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Abstract: 
 
I denna studie undersöker jag hur lärare arbetar med handstil. Syftet är att utforska 

på vilket sätt lärare säger att de arbetar i skolans tidigare år med undervisning i 

handstil, dels hur de värdesätter skrivande med handstil i det digitaliserade 

samhället som vi lever i. 

 

Undersökningen utgår ifrån sociokulturell teori och genom semistrukturerade 

intervjuer med sex lärare besvarar jag studiens forskningsfrågor. Den forskning 

som ligger till grund för studien säger att träning som leder till automatisering av 

handstil är en viktig förmåga som eleverna behöver lära sig för att kunna skriva 

texter med läslig handstil, vilket även framgår från Skolverkets läroplan, Lgr11. 

 

Resultatet visar att alla informanter har som mål att eleverna ska lära sig att skriva 

en läslig handstil, som det står i läroplanen. Finmotoriska övningar genomförs 

tidigt av alla lärare eftersom finmotoriken har stor betydelse för handstilen. Vid 

vilken tidpunkt lärarna påbörjar undervisningen i handstil varierar. Nästan alla 

informanter tror att handstilen kommer att minska eller helt försvinna och digitalt 

skrivande kommer att ta över.  
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1. Inledning 
 

Studenter på högskolan i Lund lämnar in tentamina som är oläsliga på grund av att 

de är för ovana att skriva för hand. Ovanan att skriva för hand leder till dålig handstil 

och oläsliga svar säger man i ett reportage från P4 Malmöhus i december 2017 

(Sveriges radio, 2017). Enligt Skolverkets läroplan för grundskolan (Skolverket, 

2018, s. 257) ska elever få undervisning i skolan för att kunna uttrycka sig och 

kommunicera på olika sätt. Både digitalt skrivande och handstil står med i det 

centrala innehållet under Läsa och skriva årskurs 1-3 (Skolverket, 2018, s. 258). 

Man kan inte välja bort det ena eller det andra. Vidare står det att eleverna ska lära 

sig skriva och bearbeta texter både genom handstil men även digitalt. Digitalisering 

är en del av vår vardag, många barn har datorer, Ipad, mobiltelefoner och använder 

sig av internet på sin fritid långt ner i åldrarna (Davidsson & Thoresson, 2017, s. 

22).  

 

Wollscheid, Sjaastad, Tømte & Løver (2016, s. 70) nämner att skolan och då i 

synnerhet skolor i de nordiska länderna arbetar mer och mer digitalt i alla ämnen. 

Handstil förlorar mark och ersätts med digitalt skrivande. ”Skrivandet är kanske 

rentav en övergående teknik som kommer att ersättas av datatekniska modifieringar 

av talet, så att vårt slarviga vardagsprat omvandlas till perfekt skrift” (Lundberg 

2008, s. 7). Mot bakgrund av det ovan sagda anser jag det vara viktigt att ställa den 

ämnesdidaktiska frågan om hur lärare arbetar i dagens skola med 

svenskundervisning med inriktning på handstil.   
 

Genom praktiska erfarenheter och VFU perioder i skolan möter jag själv många 

elever som tycker att det är svårt och ansträngande att skriva för hand. Det är också 

många gånger svårt att få ett sammanhang eftersom handstilen inte är läsbar i de 

handskrivna texterna som elever producerar. Nordmark (2014, s. 196-197) jämför i 

sin studie handstil och digitalt skrivande. Genom intervju framkommer att en lärare 

ser att elever tycker det är arbetsamt att skriva med penna på papper. Fel 

pennfattning och för lite praktisk träning tror hon är orsaken till den otydliga 

handstilen.  

 

Uppnådd förmåga att kunna skriva enkla texter för hand finns beskrivet i årskurs 3 

i Lgr11. Eleven ska kunna skriva enkla texter med läslig handstil, de ska även kunna 

använda sig av stor bokstav, punkt, frågetecken och kunna stava välkända ord som 

eleven ofta använder sig av (Skolverket, 2018, s. 263). I kunskapskraven för årskurs 

6 finns däremot ingen motsvarande formulering (Skolverket, 2018, s. 263-266).  

