de viktigaste komponenterna i förmågan att skriva för hand. 

Medwell & Wrey (2007:14) tydliggör att enbart förmågan att skriva vackert och prydligt inte 

resulterar i förmågan att skriva texter av god kvalitet och komposition. Det är däremot förmågan 

att skriva med flyt och hastighet som är avgörande för textkvalitet. Christensen (2009:14) lyfter 

att oenighet råder angående bokstävernas utformning för förmågan att skriva för hand. Därför 

är det ännu inte klarlagt om textad handstil, skrivstil eller en blandning av dessa är mest 

fördelaktigt i inlärningsprocessen och senare i den automatiserade förmågan. Taube (2013:65) 

menar dock att grunden bör läggas på att lära sig att texta bokstäverna för att först senare få 

instruktioner om hur bokstäverna kan bindas samman i skrivstil.  

 
6.3 Skillnaden mellan att skriva för hand och på dator 
Skillnaden mellan att skriva för hand och på dator är för den här studien viktig att beskriva 

framför allt för att förstå hur undervisningsmetoder kan ge elever skilda ingångar i 

skrivinlärningen och därför olika förutsättningar att skriva för hand. Mangen & Velay 

(2010:385-386) förklarar att en skrivaktivitet alltid inbegriper någon form av tekniskt  

hjälpmedel – från mycket tidiga former av skrivdon som kol och fjäderpenna till dagens digitala 

skrivmedel. Skrivprocessen har på så vis alltid varit beroende av en kombination av 

teknisk/manuell skicklighet och intellektuell/estetisk förmåga. Mangen & Velay (2010:385-

390) menar att trots att all skrivaktivitet kan sägas ha likheter är ändå skillnaden mellan att 

skriva för hand och på dator mångbottnad. Att skriva för hand är en aktivitet som till stor del 

utförs med en hand och varje bokstav formas manuellt. Aktiviteten att skriva på dator utförs 

däremot vanligtvis med båda händerna via ett tangentbord där bokstäverna redan har en given 

form. I regel skriver vi långsammare för hand än på dator varför handskrift ger möjlighet till 

eftertanke. Slutligen finns det även en betydande skillnad i var den visuella uppmärksamheten 

läggs – vid datorskrivande uppmärksammas både skärm och tangentbord växelvis medan den 

visuella uppmärksamheten vid handskrift läggs vid punkten där pennan möter papperet. 

Sammantaget kan sägas att skriva för hand och att skriva på dator skiljer sig åt sensomotoriskt, 

visuellt och kognitivt (Mangen & Velay, 2010:385-390).   

 

Taube (2013:60, 66-67) menar att det för barn som ännu inte erövrat en automatiserad förmåga 

att skriva för hand kan vara svårt att skapa en meningsfull text för hand eftersom det kräver 

stora kognitiva och sensomotoriska, visuella och perceptuella förmågor. Arbetsminnet belastas 

tungt när barnet måste tänka på hur varje bokstav ska formas vilket gör att den kognitiva 



 

7 
 

förmågan att fokusera på textskapandet i övrigt inte räcker till. Detta kan leda till en kognitiv 

överbelastning. Datorn och dess tangentbord kan därför ge fantastiska möjligheter till skapande 

av texter för barn som ännu inte har lärt sig att behärska förmågan att skriva för hand (Taube, 

2013:60, 66-67). Sämfors (2009:253) påpekar att de första åren i skolan är viktigt för läs- och 

skrivinlärningen och att datorn kan vara ett bra hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter 

och/eller koncentrationssvårigheter. Sämfors (2009:266-267) menar att eleven via datorn kan 

erbjudas kompensatoriska program som talsyntes och rättstavning och att tangentbordet kan 

användas för att kompensera för en nedsatt finmotorik. Vidare kan datorn som hjälpmedel vara 

gynnsam för koncentration och vid visuella perceptionsstörning då allt arbete är samlat på 

skärmen och eleven slipper växlingar mellan till exempel bok och papper. Detta resonemang 

skiljer sig något från Mangen & Velays (2010:385-390) synpunkter då de lyfter att den visuella 

uppmärksamheten delas vid skrivande på dator eftersom uppmärksamheten flyttas mellan 

skärm och tangentbord vid skrivaktivitet på dator. Taube (2013:66) påpekar i sammanhanget 

att det är viktigt att komma ihåg att även det digitala skrivandet, på samma vis som det manuella 

skrivandet, kräver olika förmågor som behöver läras in och som till en början kan hämma 

textskapandet. Christensen (2009:15) resonerar på liknande sätt och framhåller att det krävs en 

automatiserad förmåga att använda tangentbordet för att skriva texter av god kvalitet på datorn. 

För att belysa resonemanget visar Christensen (2009:15) på en signifikant korrelation mellan 

en automatiserad förmåga att skriva för hand och förmågan att skriva texter av god kvalitet samt 

att detta överensstämmer med motsvarande förmåga att hantera tangentbordet och att skriva 

texter av god kvalitet på dator. Oavsett skrivmetod, för hand eller på dator, förefaller det vara 

med andra ord vara viktigt att ha automatiserat bokstävernas visuella intryck med dess betydelse 

och på vilket vis de fästs i texten som skrivs.  

 

Även om sambandet mellan förmågan att skriva för hand och förmågan att skriva på dator och 

tangentbord är intressant är det inget som vidare undersöks i den här studien. Perspektivet av 

nyttan med datorn som skrivdon och hjälpmedel kommer däremot att lyftas igen. Då den här 

studien fokuserar förmågan att skriva för hand kommer nästa avsnitt att ge en övergripande bild 

av hur motorik och sensorik samspelar med inlärning genom att beskriva hur handens del i 

språkinlärning och kognitiv utveckling ser ut.  

 
6.4 Handens del i inlärning  
När vi är riktigt små lär vi oss av vår omgivning genom att upptäcka och uppleva med kroppens 

alla sinnen. Vi använder våra händer för att röra vid föremål. Vi tittar. Vi luktar. Vi lyssnar. 

Våra händer spelar en stor roll i vår uppfattning av vår omvärld och används dagligen i praktiska 

göromål – vi greppar, lyfter, trycker och drar (Mangen & Velay, 2010:392-393). Rörelserna 

och det sätt vi manipulerar föremål i händerna styrs via ett samspel av visuella intryck och 

sensorisk information vilket genom inåtgående nervbanor automatiskt tolkas genom 

perceptionen vilket kan förklaras som de processer i hjärnan som tolkar sinnesintryck. De 

sensoriska sinnesintrycken omvandlas i hjärnans centrala nervsystemet till utåtgående 

motoriska rörelser. Våra händers sinnesintryck är på så sätt intimt sammankopplade med vår 

motorik, perception och kognition (Aquilonius & Fagius, 2000:16, 23-27).   

 

Genom att lära sig att läsa och skriva förstärks den språkliga dominansen i den vänstra 

hjärnhalvan och hjärnans kapacitet utvecklas avseende flera hjärnfunktioner, till exempel 

arbetsminne och uppmärksamhet. Hjärnans mognad och kognitiva nivå påverkas därför av hur 

den används (Ingvar & Eldh, 2014:36). Mangen & Velay (2010:386, 395) belyser att forskning 

inom såväl psykologi som neurologi och pedagogik visar på handens del i inlärning och 

kognitiv utveckling. Forskning av hjärnans funktion avseende minneskodning och språkliga 

samt visuella processer har via Funktionell magnetresonanstomografi (fMRT) visat att handens 
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rörelser vid handskrift stödjer inlärning av bokstäver och hjälper till att prägla in minnesbilder 

av bokstävernas form. Taube (2013:62) instämmer och förtydligar att en förmåga att visuellt 

minnas bokstäverna samt att kunna kombinera detta med en planerad motorisk aktivitet är 

grundläggande för en god förmåga att skriva för hand. Även van der Meer och van del Weel 

(2017:8) lyfter handens del i inlärning genom att visa med elektroencefalografi (EEG) att en 

kombination av visuellt stimuli och sensomotorisk aktivitet med penna och papper aktiverar en 

stor del av hjärnan då både parietalloben (hjässloben) där hjärnans språkliga centrum finns, och 

occipitalloben (nackloben) vilken hanterar och bearbetar synintryck är aktiva. van der Meer och 

van del Weel (2017:8) menar på så vis att handens del i inlärning är påtaglig. Den visuella och 

motoriska interaktionen som sker genom att skriva för hand ger en samtidig stor neural aktivitet 

i hjärnans olika områden vilket skapar optimala förutsättningar för varaktig inlärning och 

kognitiv utveckling.  

 
6.5 Samband mellan att skriva för hand, skrivkvalitet och skolframgång 
Forskning inom såväl pedagogik och psykologi som neurologi visar att det finns en tydlig 

koppling mellan en automatiserad förmåga att skriva för hand, förmågan att skriva med flyt och 

förmåga att skriva väl sammansatta texter av god kvalitet. Detta samband är även belyst i ett 

större perspektiv där förmågan att skriva för hand överensstämmer med skolframgång i 

grundskola såväl som i senare akademiska studier (McCarroll & Fletcher, 2017:6; Taube, 

2013:60-61; McCarney et al., 2013:106; Christensen, 2009:15; Feder & Majnemer, 2007:316). 

Medwell & Wrey (2007:12) preciserar sambandet mellan förmåga att skriva för hand och 

skolframgång genom att visa att en automatiserad förmåga att skriva för hand, vilket kan 

översättas som att skriva med flyt, innebär en automatiserad ortografisk-motorisk interaktion 

som ger förmågan att kunna skriva bokstäver, ordbilder och ord effektivt och utan besvär. Detta 

avlastar arbetsminnet avsevärt och lämnar kognitiv kapacitet till att utveckla texten på ett 

kreativt och kvalitativt sätt. Christensen (2009:15) förklarar sambandet mellan en automatiserad 

förmåga att skriva för hand och skolframgång på ett liknande sätt genom att visa att en 

automatiserad förmåga att skriva för hand sett till flyt och hastighet ger den som skriver 

möjlighet att fokusera på textens innehåll, kvalitet och struktur vilket ger förutsättning för bättre 

textkvalitet. En automatiserad förmåga att skriva för hand ger även eleven möjlighet att delta 

fullt ut i klassrumsaktiviteter och lyssna på given instruktion samtidigt som hen skriver 

anteckningar samt möjlighet och förmåga att avsluta uppgifter inom given tidsram 

(Christensen, 2009:15).  

 

Limpo et al. (2018:2-3) beskriver att en icke automatiserad förmåga att skriva för hand 

begränsar textskapandet i mycket stor utsträckning. För det första kräver en icke automatiserad 

förmåga att skriva för hand att stor uppmärksamhet ägnas åt finmotoriska processer och 

formandet av bokstäver. Detta belastar arbetsminnet vilket hämmar högre kognitiva processer 

som idéskapande, språkbehandling och revidering. För det andra hinner den som skriver mycket 

långsamt för hand vanligen inte skriva ned sina tankar och formuleringar på papper i önskad 

takt vilket kan medföra att goda idéer tappas bort med en torftig text som resultat. Limpo et al. 

(2018:2-3) menar vidare att en outvecklad förmåga att skriva för hand kan resultera i att 

skrivandet upplevs som svårt, omöjligt och tråkigt. Genom att inte få möjligheten att lyckas kan 

barnet tappa motivationen att skriva. Taube (2013:60-62) resonerar som Limpo et al. (2018:2-

3) och hänvisar även till Christensen (2009:4) som också visar på att det finns ett samband 

mellan en outvecklad förmåga att skriva för hand och upplevelse av svårigheter att skriva samt 

en ovilja att skriva. McCarney et al. (2013:106) visar dessutom på ett samband mellan 

svårigheter att skriva för hand och nedsatt vilja och motivation att delta i klassrumsaktiviteter 

vilket kan få effekter på bemötande från lärare såväl som från klasskamrater. Christensen 

(2009:14-15) beskriver att först när förmågan att skriva för hand är automatiserad kan den som 
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skriver ägna sin fulla uppmärksamhet åt skrivandets högre nivåer och på så sätt nå längre i sitt 

lärande.  

 

Sambandet mellan förmågan att skriva för hand och skolframgång blir med ovanstående 

resonemang begripligt. Skolframgång sett till elevers skolresultat kan kartläggas och analyseras 

i olika subgrupper. Zimmerman (2018:23-30) och Högdin (2007:41) såväl som Skolverket 

(2006:97) visar på skillnader i skolresultat i olika subgrupper och menar att pojkars skolresultat 

länge har varit generellt lägre än flickors. Medwell & Wrey (2007:14) lyfter en mer specifik 

vinkling på skolresultat och menar att pojkar ofta har en outvecklad förmåga att skriva för hand 

jämfört med flickor och att detta påverkar pojkars förmåga att utveckla sitt skrivande generellt 

vilket riskerar att hämma pojkars lärande i andra ämnen. Att genusuppdela skolresultat och 

uttala sig om orsaker till generaliserade samband kan vara vanskligt då begreppet genus är 

komplext. I nästa avsnitt lyfts därför övergripande hur forskning menar att de olika 

förutsättningarna flicka och pojke påverkar framgången i skolan. Eftersom förutsättningen 

utländsk härkomst även kan ses som påverkande på skolresultat (Zimmerman, 2018:24; 

Högdin, 2007:43) berörs även denna parameter.  

 
6.6 Skolframgång, kön och härkomst  
Zimmerman (2018:23) och Högdin (2007:41-42) beskriver att flickor generellt sett är mer 

framgångsrika i skolan. I grundskolan har flickor som grupp högre betyg jämfört med pojkar 

som grupp. Skillnaden i betyg har existerat under en längre tid och klyftorna har fortsatt att öka 

under 2000-talet. Flickor har traditionellt haft en fördel gentemot pojkar i språk men får nu 

generellt även högre betyg än pojkarna även i matematik och naturvetenskapliga ämnen. 

Högdin (2007:43) visar att elever från familjer med utländsk bakgrund generellt tenderar att 

prestera sämre i skolan och få sämre betyg jämfört med elever från familjer med svensk 

bakgrund. Subgruppen flickor från familjer med utländsk bakgrund redovisar dock överlag 

statistiskt bättre resultat än pojkar från samma bakgrund och kan också visa bättre skolresultat 

än pojkar från familjer med svensk bakgrund. Även Zimmerman (2018:24) påpekar att flickors 

fördel över pojkar är möjlig att se i olika subgrupper och lyfter som exempel att vid undersökta 

variabler av olika slag som föräldrars utbildning, bostadsort sett till stad eller landsbygd eller 

utländsk härkomst har flickorna i varje subgrupp generellt bättre betyg än pojkarna.  

 

Zimmerman (2018:24) menar vidare att då pojkar generellt får sämre betyg och sämre resultat 

i skolan oavsett subgrupp visar detta på att kön har en unik påverkan och betydelse för 

prestationerna i skolan.  Zimmerman (2018:24) lyfter även att skillnaden som kan ses i betyg 

för flickor och pojkar i grundskolan även ses i betyg på gymnasiet och i att fler flickor än pojkar 

blir behöriga att söka vidare till universitets- och högskolestudier vid samtliga program. 

Zimmerman (2018:29-30) påvisar att det ännu inte är konstaterat varför det finns en skillnad 

mellan könen i fråga om skolframgång och diskuterar hur olika faktorer i form av förmågor och 

normer kan samverka i att skapa och befästa dessa skillnader. Sambandet mellan skolframgång 

och vara duktig på att läsa och skriva svenska (undervisningsspråket) är däremot klarlagt.  

 

I nästa avsnitt belyses hur förmågan att skriva för hand kan mätas och sättas i relation till 

förmågan att skriva texter av god kvalitet genom undersökningsmetoder som använts i tidigare 

forskningsprojekt och som inspirerat den här studiens upplägg.  

 
6.7 Hur undersöks och analyseras förmågan att skriva för hand? 
McCarney et al. (2013) genomförde en studie med ansats i the Capacity Theory of Writing där 

förmågan att skriva för hand undersöktes hos 284 elever i motsvarande åk 3 i en brittisk kontext. 

Förmågan att skriva för hand undersöktes med tester att skriva sitt eget namn, skriva alfabetet 
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ur minnet, skriva sifforna 1-10 tre gånger och skriva av en kort mening. Alla tester mättes i 

form av hastighet. Resultatet visade ett samband mellan outvecklad förmåga att skriva för hand 

och nedsatt skrivförmåga McCarney et al. (2013:105-108).  
 

Även Limpo et al. (2018) har genomfört en studie där förmågan att skriva för hand undersöktes 

för 139 elever i motsvarande årskurs 5 i en portugisisk kontext. Förmågan att skriva för hand 

testades med grund i Berningers et al. (1991) metod att skriva alfabetet med små bokstäver och 

läsbar handstil så många gånger som möjligt under 60 sekunder och kopiera en skriven mening 

innehållande alfabetets alla bokstäver, med läsbar handstil, så många gånger som möjligt under 

90 sekunder. Bedömningen av alfabetstestet grundades på antal skrivna bokstäver skrivna i 

korrekt alfabetisk ordning och bokstävernas läsbarhet utanför sin skrivna kontext. 

Bedömningen av kopieringsuppgiften grundades på antal korrekt kopierade ord där alla 

bokstäver i ordet skulle vara läsbara och korrekt kopierade. I studien ingick även en intervention 

där ett fåtal elever som hade låga resultat i testdelen fick träna sin förmåga att skriva för hand. 

Dessa elever fick även skriva texter om ett givet ämne under en tid av 10 minuter vid upprepade 

tillfällen. Texterna analyserades utifrån textkomposition där innehåll och textlängd utifrån antal 

ord fokuserades. Resultatet av studien visade att när förmågan att skriva för hand utvecklades 

förbättrades förmågan att skriva texter av god kvalitet (Limpo et al., 2018:9,21).  
 

Medwell et al. (2009) har också genomfört en studie i en brittisk kontext där sambandet mellan 

en automatiserad förmåga att skriva för hand och textkvalitet undersöktes för 198 elever i 

motsvarande årskurs 6 (Medwell et al., 2009:331). Förmågan att skriva för hand testades med 

grund i Berningers et al. metod (1991) att skriva alfabetet med små bokstäver och läsbar handstil 

så många gånger som möjligt under 60 sekunder och kopiera en skriven mening innehållande 

alfabetets alla bokstäver, med läsbar handstil, så många gånger som möjligt under 180 sekunder. 

Förmågan att skriva för hand undersöktes även gällande läsbarhet, tydlighet, interpunktion, 

textstruktur och innehåll i en sammanhängande text skriven vid Nationella prov (Medwell et 

al., 2009:333). Resultaten visade en högre korrelation mellan höga poäng i alfabetsuppgiften 

och god textkvalitet jämfört med korrelationen mellan kopieringsövningen och textkvalitet eller 

läsbarheten i sammanhängande texter. Detta förklaras med att alfabetsuppgiften mäter den 

ortografiska förmågan att minnas bokstävernas utseende och ordningsföljd i kombination med 

den automatiserade förmågan att finmotoriskt forma bokstäverna vilket avlastar arbetsminnet 

vid skrivaktivitet och på så sätt ger möjlighet till bättre textkvalitet. Kopieringsuppgiften mäter 

i jämförelse skrivhastighet i större utsträckning än den automatiserade förmågan att skriva för 

hand då testet är designat så att eleven kopierar på förhand givna bokstäver. Sammantaget visas 

att automatisering av den ortografisk-motoriska förmågan att skriva för hand är en tydligare 

markör än enbart hastighet rörande förmågan att skriva texter av god kvalitet (Medwell et al., 

2009:334-335).  

 
6.8 Sammanfattning  
Sammantaget verkar handens del i inlärning på ett komplext sätt samverka med hjärnans 

motoriska och sensoriska representation samt med visuella intryck, perception och kognition. 

Förmåga att visuellt minnas bokstäverna samt kunna kombinera detta med en planerad motorisk 

aktivitet är grundläggande för en god förmåga att skriva för hand. När förmågan att skriva för 
hand är automatiserad avlastas arbetsminnet från de grundläggande skrivaktiviteterna och högre 

kognitiva processer kan ägnas uppmärksamhet vilket ger förutsättningar till en mer utvecklad 

skrivförmåga. Mangen & Velay  (2010:396) hänvisar till forskning av Fitzgerald och Shanahan 

(2000) som påpekar att processen att lära sig skriva (och läsa) måste förankras på en 

grundläggande sensomotorisk nivå för att fullt ut fungera i högre kognitiva sammanhang. Man 

måste alltså med andra ord kunna stå och gå innan man lär sig att springa. Vid sidan om den 
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betydelse handen har i lärande och skrivutveckling lyfts perspektivet av digitala skrivdon och 

dess möjligheter i undervisning och som kompensatoriska verktyg fram. Dator, skrivplatta och 

tillhörande komponenter kan och ska inte förringas. Dessa hjälpmedel spelar en stor roll för 

många elever och är värdefulla att ta fasta på. Den här studien fokuserar däremot framför allt 

på perspektivet av handens del i lärandet och ägnar därför mindre uppmärksamhet åt de digitala 

möjligheter som finns i vår samtid. Värt att påpeka är att handens del i inlärningen och kognitiv 

utveckling inte är fullständigt klarlagd vilket Mangen & Velay (2009:398) såväl som Ingvar & 

Eldh (2014:37) diskuterar. Mer forskning, gärna av tvärvetenskaplig karaktär, behövs därför 

för att undersöka hur skrivinlärning och skrivutveckling påverkas av skilda angreppssätt och 

skrivtekniker.   

 

 

7. Teoretiska utgångspunkter 
I denna studie utgår jag från ett teoretiskt resonemang om hur olika minnesprocesser påverkar 

förmågan att skriva. Två teorier finns beskrivna och kan läsas som att den första, Cognitive 

Load Theory, stödjer och ger en bas för den andra teorin, The Capacity Theory of Writing.  

 
7.1 Cognitive Load Theory  
Cognitive Load Theory, eller teorin om kognitiv överbelastning, beskrivs av Hattie & Yates 

(2014:182) med hänvisning till van Marrienboer & Sweller (2005). Teorin om kognitiv 

överbelastning syftar till att förklara varför lärande är en svår process och ger även en teoretisk 

utgångspunkt i hur lärande kan underlättas. Teorin utgår från vedertagen forskning om 

minnesstrukturer och kunskap om hur hjärnan processar och lagrar information. I teorin ges 

arbetsminnet och dess begränsningar stor betydelse vid inlärning. Hattie & Yates (2014:182) 

visar att forskning hävdar att arbetsminnet endast kan hantera och lagra ytterst lite ny 

information åt gången. Arbetsminnet kommer dessutom bara ihåg ny information i ett par 

sekunder. Arbetsminnets kapacitetsbegränsningar gäller enbart ny information vilket kan 

jämföras med att inga kända begränsningar finns på arbetsminnet då information hämtas från 

långtidsminnet. Långtidsminnen finns däremot lagrade i scheman som varierar i komplexitet 

och automation. I minnesscheman med hög komplexitet och automation finns kunskap väl 

strukturerad och information kan hämtas snabbt och med liten ansträngning vilket gör att 

arbetsminnet och långtidsminnet då kan samverka och stödja varandra. Kognitiv överbelastning 

uppstår då arbetsminnet måste hantera ny eller oorganiserad information och uppstår framför 

allt då långtidsminnen saknas för att känna igen eller strukturera den nya informationen. I 

undervisning är det därför viktigt att ge elever möjlighet till djupinlärning och möjligheten att 

nå automatiserade förmågor vilket enligt teorin ger en stabil kunskapsbas och underlättar arbete 

på högre kognitiva nivåer (Hattie & Yates, 2014:182-186).  

 

7.2 The Capacity Theory of Writing  
The Capacity Theory of Writing innebär att när förmågan att skriva för hand automatiseras 

avlastas arbetsminnet vilket frigör kognitiv kapacitet för planering, skrivkomposition, 

revidering och redigering av textens innehåll (McCarney et al., 2013:105; McCutchen, 

2010:20-21). McCutchen (2010:21) menar att erfarna, duktiga skrivare med automatiserade 

grundläggande skrivkunskaper i stor utsträckning kan använda sig av kunskap lagrad i 

långtidsminnet såsom ämneskunskap, kunskap om stildrag i olika typer av texter och om 

textmottagare vilket ger en högre textkvalitet. De har även förmågan att själva revidera och 

redigera sina texter under skrivandets gång. Dock använder även duktiga och erfarna skrivare 

arbetsminnet i en växelverkan med långtidsminnet när de skriver, till exempel vid stavning av 

nya ord eller när de skriver om ett nytt ämne. Full tillgång till långtidsminnets kunskaper och 

högre kognitiva processer kan bara nås om arbetsminnet avlastas till stor del vilket sker genom 
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en automatiserad förmåga att skriva för hand (McCutchen, 2010:21). Rodríguez & Villarroel 

(2017:504) förklarar i överensstämmelse med detta the Capacity Theory of Writing 

(McCutchen, 1996, 2000) som en teori där grundkunskaper möjliggör utvecklandet och 

användandet av högre kunskaper. Därför, menar Rodríguez & Villarroel (2017:504), är 

förmågan att skriva för hand en viktig del i skrivutveckling och textkomposition. Jämförelsevis 

kan teorin om kognitiv överbelastning stärka the Capacity Theory of Writing på så vis att teorin 

om kognitiv överbelastning visar att en förmåga som blivit automatiserad till största delen 

hämtar information från långtidsminnet och alltså inte begränsas av arbetsminnets förmåga att 

bibehålla ny information (Hattie & Yates, 2014:182).  

 

 

8. Metod  
I det här kapitlet kommer min förförståelse av området att presenteras och metodvalet att 

beskrivas. Efter det beskrivs urvalet varpå genomförandet kommer förklaras och bortfallet 

redovisas. Därefter kommer databearbetning och analysmetod att beskrivas. Vidare kommer 

studiens tillförlitlighet, giltighet och generalisbarhet att lyftas fram. Avslutningsvis beskrivs hur 

de forskningsetiska principerna har tillgodosetts.  