 

I kommentarmaterialet i svenska från Skolverket (2017, s. 11) står: ”att eleverna ska 

lära sig att skriva med tydlig handstil och bygga läsliga och läsvärda digitala texter 

är därför centralt för ämnet svenska.” Vidare står det att: ”för de yngre eleverna ska 

undervisningen i första hand koncentrera sig på handstil och att skriva med digitala 
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verktyg. Att öva på en tydlig handstil är inte synonymt med ett mekaniskt tränande 

av bokstävernas form. Det går lika bra att utveckla en tydlig handstil genom att 

skriva egna texter” (Skolverket, 2017, s. 11).  

Styrdokument är tydliga vad elever ska lära sig och arbeta med, men hur fungerar 

det i praktiken?  

 

2. Syfte och frågeställningar  
 

Enligt läroplanen för grundskolan ska undervisningen stimulera elevernas intresse 

att skriva med såväl handstil som med digitala verktyg (Skolverket, 2018, s. 258). 

Jag vill därför utforska på vilket sätt lärare säger att de arbetar i skolans tidigare år 

med undervisning i handstil, dels hur de värdesätter skrivande med handstil i det 

digitaliserade samhället som vi lever i. 

 

Mer specifikt kommer jag att utgå från följande frågeställningar: 

 

1. Vilka uppfattningar har lärarna om varför det är viktigt att skriva för hand?  

 

2. Hur arbetar lärarna så att eleverna utvecklar och lär sig skriva med handstil? 

 

3. Hur mycket fokus läggs det på handstilen i grundskolans tidigare år? 

 

3. Bakgrund 
  

I detta kapitel presenteras vad som står skrivet i styrdokument som skolan arbetar 

efter, hur handstil eller handskrift förklaras, samt olika skrivartefakter som penna 

och tangentbord som är tillgängliga i skolan. Vidare beskrivs viktiga förmågor för 

att skriva så som visuella minnesbilder, automatisering och finmotorik. En 

beskrivning av konventionell läs- och skrivundervisning och några allmänna 

principer för skrivundervisning presenteras. Till sist presenteras viktiga 

komponenter i skrivinlärning så som generering, revidering och planering som man 

behöver kunna för att skriva.  

   

3.1 Styrdokument 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden” (Skolverket, 2018, s. 7). Vidare står att 

”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2018, s. 6). 

 

Samhället är mer och mer digitaliserat, elever möter och använder sig av digitala 

medel och skriver multimodalt både i skolan och på fritiden. Handstil är en förmåga 

som står med i skolans styrdokument liksom digitalt skrivande som elever ska lära 

sig. I läroplanen under kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 
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1–3 står det att ”elever kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator” 

(Skolverket, 2018, s. 263). För yngre elever är det viktigt att de lär sig både att skriva 

för hand men även digitalt. Med pennan som skrivverktyg ska eleverna lära sig 

skriva texter där handstilen är läslig (Skolverket, 2017, s. 11).  

 

3.2 Skriva för hand 

Walter (1995, s. 168) beskriver handskrift med handskrivet dokument där penna är 

skrivverktyget som används för att skriva på papper. Handstil beskriver Walter med 

synonymer som skrivstil, stil och piktur. Handstilens syfte är att man vill förmedla 

ett budskap för egen del eller för någon annan. Budskapet ska också vara läsligt både 

för en själv men även för en annan mottagare (Fridolfsson, 2015, s. 170).  

 

Woxlin (2008) påstår att handstilen har något att berätta om dig själv. Man 

imponeras av människor som har en snygg handstil vilket leder till högre status. 

Lundborg (2016) nämner att mycket av vår personlighet och identitet ligger i 

händernas rörelser.  Lundberg (2008, s. 97) nämner också vikten av att alla elever 

måste få lära sig skriva för hand och uppnå skrivflyt som så småningom, efter flera 

års utövande, leder till en personlig handstil.  Förmågan att skriva är i grund och 

botten ett hantverk. Alla hantverk kräver timmar av övning för att uppnå skicklighet. 

”Att ha ett funktionellt skriftspråk måste nog betraktas som varje människas 

grundläggande rättighet” (Lundberg, 2008, s. 9). 

 

3.3 Olika skrivartefakter  

Nordmark (2018, s. 6) nämner tangentbord och penna som skrivverktyg som vi 

använder oss av och som eleverna måste lära sig hantera på ett bra sätt. De olika 

verktygen visar på skilda möjligheter och svårigheter och enligt styrdokumenten så 

ska eleven lära sig använda båda.  

 

Hultin (2015, s. 22) skriver om Tragetons forskning som visar att elever som lär sig 

att skriva och läsa med hjälp av dator redan från tidig ålder klarar sina studier på ett 

bättre sätt när de blir äldre. Trageton har arbetat fram en metod där dator ersätter 

penna och jämför det digitala skrivandet med konventionell läs och 

skrivundervisning. Hultin och Westman (2015, s. 139) beskriver ASL metoden (att 

skriva sig till läsning), som de arbetar med och forskar om. Metoden innebär att man 

använder sig av datorer och tekniska medel för att arbeta med läs och skrivinlärning. 

Arbetssättet är lätt att individanpassa och det är lätt att skapa texter utifrån elevens 

villkor.  

 

3.4 Automatisering 

Fridolfsson (2015, s. 171) beskriver vikten av att lära sig skriva läsligt för hand och 

att handstil behöver tränas upp och automatiseras hos eleven. Därför bör mycket 

fokus läggas på handstil i skolans tidigare år. Fridolfsson skriver också om 

betydelsen av att kunna skriva meddelanden för hand eftersom datorn inte alltid 
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finns tillgänglig när man vill skriva meddelanden. Taube (2014, s. 62) beskriver i 

likhet med Fridolfsson vikten av att automatisera handskriften.  

 

Med automatisering menar Taube att eleven lärt sig minnas bokstävernas form så 

att de enkelt kan skrivas ner. Det krävs därför både visuell minnesbild av bokstäver 

och ord, men även finmotoriska färdigheter, för att planera och genomföra 

handskrift. Taube (2014, s. 22) nämner även betydelsen av att stava rätt när man 

skriver. Det är genom övning och åter övning som man utvecklar automatiserade 

handstilsfärdigheter. Alatalo (2018, s. 5) beskriver i likhet med Fridolfsson och 

Taube också vikten av att formandet av bokstäver automatiseras hos eleverna så att 

de istället för att koncentrera sig på formandet av bokstäverna kan fokusera på 

innehållet i det de vill skriva.  

 

Vidare redogör Alatalo (2018, s. 6) även för lekens betydelse hos yngre elever för 

att utforska skriftspråket genom användandet av penna och papper. Elever behöver 

lära sig hur bokstäverna formas och vilket säreget drag varje bokstav har. Detta sker 

genom träning och åter träning av formandet av bokstaven. En annan viktig del är 

förståelsen för att bokstaven kopplas samman med ljud. Hantverket automatiseras 

slutligen vilket leder till att det blir ett skrivflyt (Fridolfsson, 2015, s. 171). Lundberg 

(2008, s. 98) skriver också om att det krävs daglig övning för att handstil ska 

automatiseras. Automatisk betyder av sig själv, självrörlig enligt Walter (1995, s. 

28). 

 

3.5 Finmotorik 

Handstil kräver finmotoriska färdigheter. Genom upprepad träning utvecklas en fin 

handstil. Woxlin (2008) skriver att genom den finmotoriska träningen man får när 

man skriver handstil når man även andra dimensioner i kroppen. När bokstäverna 

blir finare och vackrare känner man sig nöjd, blir avstressad och lycklig. Man 

upplever harmoni och välbefinnande i kropp och själ. Lundborg (2016) skriver att 

handens motorik, känsel och det sensoriska inflödet från handen hänger samman 

och aktiverar en stor del i hjärnan. Likaså stimuleras hjärnan av upplevelser från 

ögat och örat när man skriver. Aktiva händer leder till stimuli av hjärnan, ju mer 

aktiva händer desto större stimuli. ”Handens mest kraftfulla redskap är penna” 

(Lundborg, 2016).    

 

3.6 Undervisning i handstil 

Den konventionella läs och skrivundervisningen beskrivs av Hjälme genom Hultin 

(2015, s. 20) på två olika sätt: det syntetiska och det analytiska tillvägagångssättet. 

Det syntetiska synsättet innebär att undervisningen utgår ifrån delar som sedan sätts 

ihop till en helhet. Eleven lär sig en bokstav i taget, fonetiskt och i bokstavsform. 