 
8.1. Min förförståelse 
Även om jag numera är lärarstudent har jag en tidigare utbildning i botten då jag sedan 2005 är 

legitimerad sjukgymnast. Jag har arbetet kliniskt inom Barn- och ungdomshabilitering såväl 

som inom neurologisk rehabilitering och min yrkesmässiga erfarenhet av sambandet mellan 

lärande och den kraft som finns i kroppens förmåga till rörelse stor. Jag har i mitt arbete som 

leg sjukgymnast sett många exempel på hur sensorik och perception samspelar med inlärning 

av nya förmågor. Under min tid på Grundlärarprogrammet och i den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) har jag haft många tillfällen att observera elevers handstil och deras 

allmänna förmåga att skriva. Jag har med förvåning sett att många elever i årskurs 4-6 ännu har 

en outvecklad handstil och att dessa elever ofta kämpar med förmågan att skriva i olika 

sammanhang. Genomgående i denna studie har jag med tanke på min tidigare erfarenhet som 

leg sjukgymnast försökt medvetandegöra mina förutfattade meningar för att på bästa vis kunna 

förhålla mig objektiv i planering, genomförande, analys och diskussion av studien.  

 
8.2 Val av metod  
Då mitt intresse har legat i att få kunskap om hur elevers förmåga att skriva för hand ser ut och 

om det finns ett samband, och i så fall vilket, mellan förmåga att skriva för hand och textkvalitet 

i skriven text har jag valt att genomföra en praktiskt undersökande studie med ansats i både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. Larsen (2009:22) skriver att kvantitativa metoder syftar 

till att förklara det undersökta genom att mäta sådant som kan beskrivas med siffror. Eliasson 

(2013:26-27) lyfter att kvalitativa metoder istället för att mäta och förklara syftar till att förstå 

genom att observera eller beskriva och kvalitativt analysera det undersökta. Kvalitativa metoder 

passar på så sätt bra då undersökningar syftar till att tolka komplexa sammanhang som inte låter 

sig mätas. Larsen (2009:28) beskriver tillvägagångsättet att kombinera kvantitativa och 

kvalitativa metoder som metodtriangulering och visar att fördelen med att använda olika 

metoder i samma undersökning är att metodernas svaga och starka sidor kan komplettera 

varandra. Stukát (2011:37) påpekar dessutom att metodtriangulering ger resultatet av det 

undersökta en större tillförlitlighet.  

 

I min studie har jag valt  att undersöka elevers förmåga att skriva för hand sett till flyt och 

hastighet samt kvalitet med metoder som tidigare använts i forskning (McCarney et al.:2013; 
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Limpo et al.:2018; Medwell el al.:2009). Jag valde att använda alfabetstest, namntest och 

kopieringstest samt att undersöka elevernas textkvalitet genom en styrd skrivuppgift. Jag 

bedömde att alfabetstestet, namntestet och kopieringstestet kunde sorteras under kvantitativ 

metod då antal korrekta och läsbara bokstäver kunde räknas samt att skrivuppgiften likaså 

kunde sorteras under kvantitativ metod då textkvaliteten kunde bedömas utifrån textlängd i 

antal rätt stavade ord och grundläggande skiljetecken. Samtliga tester och skrivuppgiften hade 

dock kvalitativa inslag då en bedömning av läsbarhet och tydlighet ingick. Alla tester och 

skrivuppgiften genomfördes med penna och papper. Jag valde att låta eleverna stryka över 

eventuella misstag istället för att sudda med tanke på den korta tid som var disponerad för 

datainsamlingens olika delar. Studiens samtliga tester och skrivuppgift beskrivs mer utförligt 

här nedanför och kan ses i bilaga 3. 

 

Vid undersökningens genomförande fick eleverna också fylla i en enkät om sin upplevelse av 

att skriva för hand. Vid databearbetningen valdes perspektivet skrivupplevelse bort. Se även 

sidan 5 och avsnittet Avgränsningar.   

 

8.2.1 Alfabetstestet  
Elevernas förmåga att skriva för hand med flyt och automatisering undersöktes med metoden 

att skriva alfabetet med små bokstäver och tydlig/läsbar handstil så många gånger som möjligt 

under två minuter. Alfabetstest i liknande utformning har i tidigare forskning menats mäta den 

ortografiska förmågan att minnas bokstävernas utseende och ordningsföljd och också ge ett 

mått på hur automatiserad förmågan att skriva bokstäverna är (Medwell et al., 2009:334-335).   

 

8.2.2 Namntestet   
Jag valde vidare att undersöka elevernas förmåga att skriva med flyt och hastighet genom ett 

namntest där de fick skriva sitt eget förnamn så många gånger som möjligt under två minuter. 

Med tanke på att det egna förnamnet i regel är välkänt för elever i årskurs 5 och förnamnets 

bokstavskombination troligtvis automatiserad bedömde jag att namntestet skulle vara värdefullt 

i undersökningen. Möjligen skulle de elever som eventuellt kunde ha svårigheter med alfabetets 

bokstavsföljd ges möjligheten att visa en god automatiserad förmåga att skriva för hand.  

 

8.2.3 Kopieringstestet 
Jag valde vidare att låta eleverna kopiera en skriven mening innehållande alfabetets alla 

bokstäver, med tydlig/läsbar handstil, så många gånger som möjligt under fyra minuter. 

Kopieringstest har i tidigare forskning menats mäta skrivhastighet i större utsträckning än 

automatiserad förmåga då testet designats så att eleven kopierar på förhand givna bokstäver 

(Medwell et al., 2009:334-335). I tidigare forskning som jag låtit mig inspireras av användes så 

kallade pangram när förmågan att skriva med hastighet testades (Medwell et al., 2009:333). Ett 

pangram är en mening där alfabetets alla, eller nästan alla, bokstäver finns representerade. I ett 

perfekt pangram finns alla bokstäver skrivna endast en gång medan det i ett äkta pangram kan 

förekomma att bokstäver återkommer. Ett äkta pangram har dock alla alfabetets bokstäver 

representerade (https://sprakbloggendotcom.wordpress.com/2013/07/18/flygande-backasiner-

soka-hwila-pa-mjuka-tuvor/). Jag valde att själv konstruera ett äkta pangram att använda vid 

kopieringstestet. Meningen löd Max sitter på en mjuk grästuva och gör ett webb-quiz om 

himlens flygande apelsiner. Meningen konstruerades så att den skulle vara begriplig för elever 

i årskurs 5.  

 

8.2.4 Skrivuppgiften 
Jag valde vidare att undersöka elevernas förmåga att skriva en sammanhängande text sett till 

textkvalitet genom att låta dem skriva och berätta om ett givet ämne på 10 minuter. Jag valde 

https://sprakbloggendotcom.wordpress.com/2013/07/18/flygande-backasiner-soka-hwila-pa-mjuka-tuvor/
https://sprakbloggendotcom.wordpress.com/2013/07/18/flygande-backasiner-soka-hwila-pa-mjuka-tuvor/
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att låta eleverna skriva om sin drömtårta. Valet av ämne gjordes med tanke att vara så generellt 

som möjligt oavsett kön, ålder eller härkomst. Tårta förekommer i många hem och kulturer och 

inom begreppet tårta ryms oändliga möjligheter till variation. För att underlätta för eleverna 

valde jag att ge dem stödfrågor, en mening att börja sin text med om de så önskade och en 

inspirerande bild att titta på (se bilaga 3).   

 
8.3 Urval  
Innan jag påbörjade mitt urval övervägde jag noggrant vilket antal elever som skulle bjudas in 

att delta i studien utifrån vad som skulle vara ett rimligt antal i förhållande till arbetets 

omfattning och min möjlighet att analysera resultaten. Jag övervägde även hur stort bortfallet 

kunde tänkas bli. Med tanke på att min studie utformades som en praktiskt undersökande studie 

med ansats i både kvantitativa och kvalitativa metoder ansåg jag att antalet deltagande elever i 

studien var av betydelse. Larsen (2009:39-40) menar att urvalets storlek har en viss betydelse 

om man vill kunna generalisera ett resultat. För att säkerställa ett rimligt deltagarantal valdes 

att bjuda in samtliga elever från två klasser i skolans mellanår. Även om studien var planerad 

att genomföras i skolans mellanår var valet av skola och årskurs till stor del ett 

bekvämlighetsurval då jag sedan tidigare hade god kontakt med två verksamma lärare i en 

grundskola i Mellansverige. Dessa lärare var vid tiden för studien ansvariga för varsin klass i 

årskurs 5. Jag visste på förhand att den tidiga läs- och skrivinlärningen för eleverna i årskurs 5 

med säkerhet inte kunde sägas vara homogen eftersom elever tillkommit till skolan och 

klasserna sedan tiden i årskurs f-3. Jag valde ändå att förlägga undersökningen till aktuell skola 

med insikten om svårigheten att hitta en skola med två obrutna klasser sedan den tidiga 

skolstarten. Aktuell skola är en medelstor skola i Mellansverige. Skolans upptagningsområde 

innefattar villaområden och hyresområden där radhus såväl som höghus finns representerade. 

På skolan finns elever med svenska som förstaspråk såväl som svenska som andraspråk. En del 

elever är nyanlända till Sverige. Skolan arbetar aktivt med IT i undervisningen.   

 
8.4 Genomförande  
Under denna rubrik redogörs för studiens praktiska genomförande i form av tillvägagångssätt 

vid urval och hur datainsamlingen skedde.  

 

Biträdande rektor såväl som de två tilltänkta lärarna på den aktuella skolan i Mellansverige 

tillfrågades i ett inledande skede om de två klassernas möjliga deltagande. Övergripande 

information om studiens syfte och utformning gavs. Såväl biträdande rektor som lärare gav ett 

inledande godkännande. Elever från skolans två klasser i årskurs 5 bjöds därefter in att delta. 

Sammantaget bjöds fyrtiotvå elever in till studien. Eleverna och deras vårdnadshavare fick ett 

informationsbrev med samtyckesblankett (se bilaga 1). Informationsbrevet delades endast ut på 

svenska eftersom ingen korrekt översättning till annat språk kunde konstrueras. Av de 

tillfrågade valde tjugonio elever initialt att delta och deras vårdnadshavare samtyckte till 

deltagande. Bortfallet redovisas tydligare på sidan 14.  

 

De tjugofem elever som till sist deltog i studien gick alla i årskurs 5 på samma skola i 

Mellansverige. Eleverna gick i två olika klasser och deras ålder sträckte sig från 10–12 år. Arton 

elever i undersökningsgruppen var flickor och sju var pojkar. Tjugo elever i 

undersökningsgruppen hade svenska som förstaspråk och fem elever hade svenska som 

andraspråk. Av de tjugofem deltagande eleverna  hade tjugo gått på den aktuella skolan sedan 

förskoleklass.  
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Jag valde att skriva ett dokument med elevanpassad information och grundläggande instruktion 

inför studien för att säkerställa att klasserna fick samma muntliga information (se bilaga 2) samt 

att göra ett häfte med datainsamlingens alla delar samt skriftlig information (se bilaga 3).  

 

Datainsamlingen genomfördes under två lektioner under en skoldag. Elever från den ena 

klassen deltog vid första lektionen och elever från den andra klassen deltog vid den andra 

lektionen. Datainsamlingen genomfördes i de två klassernas respektive klassrum och alla elever 

satt på sina vanliga platser. De elever som inte hade vårdnadshavares godkännande att delta i 

studien följde med klassläraren till ett annat rum. Först presenterade jag mig och försäkrade 

mig om att samtliga av de elever som var närvarande hade vårdnadshavares skriftiga 

godkännande via samtyckesblankett. Därefter gav jag eleverna muntlig information om studien 

och datainsamlingen samt en elevanpassad information om individskyddskavet (se bilaga 2). 

Jag var noga med att påpeka att eleverna hade rätt att välja att inte vara med trots att deras 

vårdnadshavare hade sagt ja (gett sitt godkännande), att elevernas svar skulle behandlas hemligt 

på så sätt att varken skolan eller någon elev skulle nämnas vid namn i det arbete där jag skulle 

presentera datainsamlingens resultat. Jag var också noga med att påpeka att uppgifterna 

eleverna skulle göra inte var något prov. Eleverna uppmanades att ha två blyertspennor nära till 

hands och efter det delades uppgiftshäftet ut. Datainsamlingens olika delar genomfördes i 

bestämd ordning enligt häftet och jag läste instruktionen högt inför varje ny del samt förhörde 

mig noggrant om det fanns några frågor innan klockan startades. Under datainsamlingen var 

det mycket tyst i klassrummen.   

 
8.5 Bortfall   
Av de fyrtiotvå elever som bjöds in till studien var tjugofyra stycken flickor och arton pojkar. 

Av dessa valde tjugonio elever initialt att delta. Vid tillfället för studiens datainsamling var tre 

elever sjuka och en valde att inte vara med. Det totala bortfallet blev sjutton elever varav sex 

var flickor och elva var pojkar. Då bortfallet var stort och undersökningsgruppen relativt liten 

och dessutom ojämn sett till de olika subgruppernas storlek kan inga generaliserade resultat 

dras. Det kan i den här studien vara rimligare att tala om tendenser eller relaterbarhet, vilket 

Stukát (2011:136) beskriver som en svagare form av generalisering. Detta diskuteras vidare 

under rubriken Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet på sidan 16.  

 
8.6 Databearbetning och analysmetod 
Inledningsvis ges en förklaring till hur de olika testdelarna och skrivuppgiften bedömdes. 

Larsen (2009:53) beskriver vikten av att förenkla och bearbeta insamlade data för att kunna  

analysera och tolka det och det vill jag mena att jag har gjort. Jag har i samtliga fall låtit mig 

inspireras av bedömningsmetoder använda vid liknande tester i tidigare forskning (McCarney 

et al.:2013; Limpo et al.:2018; Medwell el al.:2009). 