Bokstäverna sätts sedan ihop till ord och meningar. I det analytiska synsättet utgår 

man från helheten som sedan delas upp i mindre delar. Utifrån en skriven text 

analyseras den i meningar och bokstäver. 
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Lundberg (2008, s. 107) skriver om åtta allmänna principer för skrivundervisning. 

Den viktigaste principen är att eleverna får skriva ofta och inom alla ämnen. En 

arbetsmiljö i skolan med informellt stöd bör beaktas liksom att undervisningen ska 

vara explicit. Eleverna behöver arbeta med förberedande strategier som t.ex. 

tankekartor vid textskrivande. Vidare vid textskrivning behöver undervisningen 

transformeras och inte bara återges. Eleverna behöver också strategier för att 

revidera sina texter. Lundberg skriver också om datoranvändning i 

skrivundervisning. Slutligen nämner Lundberg vikten av stavning och grammatik så 

eleverna skapar begripliga texter.  

 

3.7 Komponenter i skrivinlärning  

Taube (2014, s. 31-32) skriver om Berninger och Swansons (1994) modell med de 

tre komponenter som de anser viktiga vid utveckling av skrivförmåga. Det är 

generering, revidering och planering.  Generering innebär textskapande: en idé om 

vad som ska skrivas; transkription: att forma bokstäver; interpunktion: användandet 

av skiljetecken, grammatik; samt finmotoriska färdigheter. Dessa förmågor behöver 

befästas för automatisering vilket leder till att eleven kan fokusera på textinnehållet 

i det den vill skriva.  

 

Den andra komponenten är revidering, stavning, skiljetecken, stor och liten bokstav. 

Revideringen leder så småningom till hela stycken och texter.  Den tredje och sista 

komponenten enligt Berningen och Swanson, är planering vilket är nästa ord som 

ska skrivas, nästa mening och så småningom texten som helhet. För alla dessa 

komponenter är arbetsminnet hos eleven av stor betydelse. 

Korttidsminneskapaciteten, hur mycket du kan hålla i minnet för stunden samt 

metakognitiv förmåga, förmåga att styra sitt tänkande, är avgörande faktorer enligt 

Berningen och Swanson vid utvecklandet av skrivförmåga.  

 

En annan modell som Taube (2014, s. 32) beskriver är utarbetad av Bereiter och 

Scardamalia (1993) där man utgår från två strategier, kunskaps- berättandestrategin 

respektive kunskaps- ombildandestrategin. Kunskaps– berättandestrategin utgår 

ifrån det spontana talet som eleven har. Det är början på skrivandet och eleven 

skriver det den tänker.  

 

Hos yngre barn börjar det med klotter. ”Enligt Bereiter och Scardamalia (1993) är 

frånvaro av en samtalspartner det största hindret som barn stöter på när de ska lära 

sig att skriva” (Taube, 2014, s. 32).  I denna fas behöver barnet även lära sig hålla i 

pennan, forma bokstäver, koppla samman bokstav och ljud och stava. Barnet 

behöver också så småningom lära sig att skriva en sammanhängande text utifrån ett 

ämne och vara medveten om att texten är till för en mottagare. Detta gör att 

skribenten arbetar sig in i nästa strategi: kunskaps– ombildandestrategin. 
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Kunskap– ombildandestrategin kräver mer av skribenten. Både innehållet men även 

formandet av bokstäver och ord ska samspela. Under skrivprocessen växlar 

skribenten mellan textens innehåll och dess språkliga form. Skribenten prövar, 

reviderar och ombildar sina kunskaper under skrivandets gång, vilket leder till att 

skribenten får nya insikter och kunskaper under skrivprocessen. Strategin används 

av äldre elever och vuxna som är på god väg i sin skrivutveckling (Taube, 2014, s. 

32). 

 

Social- interaktiv skrivmodell av Nystrand (1989) är ytterligare en skrivmodell som 

Taube (2014, s. 33) nämner. Den innebär att skrivaren behöver lära sig att texten har 

en mottagare vilket yngre barn inte förstår när de börjar sitt skrivande. Skrivande är 

ett samspel mellan skrivare och mottagare. Skribenten behöver förstå och kunna 

sätta sig in i mottagarens perspektiv för att göra texten tydlig, tolkningsbar och 

förståelig för mottagaren.  