 

8.6.1 Bedömningen av alfabetstestet 
Bedömningen av alfabetstestet grundades på antal skrivna bokstäver skrivna i korrekt alfabetisk 

ordning och bokstävernas läsbarhet utanför alfabetets skrivna kontext. I de fall då någon eller 

flera bokstäver i rad saknades i alfabetet räknades ändå bokstäver som var skrivna före och efter 

bortfallet förutsatt att de var skrivna i korrekt ordning. Enbart små bokstäver godkändes och 

stora bokstäver räknades därför bort. Felvända bokstäver räknades bort. Lilla q godkändes med 

och utan streck. I undersökningsmaterialet fanns bokstäver som var mycket otydligt skrivna 

vilket gav att vissa bokstäver på en gång kunde räknas bort. I andra fall fanns det behov av att 

tolka bokstävernas läsbarhet utanför alfabetets skrivna kontext samt även i tveksamma fall 

avgöra om den skrivna bokstaven kunde tolkas som stor eller liten, gemen eller versal. 

Tolkningen grundades då på storlek i förhållande till övriga skrivna bokstäver. Extra 
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uppmärksamhet ägnades bokstäverna Cc Kk Oo Ss Uu Vv Ww Xx Zz då de har liknande form 

sett till gemener och versaler. Genom att dölja samtliga bokstäver utom den bokstav som var i 

fokus för bedömning bestämdes bokstavens tydlighet utanför sin kontext slutgiltigt.  

 

8.6.2 Bedömningen av namntestet   
Bedömningen av namntestet grundades på antal korrekt skrivna bokstäver i rätt följd och 

bokstävernas läsbarhet utanför namnets skrivna kontext. Enbart namn med stor 

begynnelsebokstav och efterföljande små bokstäver räknades. I de fall då någon eller flera 

bokstäver inte gick att tyda eller var felvända räknades hela namnet bort. I 

undersökningsmaterialet fanns bokstäver som var mycket otydligt skrivna. Precis som i 

bedömningen av alfabetstestet fanns det behov av att tolka bokstävernas läsbarhet utanför 

namnet skrivna kontext samt även i tveksamma fall avgöra om den skrivna bokstaven kunde 

tolkas som stor eller liten. Tolkningen grundades även vid bedömningen av namntestet på 

storlek i förhållande till övriga skrivna bokstäver. Genom att dölja samtliga bokstäver utom den 

bokstav som var i fokus för bedömning bestämdes bokstavens tydlighet utanför sin kontext 

slutgiltigt.  

 

8.6.3 Bedömningen av kopieringstestet 
Bedömningen av kopieringsuppgiften grundades på antal korrekt kopierade ord i meningen: 

Max sitter på en mjuk grästuva och gör ett webb-quiz om himlens flygande apelsiner. Alla 

bokstäver i ordet skulle vara läsbara och korrekt kopierade för att ordet skulle godkännas. I de 

fall då någon eller flera bokstäver inte gick att tyda räknades hela ordet bort. Användningen av 

stor- respektive liten bokstav godkändes utifrån modellmeningen där grundläggande skrivregler 

använts. Meningens första ord (ett egennamn) räknades därför bort om stor bokstav inte 

användes. I efterföljande ord godkändes enbart små bokstäver. Ord som var felstavade räknades 

bort. Precis som i bedömningen av alfabetstestet och namntestet fanns det behov av att tolka 

bokstävernas läsbarhet utanför ordets skrivna kontext samt även i tveksamma fall avgöra om 

den skrivna bokstaven kunde tolkas som stor eller liten. Tolkningen grundades även vid 

bedömningen av denna uppgift på storlek i förhållande till övriga skrivna bokstäver. Genom att 

dölja samtliga bokstäver utom den bokstav som var i fokus för bedömning bestämdes 

bokstavens tydlighet utanför sin kontext slutgiltigt. 

 

8.6.4 Bedömningen av skrivuppgiften 
Med utgångspunkt i Lgr11 och centralt innehåll för årskurs 4-6 i avsnittet Läsa och skriva 

(Skolverket, 2017:254-255) samt kunskapskraven för ämnet svenska i årskurs 6 (Skolverket, 

2017:259-261) valde jag att i den här studien fokusera textkvalitet till textlängd utifrån antal 

läsbara och rätt stavade ord och användning av grundläggande regler för skiljetecken. I 

bedömningen medräknades korrekt använda skiljetecken såsom punkt, kommatecken och 

utropstecken. Andra parametrar för textkvalitet såsom ordklasser och meningsbyggnad valdes 

bort på grund av arbetets tidsram, se avsnittet avgränsningar på sidan 5.   

 

Bedömningen av textlängd sett till antal läsbara och korrekt stavade ord grundades för det första 

på vardera ords rätta stavning och därefter på att alla bokstäver i ordet skulle vara läsbara och 

korrekt kopierade för att ordet skulle godkännas. I de fall då någon eller flera bokstäver inte 

gick att tyda räknades hela ordet bort. Användningen av stor- respektive liten bokstav 

godkändes utifrån grundläggande stavningsregler där egennamn har stor bokstav och likaså 

meningars begynnelsebokstäver. En menings första ord räknades därför bort om stor bokstav 

inte användes. Precis som i bedömningen av resterande tester fanns det ibland behov av att tolka 

bokstävernas läsbarhet utanför ordets skrivna kontext samt även i tveksamma fall avgöra om 

den skrivna bokstaven kunde tolkas som stor eller liten. Tolkningen grundades som tidigare på 
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storlek i förhållande till övriga skrivna bokstäver. Genom att dölja samtliga bokstäver utom den 

bokstav som var i fokus för bedömning bestämdes bokstavens tydlighet utanför sin kontext 

slutgiltigt. 

 

Bedömningen av korrekt användning av grundläggande skiljetecken begränsades till punkt, 

kommatecken och utropstecken. För att godkännas och medräknas krävdes en tydlighet i form 

och läsbarhet. I tveksamma eller löst markerade fall räknades skiljetecknet bort och likaså vid 

felaktigt användning.  

 
8.7 Undersökningsmaterial  
Studien har sammantaget resulterat i insamlat material i form av handskrivna uppgifter från 

tjugofem elever. Samtliga delar i datainsamlingen har bedömts enligt ett kvantitativt 

förhållningssätt där mycket av resultatet omvandlats till uppgifter som går att räkna. 

Bedömningen har som tidigare nämnts även kvalitativa inslag då tydlighet och läsbarhet ingår 

i bedömningen. Larsen (2009:53) beskriver att ett vanligt sätt att behandla kvantitativa data är 

genom klassifikationstabeller. Med klassifikationstabell menas en tabell över alla variabler som 

varit med i undersökningen och de olika värden variablerna har (Larsen, 2009:53). För att kunna 

få en överblick över elevernas resultat avseende de olika testerna och skrivuppgiften skapades 

därför en tabell med undersökningens olika delar presenterade för varje elev. Av det framkomna 

materialet kunde en analys genomföras och en tolkning av tendens avseende elevernas förmåga 

att skriva för hand och deras förmåga att skriva med textkvalitet avläsas. För att garantera att 

elevernas anonymitet bibehålls har jag valt att inte redovisa elevernas enskilda resultat utan 

istället presentera resultaten utifrån helgrupp samt subgrupperna elever med svenska som 

förstaspråk (SV), elever med svenska som andraspråk (SVA), flickor och pojkar. Resultaten 

presenteras utifrån samlad bild, spridningsmått och medelvärde. Stukát (2011:88) påpekar att 

medelvärdet generellt är känsligt för extremvärden vilka, om de används, kan ge en missvisande 

bild av det undersökta. Jag har trots det, i den här studien, valt att presentera alla värden då min 

undersökningsgrupp är relativt liten och subgrupperna ännu mindre. För att överskådligt 

redovisa resultatet skapades tabeller för varje testdel där vardera grupps resultat redovisas i 

helhet och i medelvärde. Eliasson (2013:89) förklarar att analys av två eller flera variabler kan 

användas för att visa på samband och tendenser vilket studiens andra frågeställning handlar om. 

För att därför vidare kunna analysera ett möjligt samband och visa på tendenser mellan förmåga 

att skriva för hand sett till flyt och hastighet och förmågan att skriva med textkvalitet skapades 

stapeldiagram som visar varje test för sig samt samlade för helklass och subgrupperna SVA, 

SV, flickor och pojkar.  

 
8.8 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Eliasson (2013:14) beskriver att en hög reliabilitet och validitet är viktigt för studiers 

trovärdighet. Reliabilitet beskrivs som pålitlighet och borgar för möjligheten att upprepa en 

undersökning med samma resultat. Eliasson (2013:16) beskriver validitet som giltighet, vilket 

menas att det som är undersökt och mätt verkligen är det som avsågs att undersökas och mätas. 

För att säkerställa den här studiens reliabilitet har jag förberett undersökningarna noggrant och 

skapat tydliga ramar och rutiner för hur undersökningarna skulle genomföras vilket Eliasson 

(2013:15) framhåller som viktigt. Eliasson (2013:15-16) diskuterar att reliabiliteten höjs då de 

metoder som används är noggrant beskrivna och redovisade så att möjlighet finns att exakt 

upprepa undersökningen av någon annan. Vikten av att undersöka och mäta olika variabler på 

flera sätt för att uppnå god reliabilitet framhålls dessutom som viktig för en studies reliabilitet. 

Jag menar att jag har beskrivit mina använda metoder noggrant och även undersökt olika 

variabler på olika vis i min studie. Eliasson (2013:16) menar vidare att en studies validitet 

grundas i dess reliabilitet och att den information som samlas in genom undersökningen är sann. 
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För att säkerställa studiens validitet ansåg jag därför att det var viktigt att den var reliabel och 

att eleverna gavs instruktion om att genomföra uppgifterna så gott de kunde.   

 

Stukát (2011:136-138) beskriver att det utöver validitet och reliabilitet är viktigt att resonera 

kring generaliserbarhet. Då min studie hade ett förhållandevis stort bortfall vilket resulterade i 

en relativt liten undersökningsgrupp med ojämn fördelning sett till de olika subgruppernas 

storlek kan resultaten inte diskuteras som generaliserbara till en större grupp. Kanske skulle 

man istället kunna tala om tendenser eller relaterbarhet vilket enligt Stukát (2011:136) kan ses 

som svagare former av generaliserbarhet. Med begreppet relaterbarhet menas här att andra kan 

göra jämförelser med egna situationer utifrån studiens resultat. I Svenska Akademiens Ordbok 

(SAOB.se) ges bakgrund och förklaring till ordet tendens som ges betydelsen strävan i en viss 

riktning. Larsen (2009:12) påpekar att resultat av forskning inte alltid är generaliserbara för 

alla. Forskning visar därför ofta tendenser, olika samband eller riktningar, som visar det 

genomsnittliga om än resultatet inte gäller för alla.     

 
8.9 Forskningsetiska överväganden  
För att försäkra mig om en hög forskningsetisk grund i denna studie har jag tagit del av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011; Vetenskapsrådet, 2017). 

I och med att min studie inbegriper elever och vårdnadshavares informerade samtycke har jag 

även tagit del av webbplatsen Codex där forskning som involverar barn tas upp 

(http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml.). Webbsidan rekommenderas av Vetenskapsrådet 

eftersom den redogör för olika forskningsetiska kodexar vid särskilda utmaningar i forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017:75).   

 

Vetenskapsrådet betonar två stora krav på forskning, forskningskravet och individskyddskravet. 

Forskningskravet innebär att all forskning som bedrivs ska vara relevant och hålla hög kvalitet 

och individskyddskravet innebär att individer ska skyddas från negativa konsekvenser vid 

deltagande i forskning. Sådana negativa konsekvenser kan vara fysisk eller psykisk skada, 

kränkning eller obefogad insyn i personlig livssituation på kort såväl som på lång sikt. Trots att 

forskningskravet är starkt ses individskyddskravet som en självklar utgångspunkt vid alla etiska 

ställningstaganden i forskning. Individskyddskravet delas upp i fyra huvudkrav: informations- 

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011:5-

6; Vetenskapsrådet, 2017:13-14). Nedan redogörs för hur individskyddskravet har tillgodosetts 

i den här studien.  

 

För att möta kraven på information och samtycke i forsknings som involverar barn delades ett  

informationsblad med samtyckesblankett ut till eleverna och deras vårdnadshavare (se bilaga 

1). Informationsbrevet delades endast ut på svenska eftersom ingen korrekt översättning till 

annat språk kunde konstrueras. I informationsbrevet framgick tydligt att deltagandet när som 

helst kunde avbrytas utan vidare motivering under studiens gång och denna information gavs 

även till eleverna vid datainsamlingens genomförande. Sammantaget anser jag därmed att 

samtyckeskravet är uppfyllt. För att möta konfidentialitetskravet, vilket skärptes ytterligare i 

och med att personuppgiftslagen byts ut mot dataskyddsförordningen den 25 maj 2018 

(Datainspektionen, 2018), gavs även information om på vilket vis elevernas anonymitet 

säkrades. För att skydda konfidentialiteten hos eleverna är därför inga personuppgifter, 

ortsnamn eller namn på aktuell skola  inkluderade i studiens redovisning och resultat. För att 

uppfylla nyttjandekravet användes det insamlade material enbart i studiens syfte, behandlades 

konfidentiellt och kommer att förstöras i dokumentförstörare direkt efter examensarbetets 

godkännande.  

http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml


 

19 
 

9. Resultat och analys  
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultaten från min empiriska studie. För att presentera 

resultaten tydligt har jag valt att redovisa resultaten från mina valda undersökningsmetoder 

alfabetstestet, namntestet och kopieringstestet och skrivuppgiften var för sig. Resultaten 

presenteras i spridningsmått sett till den totala gruppens högsta och lägsta resultatvärde och 

även i medelvärden för helgrupp och vardera subgrupp. Alla resultatvärden är avrundade till 

heltal. För att ytterligare tydliggöra resultatet används tabeller i presentationen. Alla resultat 

presenteras som tidigare nämnts i helgrupp samt subgrupperna SV, SVA, flickor och pojkar. 

Avslutningsvis analyseras resultaten från undersökningen i relation till studiens 

frågeställningar. Stapeldiagram presenteras vid resultatanalysen.  

 
9.1 Resultatet av alfabetstestet 
Resultatet av alfabetstestet vilar på antal skrivna bokstäver i korrekt alfabetiska ordning och 

bokstävernas läsbarhet utanför sin skrivna kontext. Enbart gemener, små bokstäver, godkändes. 

För mer information kring vald bedömningsmetod se rubriken Databearbetning och 

analysmetod på sidan 14-16.   

 

Spridningsmåttet sett till den totala gruppens högsta och lägsta värde sett till antalet skrivna och 

godkända bokstäver var 126-22. Spridningsmåttet sett till den totala gruppens borträknade 

bokstäver, där bokstäverna antingen var otydliga utanför sin skrivna kontext eller fel skrivna 

till utförande eller storlek (versaler), var 32-0. Resultatet av alfabetstestet visade att några elever 

inte kunde skriva alfabetet i korrekt bokstavsordning vid tiden för testet. Resultat visade också 

att det i den undersökta elevgruppen var vanligt att blanda gemener och versaler. Bokstaven Qq 

skrevs i många fall som stor bokstav. Även bokstäverna Åå, Ää, Öö skrevs med stora bokstäver 

av flera elever. Även bokstaven Zz skrevs som stor bokstav samt skrevs ofta spegelvänd.  

 

Sammantaget var medelvärdet för antalet skrivna och godkända bokstäver för helgrupp (25 

elever) 78 bokstäver. Medelvärde för subgrupp SV (20 elever) var 87 bokstäver och för 

subgrupp SVA (5 elever) var  medelvärdet 43 bokstäver. Subgruppen flickor (18 elever) hade 

medelvärdet 88 bokstäver och subgruppen pojkar (7 elever) hade medelvärdet 52 bokstäver. Se 

tabell 1.  
 

Tabell 1. Resultat alfabetstestet sett till medelvärde. 
    

Urval Antal elever  
Totalt antal Bokstäver 
för gruppen  

 Medelvärde antal skrivna 
bokstäver per elev 

Helgrupp 25 1946 78 

SV 20 1731 87 

SVA  5 215 43 

Flickor 18 1580 88 

Pojkar 7 364 52 

 
9.2 Resultatet av namntestet 
Resultatet av namntestet vilar på antal korrekt skrivna bokstäver i rätt följd och bokstävernas 

läsbarhet utanför sin skrivna kontext. Enbart namn med stor begynnelsebokstav, versal, samt 

efterföljande små bokstäver, gemener, godkändes. För mer information kring vald 

bedömningsmetod se rubriken Databearbetning och analysmetod på sidan 14-16.   

 

Spridningsmåttet sett till den totala gruppens högsta och lägsta värde sett till antalet skrivna och 

godkända bokstäver var 225-56. Spridningsmåttet sett till den totala gruppens borträknade 
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bokstäver, där bokstäverna antingen var otydliga utanför sin skrivna kontext eller fel skrivna 

till utförande eller storlek (versaler/gemener), var 88-0. För gruppen som helhet sågs att alla 

hade förmågan att skriva sitt namn med korrekt stavning. Ett fåtal elever hade inte förmågan att 

konsekvent använda stor begynnelsebokstav och några blandade av och till gemener och 

versaler. Ett fåtal elever presenterade många skrivna namn där bokstäver inte kunde tydas 

utanför namnets kontext. Dessa elever hade även i resterande tester en otydlig och svårtydd 

handstil.  

 

Sammantaget var medelvärdet för antalet korrekt skrivna och godkända bokstäver i rätt följd 

för respektive namn för helgrupp (25 elever) 144 bokstäver. För subgruppen SV (20 elever) var 

medelvärdet 147 bokstäver och för subgruppen SVA (5 elever) var medelvärdet 134 bokstäver. 

Subgruppen flickor (18 elever) hade medelvärdet 152 bokstäver och subgruppen pojkar (7 

elever) 98 bokstäver. Se tabell 2.  

 

Tabell 2. Resultat namntestet sett till medelvärde. 

Urval Antal Elever  
Totalt antal bokstäver för 
gruppen   

Medelvärde antal skrivna 
bokstäver per elev  

Helgrupp 25 3608 144 

SV 20 2938 147 

SVA   5   670 134 

Flickor 18 2730 152 

Pojkar   7   686   98 

 
9.3 Resultatet av kopieringstestet 
Resultatet av kopieringstestet vilar på antal korrekt kopierade ord i meningen: Max sitter på en 

mjuk grästuva och gör ett webb-quiz om himlens flygande apelsiner. Alla bokstäver i ordet 

skulle vara läsbara och korrekt kopierade. Användningen av stor- respektive liten bokstav 

godkändes utifrån modellmeningen där grundläggande skrivregler använts. Versaler godkändes 

därmed enbart som meningens begynnelsebokstav, vilket också är ett egennamn. För mer 

information kring vald bedömningsmetod se kapitlet Databearbetning och analysmetod på 

sidan 14-16.   
 

Spridningsmåttet sett till den totala gruppens högsta och lägsta värde sett till antalet korrekt 

kopierade och godkända ord var 59-17. Spridningsmåttet sett till den totala gruppens 

borträknade ord, där orden antingen var felaktigt kopierade i sammanhanget, fel stavade eller 

där bokstäverna var otydliga utanför sin skrivna kontext eller av fel storlek (versaler/gemener), 

var 28-0. För gruppen som helhet sågs att bokstäven Qq ofta var bekymmersam. Bokstaven Qq 

skrevs ofta som liten bokstav men tog sig uttryck som lilla bokstaven Gg, alternativt som lilla 

bokstaven Pp. I vissa fall spegelvändes bokstaven Zz. Vad gäller stavning vållade framför allt 

ordet flygande bekymmer och skrevs med två Gg flyggande alternativt med Uu flugande. Ett 

fåtal elever presenterade många ord där bokstäver inte kunde tydas utanför ordets kontext. 

Dessa elever hade även i resterande tester en otydlig och svårtydd handstil.  

 

Sammantaget var medelvärdet för antalet korrekt kopierade ord för helgrupp (25 elever) 41 ord. 

Medelvärdet för subgruppen SV var 42 ord och medelvärdet för subgruppen SVA var 39 ord. 

Subgruppen flickor hade medelvärdet 46 bokstäver och subgruppen pojkar hade medelvärdet 

30 bokstäver. Se tabell 3.  

 

 



 

21 
 

Tabell 3. Resultat kopieringstestet sett till medelvärde.  

Urval  Antal Elever 
Totalt antal ord 
för gruppen  Medelvärde antal skrivna ord per elev  

Helgrupp  25 1037    41 

SV  20 843    42 

SVA   5 194    39 

Flickor  18 830    46 

Pojkar    7 207    30 

 
9.4 Resultatet av skrivuppgiften  
Resultatet av skrivuppgiften vilar dels på textlängd sett till korrekt stavade ord där alla 

bokstäver i ordet skulle vara läsbara och dels på korrekt användande av grundläggande 

skiljetecken i texten. För mer information kring vald bedömningsmetod se kapitlet 

Databearbetning och analysmetod på sidan 14-16.   
 

Spridningsmåttet sett till den totala gruppens högsta och lägsta värde sett till textlängd i antalet 

korrekt stavade och godkända ord var 105-7. Spridningsmåttet sett till den totala gruppens 

borträknade ord, där orden antingen var felaktigt stavade eller där bokstäverna var otydliga 

utanför sin skrivna kontext eller av fel storlek (versaler/gemener), var 19-1. För gruppen som 

helhet sågs att vissa ord var svåra att stava. Choklad, maräng, strössel, kola, topping och 

marshmallows förekom i många stavningsvarianter. Ibland gavs även olika stavningar inom 

samma text. Särskrivningar var relativt vanliga. Jordgubbe skrevs i många fall som jord gubbe, 

kola-/chokladsås skrevs som kola sås, choklad sås.  Ett fåtal elever presenterade många ord där 

bokstäver inte kunde tydas utanför ordets kontext. Dessa elever hade även i resterande tester en 

otydlig och svårtydd handstil.  
 

Sammantaget var medelvärdet för textlängd räknat i antal rätt stavade ord för helgrupp (25 

elever) 33 ord. Medelvärdet för subgruppen SV var 34 ord och medelvärdet för subgruppen 

SVA var 29 ord. Subgruppen flickor hade medelvärdet 37 ord och subgruppen pojkar hade 

medelvärdet 23 ord.  

 
Tabell 4. Resultat skrivuppgiften sett till medelvärde i textlängd räknat i antal ord.  

Urval         Elever  
Total textländ i antal ord för 
gruppen  

Medelvärde antal skrivna ord per 
elev 

Helgrupp           25 822            33 

SV          20 675            34 

SVA            5 147            29 

Flickor           18 660            37 

Pojkar              7 161            23 

 

Spridningsmåttet sett till den totala gruppens användande av grundläggande skiljetecken var 

13-1. Punkt var vanligast förekommande, därefter kommatecken. Enstaka utropstecken 

förekom adekvat. Otydligt markerade skiljetecken sett till form, läsbarhet eller synlighet 

räknades bort. Likaså räknades felaktigt använda skiljetecken bort. Vid dubbel användning av 

komma (,,) eller användning av utropstecken och punkt tillsammans (!.) medräknades inget 

skiljetecken.  

 

Sammantaget var medelvärdet för antal använda skiljetecken för helgrupp (25 elever) 6 stycken. 

Medelvärdet för subgruppen SV var 7 skiljetecken och medelvärdet för subgruppen SVA var 4 
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skiljetecken. Subgruppen flickor (18 elever) hade medelvärdet 8 skiljetecken och subgruppen 

pojkar (7 elever) hade medelvärdet 4 skiljetecken.  
 

Tabell 5. Resultat skrivuppgiften sett till antalet korrekt använda skiljetecken. 

Urval  Elever  
  Totalt antal använda 
skiljetecken för gruppen 

Medelvärde antal skrivna 
bokstäver per elev 

Helgrupp  25 162 6 

SV 20 142 7 

SVA    5 20 4 

Flickor 18 136 8 

Pojkar    7 26 4 

 
9.5  Analys av resultatet  
Syftet med denna svenskämnesdidaktiska studie har varit att undersöka hur förmågan att skriva 

för hand sett till flyt och hastighet ser ut för elever i årskurs 5 i en svensk skola. Vidare har 

studien syftat till att undersöka om det finns ett samband mellan förmågan att skriva för hand 

och textkvalitet och i så fall hur det sambandet ser ut, för elever i årskurs 5 i en svensk skola. 

Under följande avsnitt ges en analys av de framkomna resultaten utifrån studiens två 

frågeställningar: 

 

• Hur ser förmågan att skriva för hand ut sett till flyt och hastighet i den 

undersökta elevgruppen i årskurs 5? 

• Kan ett samband ses, och i så fall vilket,  mellan förmåga att skriva för hand 

sett till flyt och hastighet och kvalitet i skriven text i den undersökta 

elevgruppen i årskurs 5? 

 

Den första frågeställningen behandlade den undersökta elevgruppens förmåga att skriva för 

hand sett till flyt och hastighet. Sett till den genomförda studien kan resultatet sägas variera från 

god till låg förmåga att skriva med flyt och hastighet jämfört med gruppens förmåga i 

medelvärde. Spridningen i förmågan att skriva med flyt och hastighet kan ses i alfabetstestets 

spridningsmått. Gruppens högsta och lägsta värde sett till antalet skrivna och godkända 

bokstäver var 126-22 vilket sett i relation till gruppens medelvärde, 78 bokstäver, visar att 

gruppens förmåga varierar stort. Resultaten för namntestet var som väntat något högre då det 

egna namnet kan antas vara en mycket välkänd bokstavskombination för elever i årskurs 5. 

Spridningen i förmågan att skriva det egna namnet med flyt och hastighet ses i namntestets 

spridningsmått. Gruppens högsta och lägsta värde sett till antalet skrivna och godkända 

bokstäver var 225-56 i relation till att medelvärdet för gruppen som helhet var 144 bokstäver. 

Även detta resultat visar att förmågan att skriva med flyt och hastighet varierar stort inom 

gruppen. Spridningen i förmågan att skriva med hastighet kan ses i kopieringstestets 

spridningsmått. Gruppens högsta och lägsta värde sett till antalet korrekt kopierade och 

godkända ord var 59-17 i relation till att medelvärdet för gruppen som helhet var 41 ord. Som 

vid resultatet av alfabetstestet och namntestet visar även detta resultat en stor variation inom 

gruppen. I alla tester förekom att elever blandade gemener och versaler. De bokstäver som 

oftare än andra gav bekymmer var Qq, Zz, Åå, Ää, Öö. Det är möjligt att Qq och Zz är bokstäver 

som kan tänkas vara mer ovanliga att använda i skrift. Däremot framstår bokstäverna Åå, Ää 

och Öö som relativt vanligt förekommande i svenska ord med tanke på sin ställning som 

vokaler. Därför kan det vara möjligt att tänka sig att blandningen av gemener och versaler står 

för en ännu inte automatiserad förmåga att känna igen och skriva bokstäver för hand.   
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Resultaten av testerna visar sammantaget en stor spridning där några elever har betydligt högre 

resultat än gruppens visade medelvärde och några elever har betydligt lägre resultat. I 

kombination med det faktum att några elever inte kunde skriva alfabetet i korrekt ordningsföljd 

samt att det i materialet förekom en blandning av gemener och versaler samt felskrivna och 

spegelvända bokstäver är det troligt att det finns elever i den undersökta gruppen som ännu inte 

har erövrat en automatiserad förmåga att skriva för hand. Resultatet visar med andra ord att 

förmågan att skriva med flyt och hastighet i den undersökta elevgruppen i årskurs 5 varierar 

från god till låg och att några elever inte förefaller ha automatiserat processen att skriva för 

hand.  

 

Sett till studiens resultat framkommer ett tydligt mönster eftersom de olika subgruppernas 

resultat i förhållande till varandra upprepades. Dessa resultat kan inte på något vis sägas vara 

generaliserbara då undersökningsgruppen är liten och subgrupperna synnerligen ojämna i antal. 

Tendenserna är däremot intressanta att titta närmare på då resultaten av de olika testerna  

genomgående upprepas i ett mönster. Om gruppens medelvärde för respektive test kan sägas 

visa genomsnittet för den undersökta elevgruppen i årskurs 5 låg subgruppen SV alltid något 

högre än medelvärdet. Subgruppen flickor hade konstant högst resultat. Subgruppen pojkar och 

subgruppen SVA hade konstant ett resultat under medelvärdet. För subgruppen pojkar var 

resultatet lägst i samtliga tester förutom i alfabetstestet där subgruppen SVA låg lägre. Det är 

intressant att subgruppen SVA låg lägst i alfabetstestet men därefter visade högre resultat än 

subgruppen pojkar vilket möjligtvis kan visa att om än det svenska alfabetets 

bokstavskombination inte är fullständigt automatiserad och oproblematiskt för subgruppen 

finns ändå en viss förmåga att skriva med flyt och hastighet. Det är i sammanhanget viktigt att 

komma ihåg att subgruppen flickor bestod av 18 elever och därför var undersökningens största 

subgrupp. Spridningen inom subgruppen flickor vid de olika testernas resultat kan sägas vara 

relativt stor då inga extremvärden räknades bort. Den lilla subgruppen pojkar, vilken bestod av 

7 elever, hade som grupp räknat mindre spridning på sina resultat trots att extremvärden 

räknades med. Det är ändå möjligt att gruppens resultat hade blivit ett annat om antalet elever i 

gruppen hade varit fler. Viktigt att påpeka är också att  subgruppen SVA, precis som 

subgruppen SV, bestod av både pojkar och flickor. Resultatet av de olika testerna avseende 

förmågan att skriva för hand med flyt och hastighet samt subgruppernas resultat i förhållande 

till varandra visas i nedanstående diagram.    

 

Diagram 1. Resultatet av alfabetstestet. 
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Diagram 2. Resultatet av namntestet.  

 
 

Diagram 3. Resultatet av kopieringstestet.  

 
 

 

Den andra frågeställningen behandlar frågan om ett samband kunde ses, och i så fall vilket 

mellan förmåga att skriva för hand sett till flyt och hastighet och textkvalitet i skriven text i den 

undersökta elevgruppen i årskurs 5. Med textkvalitet menas i den här undersökningen textlängd 

i antal korrekt stavade och godkända ord och korrekt användande av grundläggande skiljetecken 

(se sidan 16). Spridningen i förmågan att skriva en text med kvalitet sett till textlängd i antal 

korrekt stavade och godkända ord kan ses i skrivuppgiftens spridningsmått där gruppens högsta 

och lägsta värde för antal rätt stavade och godkända ord var 105-7 vilket kan sättas i relation 

till att medelvärdet för gruppen var 33 ord. Spridningen i förmågan att använda skiljetecken 

kan ses i spridningsmåttet för gruppens högsta och lägsta värde för antal korrekt använda 

skiljetecken som var 13-1 vilket kan ses i relation till gruppens medelvärde vilket var 6 

skiljetecken.  

 

Sett till den genomförda studien framträder även här en tendens tydligt: förmågan att skriva för 

hand sett till flyt och hastighet visar sig i förmågan att skriva texter med kvalitet utifrån de 

parametrar som för den här studien ingår i textkvalitet (se sidan 4 för begreppsförklaring och 

sidan 14-16 för valda parametrar i bedömning av textkvalitet). Det mönster som visades i 

subgruppernas respektive förmåga att skriva för hand med flyt och hastighet upprepades i 

resultatet av skrivuppgiften. Dessa resultat kan som tidigare sagts inte på något vis sägas vara 

signifikanta då undersökningsgruppen är liten och subgrupperna synnerligen ojämna i antal. 

Tendenserna är dock även här intressanta då resultaten i skrivuppgiften följer resultaten från 
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alfabetstestet, namntestet och kopieringsuppgiften väl. Om gruppens medelvärde för textlängd 

och skiljetecken kan sägas visa genomsnittet för den undersökta elevgruppen i årskurs 5 låg 

subgruppen SV något högre än medelvärdet. Subgruppen flickor hade högst resultat. 

Subgruppen pojkar och subgruppen SVA hade ett resultat under medelvärdet. För subgruppen 

pojkar var resultatet lägst sett till textlängd. Antal använda skiljetecken var lika för subgruppen 

SVA och pojkar.  

 

Diagram 4. Resultatet av skrivuppgiften. Textlängd i antal ord.  

 
 

Diagram 5. Resultatet av skrivuppgiften. Skiljetecken. 

 
 

 

Sammantaget kan sägas att denna studies samlade resultat visar på tydliga tendenser i förmåga 

att skriva för hand sett till flyt och hastighet för vardera subgrupp jämfört med resultatet för 

helgrupp. Det förefaller också vara så att ett samband kan ses mellan förmågan att skriva med 

flyt och hastighet och förmågan att skriva med textkvalitet utifrån de för studien valda 

parametrarna. Vad jag har kunnat utläsa av studiens samlade resultat så framträder även ett 

mönster i de olika subgruppernas inbördes resultat för vardera testdel avseende förmågan att 

skriva för hand. Detta mönster upprepas i testresultatet avseende förmågan att skriva med 

textkvalitet. De sammantagna resultaten kan ses i diagram 6.  
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Diagram 6. Sammantagna testresultat.  

 
 
 

Under kommande diskussionsavsnitt kommer jag att ge en mer ingående redogörelse för olika 

aspekter till de resultat som angetts ovan.  

 

 

10. Diskussion  
Vad som tydligt framkommit i denna studie, vars syfte har varit att undersöka hur förmågan att 

skriva för hand sett till flyt och hastighet ser ut för elever i årskurs 5 i en svensk skola och om 

det för den undersökta elevgruppen finns ett samband mellan förmågan att skriva för hand och 

textkvalitet och i så fall hur det sambandet ser ut, är att det finns en stor spridning i den 

undersökta elevgruppens förmåga att skriva för hand. Sett till de olika subgrupperna har ett 

tydligt mönster framträtt i förmågan att skriva för hand där subgruppen flickor har det 

genomgående högsta resultatet i alla tester, subgruppen SV har högre resultat än hela gruppens 

medelvärde och subgrupperna SVA och pojkar har ett konstant resultat under medelvärdet. 

Detta mönster upprepades i undersökningen avseende textkvalitet i skriven text vilket ger att 

slutsatsen kan dras att det förefaller finnas ett samband mellan förmåga att skriva för hand och 

att skriva med textkvalitet. Under resultatdiskussionen kommer jag att ge en utförligare analys 

av hur detta kan kopplas samman med forskning och teori.  
 

10.1  Metoddiskussion  
För att möta syftet för den här studien och nå svaret på mina frågeställningar valde jag att 

genomföra en undersökning där elever i två klasser i årskurs 5 fick skriva för hand i olika 

testvariationer. Studien har till stor del haft en kvantitativ ansats med inslag av kvalitativ 

bedömning vilket gett ett triangulerande perspektiv.  

 

Då alla elever som ingick i studien går på samma skola finns ingen geografisk spridning. 

Undersökningsgruppen som helhet sett till antalet deltagande elever är relativt liten och de olika 

subgrupperna ojämnt fördelade sett till antal. Detta innebär att det framkomna resultatet inte 

kan överföras eller generaliseras. I efterhand kan jag se att jag möjligtvis skulle ha kunnat bjuda 

in ett större antal elever i studien men med tanke på studiens omfattning kunde jag då ha riskerat 
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ett material som var för stort för att analysera. Det är också intressant att titta närmare på 

studiens bortfall. Av fyrtiotvå inbjudna elever var det totala bortfallet sjutton elever varav sex 

flickor och elva pojkar. Jag ser flera olika möjliga orsaker till det relativt stora bortfallet. För 

det första hade jag inte möjlighet att dela ut inbjudan och informationsbrev personligen vilket 

skulle ha kunnat öka antalet deltagande elever. För det andra saknades möjlighet att översätta 

informationsbrevet till andra språk än svenska vilket kan ha hindrat några elever att delta i 

studien. För det tredje är det också möjligt att formuleringen test i informationsbrevet tolkades 

som prov vilket kan ha gjort att några elever inte ville delta. Bortfallet var större bland pojkarna 

jämfört med flickorna men en utslagsgivande orsak till detta kan inte diskuteras eftersom det i 

tillägg till de som valde att inte delta alls bortföll fyra elever som tackat ja till studien varav tre 

på dagen för undersökningens genomförande var hemma med sjukdom. Den fjärde eleven 

ändrade sig strax innan studiens början och valde att avstå.  
 

Jag anser att jag gjorde ett grundligt arbete i planering och design av studiens empiriska 

undersökning och bedömningen av resultatet. Samtliga av de använda testen är inspirerade av 

tidigare forskning där liknande frågeställningar behandlats (McCarney et al.:2013; Limpo et 

al.:2018; Medwell el al.:2009). Som tidigare lyfts fram är det framför allt förmåga att skriva 

med flyt och hastighet i alfabetstestet som kan sägas mäta den automatiserade förmågan att 

skriva för hand. Detta förklaras med att alfabetsuppgiften mäter den ortografiska förmågan att 

minnas bokstävernas utseende och ordningsföljd i kombination med förmågan att finmotoriskt 

forma bokstäverna vilket sammantaget ger automatiserad process som avlastar arbetsminnet 

(Medwell et al., 2009:334-335). Med tanke på att det egna namnet rimligtvis borde vara en 

mycket välkänd bokstavskombination för elever i årskurs 5 valdes även det testet för att ge en 

indikation på hur väl eleven kan minnas de aktuella bokstävernas form och ordningsföljd i 

kombination med finmotoriskt förmåga att forma dem. Min tanke var också att de elever som 

möjligtvis ännu strävade med alfabetet kunde ges en möjlighet att visa sin förmåga på annat 

vis. Detta visade sig vara ett rimligt antagande då subgruppen SVA fick låga resultat på 

alfabetstestet men sedan visade högre resultat på namntestet. Som tidigare lyfts fram mäter 

kopieringstestet skrivhastighet i större utsträckning än den automatiserade förmågan att skriva 

för hand då testet är designat så att eleven kopierar på förhand givna bokstäver (Medwell et al., 

2009:334-335). Jag konstruerade en egen mening som användes vid kopieringsuppgiften med 

avsikten att den skulle vara begriplig för elever i årskurs 5. Jag tror att avsikten med begriplighet 

lyckades. Det kan ändå diskuteras att stavfel och kopieringsfel förekom i relativt stor 

utsträckning. Möjligtvis var testet svårt för åldersgruppen. Resultat visar trots allt på samma 

mönster som övriga tester vilket i sammanhanget gör att testet ändå kan sägas ha varit 

värdefullt. Avseende skrivuppgiften valdes ämnet till Min drömtårta. Ämnet valdes för att vara 

så generellt som möjligt oavsett kön, ålder eller härkomst. Alla elever producerade en text om 

än med olika kvalitet utefter studiens valda parametrar för textkvalitet.  

 

Jag valde att presentera mitt resultat utifrån helgrupp och fyra subgrupper, SV, SVA, flickor 

och pojkar. Jag valde att presentera varje testresultat för sig. Helgruppens högsta och lägsta 

värde presenterades och därefter helgruppens totala resultat och medelvärde. Därefter 

presenterades subgruppernas totala resultat och medelvärden. Jag valde att inte presentera 

subgruppernas vardera högsta och lägsta värde med tanke på att grupperna var små. Jag inte 

ville riskera elevernas anonymitet.  

 

Den här studiens teoretiska ramverk vilar på Cognitive Load Theory (Hattie & Yates, 2014:182-

186) och The Capacity Theory of Writing (McCarney et al., 2013:105; McCutchen, 2010:20-

21). Se sidan 10-11. Jag upplevde att de valda teorierna passade studiens syfte på ett bra sätt. 

Det som möjligtvis hade kunnat berika studien skulle ha kunnat vara en teoretisk vinkling mot 
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hur förmågan att skriva för hand kan ses utifrån elever i svårigheter. Å andra sidan hade det 

troligtvis inneburit ett annat fokus för studien och en justering studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Generellt kan diskuteras att tidsaspekten med ett givet antal minuter för varje testdel kan ha 

uppfattats som stressande för vissa elever. Jag var noga med att påpeka att de olika uppgifterna 

eleverna skulle göra i testen inte var prov men det kan ändå ha upplevts som en provsituation. 

Möjligtvis kan vissa av felen förklaras av detta och situationen i att utföra en ovan uppgift på 

tid. Alla elever gavs dock samma instruktion i testsituationen eftersom jag läste innantill i ett 

förberett dokument (bilaga 2). Syftet, vilket var att undersöka elevernas förmåga att skriva för 

hand och om ett samband eventuellt fanns mellan förmågan att skriva för hand och förmågan 

att skriva med textkvalitet, hade dock varit svårt att komma åt med en annan metod. För övrigt 

kan nämnas att det i testerna inte har tagits hänsyn till eventuella svårigheter i form av dyslexi, 

andra fysiska- eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt på vilket sätt den tidiga läs- 

och skrivundervisningen utformats. Om än hänsyn till elevers unika förmågor givetvis bör tas 

i undervisning såg jag att det för studien fanns en vinst i att låta alla deltagande elever utföra 

samma tester för att jag skulle ha en möjlighet att analysera resultaten på ett likvärdigt vis. Jag 

har i den här studien valt att presentera resultatet på en grundläggande nivå där medelvärden 

och stapeldiagram fått ta plats och spridningsmått till viss del presenterats. Givetvis skulle 

resultatet kunna analyseras i en mängd variationer och presenteras i kompletterande diagram. 

Skulle studien göras om i större omfång kan givetvis resultatpresentationen utvecklas.  

 

Jag har i min studie strävat efter att beskriva min metod, undersökningsmaterial, genomförande 

och bedömning så noggrant som möjligt för att göra undersökningen replikerbar. Jag har i min 

studie även använt tester som använts i tidigare forskning inom samma område. Jag anser att 

mitt undersökningsmaterial och de tester jag valde att använda passade bra i sammanhanget och 

att materialet gav möjlighet att undersöka syfte och frågeställningar på ett ingående sätt. 

Sammantaget anser jag att detta höjer min studies tillförlitlighet.   

  
10.2 Resultatdiskussion  
I det gällande styrdokumentet Lgr11 (Skolverket, 2017:252) nämns att språket är människans 

främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära samt att ett rikt och varierat språk är av 

central betydelse för att kunna delta i samhället. Beträffande förmågan att skriva ska skolans 

undervisning utveckla elevernas intresse för att skriva och förmåga att formulera sig i skrift. 

Det centrala innehållet för årskurs 4-6 under avsnittet Läsa och skriva (Skolverket, 2017:254-

255) pekar på ”handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp 

av digitala verktyg”. Som påpekats i denna studies bakgrund, under rubriken Vad står i 

styrdokumenten på sidan 2, är ett av kunskapskraven i årskurs 3 att  kunna skriva enkla texter 

med läslig handstil (Skolverket, 2017:258). I kunskapskraven för årskurs 6 finns däremot ingen 

motsvarande formulering (Skolverket, 2017:259-261). Mot bakgrund av att Feder & Majnemer 

(2007:313) visar att förmågan att skriva för hand gradvis automatiseras från 8-9 års ålder 

förutsatt att möjlighet ges till att träna manuell handskrift kan den här studiens resultat avseende 

förmågan att skriva för hand i den undersökta elevgruppen i årskurs 5 menas vara relaterbara 

till tidigare forskning. Eleverna i den här studien är 10-12 år gamla och deras undervisning i en 

kommunal grundskola i Mellansverige följer det gällande styrdokumentet Lgr11. Eleverna har 

i studiens tester visat en varierad förmåga att skriva för hand avseende flyt och hastighet. Många 

elever har god förmåga att skriva för hand medan några ännu inte har automatiserat sin förmåga. 

En rimlig fundering kan vara om det även i läroplanens kunskapskrav för årskurs 6 borde finnas 

en formulering om förmågan att skriva för hand. Som tidigare visats i den här studien fanns det 

i den aktuella elevgruppen i årskurs 5 elever som ännu inte automatiserat förmågan att skriva 
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för hand och även elever som inte kunde skriva alfabetet i korrekt ordning. Detta 

kommunicerades med ansvarig lärare i syfte att hjälpa eleverna.  

  

En tydlig koppling mellan en automatiserad förmåga att skriva för hand, förmåga att skriva med 

flyt och förmåga att skriva väl sammansatta texter av god kvalitet är påvisad vid upprepade 

tillfällen under de senaste 20 åren. Detta samband är också undersökt i ett större perspektiv där 

förmågan att skriva för hand överensstämmer med skolframgång i grundskola såväl som i 

senare akademiska studier (McCarroll & Fletcher, 2017:6; Taube, 2013:60-61; McCarney et al. 

2013:106; Christensen, 2009:15; Feder & Majnemer 2007:316). Det är också tydligt utifrån de 

sammanräknade resultaten i min studie att tendenser kan ses i sambandet mellan uppnådd 

automatiserad förmåga att skriva för hand och förmåga att skriva med kvalitet i  den undersökta 

elevgruppen i årskurs 5. Tendenserna som går att utläsa av den här studiens resultat kan ses i 

relation till de teoretiska resonemang som den här studien utgår ifrån. Cognitive Load Theory 

(Hattie & Yates, 2014:182-186) lyfter minnesstrukturer och arbetsminnets påverkan på 

inlärning. Teorin visar på vikten av att automatisera grundläggande kunskaper för att underlätta 

och möjliggöra arbete på högre kognitiva nivåer. När grundläggande förmågor inte är 

automatiserade är det mycket svårt att utföra uppgifter som kräver högre kognitivt tänkande. 

Dessutom riskeras kognitiv överbelastning vilket hämmar inlärning och resultat men även 

riskerar att minska motivationen att lära eller utföra uppgiften. I kombination med Cognitive 

Load Theory valde jag även att använda mig av The Capacity Theory of Writing (McCarney et 

al., 2013:105; McCutchen, 2010:20-21) vilken i likhet med Cognitive Load Theory lyfter vikten 

av att automatisera grundläggande kunskaper. The Capacity Theory of Writing fokuseras mot 

den specifika förmågan att skriva och menar att när förmågan att skriva för hand automatiseras 

avlastas arbetsminnet vilket frigör kognitiv kapacitet för planering, skrivkomposition, 

revidering och redigering av textens innehåll. Jag anser att dessa teorier är applicerbara även på 

den undersökta elevgruppen i årskurs 5. Jag ser det därför som sannolikt att orsaken till att 

eleverna med en outvecklad och troligen icke automatiserad förmåga att skriva för hand också 

visade en låg förmåga att skriva med textkvalitet är att dessa elever behövde ägna sin 

uppmärksamhet  till den grundläggande skrivaktiviteten att minnas och forma bokstäverna. Det 

är troligt att dessa elever i stor grad behövde använda sitt arbetsminne och att de därför inte 

hade förmåga att använda sig av högre kognitiva skrivkunskaper. Frågan är om eleverna med 

en icke automatiserad förmåga att skriva för hand har möjlighet att arbeta på högre kognitiva 

nivåer i andra skolsituationer eller om de är hämmade även då. Jämförelsevis kan sägas att 

tendenser i min studie visar att de elever som visade god förmåga att skriva för hand även skrev 

texter av god kvalitet vilket skulle kunna förklaras av resonemanget i Cognitive Load Theory 

och The Capacity Theory of Writing. Medwell & Wrey (2007:12) ger en förklaring av 

sambandet mellan förmåga att skriva för hand och skolframgång som belyser de båda 

ovanstående teorierna på olika vis. Medwell & Wrey (2007:12) preciserar att en automatiserad 

förmåga att skriva för hand, vilket kan översättas som att skriva med flyt, innebär en 

grundläggande befäst kunskap genom en automatiserad ortografisk-motorisk interaktion som 

ger förmågan att kunna skriva bokstäver, ordbilder och ord effektivt och utan besvär. Detta 

avlastar arbetsminnet avsevärt och lämnar kognitiv kapacitet till att utveckla texten på ett 

kreativt och kvalitativt sätt. Det är mycket troligt att eleverna med god förmåga att skriva för 

hand också hade kapacitet över att skriva tydligt med hastighet och även kunde utföra 

skrivuppgiften Min drömtårta med kognitiv kapacitet kvar för att använda de givna 10 

minuterna till planering av textens innehåll, att skriva sin text och använda sig av grundläggande 

skiljetecken.  

 

Medwell et al. (2009), McCarney et al. (2013) och Limpo et al. (2018) har alla genomfört 

studier vilka har inspirerat den här studiens upplägg. Förmågan att skriva för hand har i dessa 
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studier testats med hjälp av test av förmåga att skriva alfabetet med små bokstäver på given tid 

och genom att kopiera en mening med alfabetets alla bokstäver på en given tid. Skrivna texter 

har även analyserats utifrån textkvalitet i olika variationer. Sammantaget visas att  

automatisering av den ortografisk-motoriska förmågan att skriva för hand är en tydlig markör 

för förmågan att skriva texter av god kvalitet (Medwell et al., 2009:334-335; McCarney et al. 

2013:105-108; Limpo et al., 2018:9,21). Den här studiens blygsamma resultat visar som 

beskrivits samma tendenser.  

 

Det mönster som gick att se i de olika subgruppernas resultat för respektive test är intressant att 

titta närmare på om än det som tidigare beskrivits inte är möjligt att dra generaliserande 

slutsatser. Subgruppen flickor hade som tidigare nämnts genomgående högst resultat jämfört 

med gruppens medelvärde medan subgruppen pojkar genomgående hade ett resultat under 

medelvärdet. Subgruppen SV, svenska som förstaspråk, hade genomgående ett högre resultat 

än medelvärdet, om än inte lika högt som subgruppen flickor. Detta kan förklaras av att 

subgruppen SV bestod av både flickor och pojkar. Subgruppen SVA, även denna bestående av 

både flickor och  pojkar, hade genomgående ett lägre resultat än medelvärdet men låg i alla 

resultat utom vid alfabetstestet över subgruppen pojkar. Resultatet för den här studiens 

subgrupper kan därför sägas överensstämma med mönster som presenterats i forskning 

avseende genusperspektiv och andraspråksperspektiv i skolframgång av Zimmerman (2018:24-

30) och Högdin (2007:43). I den här studien har flickorna som grupp, oavsett förstaspråk, goda 

resultat medan pojkarna, oavsett förstaspråk, som grupp har lägre resultat. Zimmerman 

(2018:24, 29-30) menar att kön har en unik påverkan på skolframgång och diskuterar möjliga 

orsaker till sambandet. När det gäller förmågan att skriva för hand kan det tänkas att normer 

om flickor och pojkar kan påverka deras möjlighet att träna förmågan att skriva för hand – både 

i tidig ålder och senare. Flickor kan möjligtvis sägas oftare syssla med finmotoriska aktiviteter 

i tidig ålder och uppfostras i att producera fina saker. Flickor kan måhända också förväntas 

uppskatta sagostunder mer. Med tanke på att en automatiserad förmåga att skriva för hand 

kräver både finmotorisk förmåga och förmåga att visuellt minnas bokstävernas form 

(Christensen, 2009:7-14) är med all sannolikhet mekanismerna bakom flickors och pojkars 

skilda resultat komplexa. Oavsett tolkningar av vår tids genusperspektiv och kulturer är det 

troligt att flera faktorer ligger bakom det faktum att kön kan ses som en unik påverkan på 

skolframgång. Och, med tanke på att fullständiga orsaker till könets påverkan på skolframgång 

ännu inte är klarlagda i forskning kan jag inte med bestämdhet uttala mig om orsaker till den 

här studiens resultat. Det är ändå intressant att den här studiens resultat visar ett mönster som 

följer rådande genusforskning inom området skolframgång. Det är värt att fundera på om den 

automatiserade förmågan att skriva för hand har en större del i skolframgång än vad som ännu 

är beforskat.  
 

Avslutningsvis kan då de inledande svensämnesdidaktiska frågorna återigen synas. Är det 

viktigt att lära sig att skriva för hand? Finns det ett mervärde för elevernas inlärning och 

utveckling att bibehålla den traditionella skrivmetoden att skriva för hand och vilka styrkor 

finns när handen används i lärandet? Mot bakgrund av studiens blygsamma resultat kan 

tendenser ses som pekar på vikten av att eleverna utvecklar en automatiserad förmåga att 

skriva för hand. När förmågan att skriva för hand är automatiserad förefaller det finnas ett 

tydligt samband med förmågan att skriva med textkvalitet. Det är möjligt att tänka att en 

automatiserad förmåga att skriva för hand skapar möjlighet att nå ett högre kognitivt lärande 

och därigenom förmåga när grundkunskaper i att skriva för hand är automatiserade. Handens 

del i inlärning och kognitiv utveckling kan på så vis sägas vara viktig även i en allt mer 

digitaliserad tid vilket även har belysts av forskare inom såväl psykologi som neurologi och 

pedagogik (Mangen & Velay, 2010:386, 395; van der Meer och van del Weel, 2017:8; Ingvar 
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& Eldh, 2014:35-36). Jag tänker att antagandet att handen har stor betydelse i inlärning och 

kognitiv utveckling inte behöver betyda ett avsteg från ett digitalt lärande och möjligheten att 

använda datorn i undervisning eller som kompensatoriskt hjälpmedel. Läroplanen skriver 

fram vikten av att undervisningen är varierad och att olika kunskapsformer ges utrymme och 

på så sätt kan bilda en helhet (Skolverket, 2017:10). Vidare kommer frågan om inkludering i 

fokus. Läroplanen slår fast att skolan har ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter att 

nå de fastslagna målen. Undervisningen kan därför aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 

2017:8). Hur möter man då de elever som av olika anledningar har svårt att lära sig förmågan 

att skriva för hand på grund av till exempel nedsatt motorik, nedsatt koncentrationsförmåga 

eller dyslexi? Dator och tangentbord är givna hjälpmedel som spelar en avgörande roll för 

många elever. Men hur vet vi att vi ger de elever som av olika anledningar inte kan träna sin 

förmåga att skriva för hand, eller saknar förutsättningar att uppnå en förmåga att skriva för 

hand, en så god skrivundervisning- och inlärning som möjligt? Hur kan vi säkerställa att även 

dessa elever kan ges en lärandesituation som aktiverar en stor neural aktivitet i hjärnans olika 

områden vilket ges av en samtidig motorisk och visuell aktivitet - vilket van der Meer och van 

del Weel (2017:8) menar är en förutsättning för en varaktig inlärning och kognitiv utveckling.   

 

Hur man som lärare i ämnet svenska ska kunna stödja elever i mellanstadieålder som ännu inte 

har automatiserat förmågan att skriva för hand är en brännande fråga. Såklart spelar orsaker till 

en outvecklad förmåga att skriva för hand in i bedömningen. Har eleven inte fått möjlighet att 

träna förmågan, behöver eleven träna på ett annat sätt eller saknas förutsättning att utveckla 

förmågan? Förmågan att skriva för hand kan säkerligen kompenseras på kort sikt och eleven 

kan finna välbehövlig trygghet i hjälpmedel och lärare. Om förutsättning bedöms saknas att 

utveckla en förmåga att skriva för hand och därigenom automatisera grunderna i skrivandet kan 

tänkas att fokus bör läggas på att automatisera kunskap om bokstäver översatt till digitala 

hjälpmedel. Om förutsättning att utveckla förmågan bedöms finnas hos eleven kan en obekväm 

fråga vara: Finns det någon annan väg att gå än tillbaka till grunderna? Detta kan tänkas vara 

tidsödande och riskera elevernas utveckling i övriga kunskaper men å andra sidan är det 

troligtvis mycket svårt att nå ett högre lärande om centrala grundkunskaper saknas. Om man 

tänker på elevernas kunskapsutveckling är frågan därför om det finns tid att inte fokusera på 

grunderna? Hur undervisningen praktiskt och resursmässigt kan lösas är en vidare fråga som 

inte berörs i den här studien, inte minst för de elever som av olika anledningar har läs- och 

svårigheter eller lever med en funktionsvariaton där motoriken är nedsatt eller koncentration- 

och fokuseringsförmåga är ett dilemma. Men, för att återigen lyfta Mangen & Velays  

(2010:396) hänvisning till forskning av Fitzgerald och Shanahan (2000) vilka påpekar att 

processen att lära sig skriva (och läsa) måste förankras på en grundläggande sensomotorisk nivå 

för att fullt ut fungera i högre kognitiva sammanhang förefaller sammantaget grunderna i 

skrivandet att vara utslagsgivande för utvecklandet av en högre skrivförmåga. Slutligen menar 

jag därför att man i undervisning borde använda sig av kroppens förmåga att stödja kognitiv 

inlärning på det vis som är görligt för eleven och ge eleverna möjlighet utifrån förutsättning att 

lära sig förmågan att skriva för hand. Att undervisa i den specifika förmågan att skriva för hand 

och där fokusera kroppens och handens del i inlärning kan berika undervisning även i en digital 

tidsålder.  

 

 

11. Vidare forskning  
Under arbetet med den här studien har jag funnit att det saknas svensk forskning i stor kvantitet 

om hur förmågan att skriva för hand ser ut för elever på mellanstadiet (årskurs 4-6). Jag har 

heller inte hittat någon större svensk studie som klargör och belägger vikten av att utveckla och 

automatisera förmågan att skriva för hand och lyfter handens del i den kognitiva utvecklingen 
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preciserat mot läs- och skrivutveckling. Förutsatt att handens del i lärandet och vikten av 

förmågan att skriva för hand beläggs i forskning är en brännande fråga hur undervisning kan 

organiseras för att möta de elever som lever med svårigheter att lära sig att skriva för hand.  

 

Det är heller inte klarlagt om förmågan att skriva för hand är en utslagsgivande faktor i flickors 

och pojkars respektive skolframgång. Det skulle därför vara intressant att se vidare forskning 

om förmågan att skriva för hand och konsekvenser därav samt hur man på bästa vis hjälper 

elever i mellanstadieålder som ännu inte har automatiserat förmågan att skriva för hand.  

 

Mot bakgrund av vår allt mer digitaliserade tid skulle det också vara intressant att följa vidare 

forskning om kroppens och handens del i lärandet. Det vore mycket spännande och angeläget 

att ta del av hur undervisning kan organiseras effektivt och utvecklande i gränslandet mellan 

traditionella- och digitala metoder och teorier. Hur väljer vi russinen ur kakan?  
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Informationsbrev till vårdnadshavare  

                          
 

Undersökning för examensarbete 
 
Jag ska genomföra en undersökning om elevers skrivande för hand för mitt examensarbete inom 
Grundlärarprogrammet årskurs 4-6.  
 
Du som vårdnadshavare tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning, som 
handlar om elevers skrivande för hand.  
 
Undersökningsdelen av examensarbetet kommer att bygga på korta tester och en enkät. Jag genomför 
denna undersökning därför att jag finner det intressant med förmågan att skriva för hand i skolans mellanår 
och i synnerhet i årskurs 5. Därför vill jag ta reda på hur elever i årskurs 5 skriver för hand och också hur 
de tänker kring att skriva för hand. 
 
Testerna och enkäten kommer att genomföras under vecka 39-40, de kommer att ske i skolan med 
papper och penna och tar 45-60 minuter.  
 
Testmaterialet och enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, och varken eleven eller skolan 
kommer att namnges i redovisningen av uppgiften. Testmaterialet och enkäten kommer att 
makuleras i dokumentförstörare så snart examensarbetet är godkänt.  

 
Ditt medgivande till undersökningen är helt frivillig liksom ditt barns deltagande i 
undersökningen. Du eller ditt barn kan när som helst avbryta deltagandet utan närmare 
motivering.  

            
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
Hanna Hedqvist                    Handledare: Antti Ylikiiskilä. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Genom att skriva ditt namn och datum nedan samtycker du till ditt barns deltagande i 
undersökningen. Återlämna till klassläraren senast 24/9 2018. 
 

Barnets namn: _______________________________ 
 
 
Datum :____________________   Datum: __________________________ 
 

   
Vårdnadshavares namnunderskrift  Vårdnadshavares underskrift  
 
 
______________________________________________                                        _____________________________________________ 
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Muntlig information  

Skriva för hand  
 
 

Det här är inget prov utan en 
undersökning om hur elever i  
skolan skriver för hand och vad 
eleverna tycker om att skriva för hand. Undersökningen börjar med fyra 
korta skrivuppgifter där ni får skriva för hand med papper och penna. Ni 
kommer att få skriva alfabetet, ert förnamn, skriva av en mening och sen 
skriva en text om er drömtårta. Efter det kommer ni att få fylla i en enkät 
om hur ni tycker att det är att skriva för hand. Jag kommer att titta på era 
texter och skriva om dem i ett skolarbete för högskolan. Skrivuppgifterna 
och enkäten kommer att behandlas konfidentiellt, det betyder att det 
kommer att vara hemligt för alla. Det betyder att inga namn på er elever 
eller på skolan kommer att kunna läsas någonstans i mitt arbete. 
Skrivuppgifterna och enkäten kommer att förstöras i dokumentförstörare 
så snart arbetet är färdigt.  

 
Era vårdnadshavare, era föräldrar, har skrivit på en lapp om att ni får 
vara med i undersökningen. Men det är viktigt att ni vet att ni har rätt 
att ändra er och inte vara med om det inte känns bra.  
 
Jag ska berätta instruktionerna nu!  
Det här är alltså inget prov utan en undersökning om hur elever i skolan 
skriver för hand och vad eleverna tycker om att skriva för hand. 
Uppgifterna görs med penna och papper. När du gör uppgifterna är det 
viktigt att du skriver så tydlig du kan! Du får stryka ett streck över det du 
skrivit om något blev fel. Uppgifterna görs på tid men kom ihåg att 
undersökningen inte är en tävling! 
 
1. Alfabetet  
Skriv hela alfabetet från a till ö med små bokstäver och tydlig handstil så många 
gånger som möjligt under två minuter. Kom ihåg att du får stryka ett streck över det 
du skrivit om du skrivit fel. Börja skriva när tidtagningen börjar!  
Skriv här:  a b c 
2. Ditt eget namn 
Skriv ditt eget förnamn med tydlig handstil så många gånger som möjligt under två 
minuter. Kom ihåg att du får stryka ett streck över det du skrivit om du skrivit fel. 
Börja när tidtagningen börjar! 
 
Skriv här:  
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Bilaga 2, fortsättning. 

3. Skriv meningen   

Meningen är en mening med alfabetets alla bokstäver.  
Skriv av meningen nedanför med tydlig handstil så många gånger som möjligt under 
fyra minuter. Kom ihåg att du får stryka ett streck över det du skrivit om du skrivit fel. 
Börja när tidtagningen börjar! 
 
Skriv av:  
Max sitter på en mjuk grästuva och gör ett webb-quiz om himlens flygande apelsiner.  
 
 

4. Min drömtårta!     
Skriv om din drömtårta. Skriv till exempel hur den 
ser ut, hur den smakar, hur den doftar, vad den är 
bakad av och vad den har för fyllning inuti. Beskriv 
också vilken dekoration den har utanpå och hur god 
den är! Skriv så mycket du kan. Du får skriva i 10 
minuter. Kom ihåg att du får stryka ett streck över 
det du skrivit om du skrivit fel. Börja när 
tidtagningen börjar.  
Du kan börja så här:  
Jag ska berätta om min drömtårta. Min drömtårta är 
den godaste tårtan i hela världen! Den…    
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Skriva för hand  
Uppgifter     
 
Det här är inget prov utan en 
undersökning om hur elever i  
skolan skriver för hand och vad eleverna tycker om att skriva för hand. 
När du gör uppgifterna är det viktigt att du skriver så tydlig du kan! Du får 
stryka ett streck över det du skrivit om du tycker att något blev fel. 
Uppgifterna görs på tid men kom ihåg att undersökningen inte är en 
tävling! 
Tack för att du vill vara med!    
 
1. Alfabetet  
Skriv hela alfabetet från a till ö med små bokstäver och tydlig handstil så många 
gånger som möjligt under två minuter. Kom ihåg att du får stryka ett streck över det 
du skrivit om du skrivit fel. Börja skriva när tidtagningen börjar!  
 
Skriv här:  a b c  
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Bilaga 3, fortsättning 
 
2. Ditt eget namn 
Skriv ditt eget förnamn med tydlig handstil så många gånger som möjligt under två 
minuter. Kom ihåg att du får stryka ett streck över det du skrivit om du skrivit fel. 
Börja när tidtagningen börjar! 
 
Skriv här:  
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Bilaga 3, fortsättning 

3. Skriv meningen   

Meningen är en mening med alfabetets alla bokstäver.  
Skriv av meningen nedanför med tydlig handstil så många gånger som möjligt under 
fyra minuter. Kom ihåg att du får stryka ett streck över det du skrivit om du skrivit fel. 
Börja när tidtagningen börjar! 
 
Skriv av:  
Max sitter på en mjuk grästuva och gör ett webb-quiz om himlens flygande apelsiner.  
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Bilaga 3, fortsättning 
 
4. Min drömtårta!  
    
Skriv om din drömtårta. Skriv till exempel hur den ser ut, hur den smakar, hur den 
doftar, vad den är bakad av och vad den har för fyllning inuti. Beskriv också vilken 
dekoration den har utanpå och hur god den är! Skriv så mycket du kan. Du får skriva 
i 10 minuter. Kom ihåg att du får stryka ett streck över det du skrivit om du skrivit fel. 
Börja när tidtagningen börjar.  
Du kan börja så här:  
Jag ska berätta om min drömtårta. Min drömtårta är den godaste tårtan i hela 
världen! Den…    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