 

4. Tidigare forskning 
  

Här nedan presenteras först på vilket sätt forskningsmaterial togs fram till studien 

genom litteratursökning. Sedan följer forskning om vad det innebär att skriva för 

hand och vad som händer i hjärnan vid handstilsskrivning. Tre olika skrivverktyg 

som finns tillgängliga i samhället presenteras. Vidare beskrivs forskning om 

betydelsen av visuella minnesbilder och automatisering, när elever lär sig handstil. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studien. 

 

4.1 Litteratursökning 

Min litteratursökning gjorde jag genom Högskolan Dalarnas bibliotek och 

databaserna Libris och Summon. Jag använde mig av systematisk sökning och 

kedjesökning för att få fram vetenskapliga artiklar, skrifter och avhandlingar. Den 

systematiska sökningen pågick under en tidsperiod av 15 veckor med början den 26 

november 2018. Sökandet var som intensivast från slutet av november till mitten av 

december 2018.  

 

Granskad avhandling och artikel som rekommenderades av handledare och 

studiekamrat använde jag också i forskningsgenomgången. Biblioteket i min 

hemkommun hjälpte mig också att ta fram relevant bakgrundslitteratur. 

Kurslitteratur som behandlats i min utbildning har även används som 

bakgrundslitteratur. Jag googlade på handstil och även där använde jag mig av 

kedjesökning och på det sättet hittade jag skrifter, artiklar och radioprogram som 

belyste ämnet. 

  

I databasen Libris använde jag sökorden: handstil och skrivutveckling. Resultatet i 

Libris av sökordet handstil blev undervisningsmaterial i handstil, vilket inte var 
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relevant för studien. Bäst resultat i Libris var med sökordet skrivutveckling, vilket 

gav några vetenskapliga böcker inom ämnet.  

 

För att få fram vetenskapliga artiklar användes databasen Summon. Sökningen i 

Summon begränsades till full text och har genomgått peer-review, viket innebär att 

artiklarna är granskade och godkända för publikation. Sökordet var först 

handwriting som gav alltför många resultat. Sökningen begränsades då till 

handwriting primary school, resultatet var 7874 träffar, också väldigt stort. Intresset 

föll på en artikel av Wollscheid, Sjaastad, Tømte & Løver (2016). Utifrån den 

använde jag kedjesökning och fick på så sätt fram fler intressanta artiklar till arbetet. 

Användandet av kedjesökning utifrån artiklar gav bäst resultat för att hitta material 

till arbetat. Efter sökandet av artiklar med full text och peer-review började jag läsa 

nyckelorden och abstract för att se om de var relevanta för arbetet.  
 

4.2 Handens intelligens 
Lundborg (2016) som är överläkare och professor vid Lunds universitet har i sin 

forskning intresserat sig för samspelet mellan handen och hjärnan.  

 

 ”Vi lär med handen – handen minns menade Aristoteles redan för drygt 2 000 år sedan. 

Det ligger mycket sanning i den uppfattningen. Det som handen gör eller nedtecknar 

tycks skapa särskilt djupa minnesspår i vårt medvetande” (Lundborg, 2016). 

 

James & Engelhardt liksom Wollscheid, Sjaastad, Tømte & Løver forskning (2012, 

2016) utgår ifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. James & Engelhardt (2012, s. 

32) visar genom sin forskningsstudie hjärnaktiviteten då elever skriver för hand. Tre 

barn skrev en bokstav, samma bokstav. Ett barn skrev i luften, ett med handstil, 

slutligen skrev ett barn bokstaven genom att använda tangenter. Resultatet hävdade 

att barnet som skrev med handstil hade starkare aktivitet i hjärnan inom det 

hjärncentra som var aktivt (James & Engelhardt, 2012, s. 38). Det är inte lätt för 

barn att lära sig förstå och skriva bokstäver, men handstilen är viktig för att 

bokstäver ska läras, bearbetas, befästas och förstås på en djupare nivå anser James 

och Engelhardt (2012, s. 39). Rörelsen som utfördes vid handskrivning stimulerar 

centra i hjärnan som även gynnar framgångsrik läsinlärning - (ibid). Wollscheid et.al 

(2016, s. 72) är av samma åsikt angående påverkan på läsning. De tar också upp 

tidigare studier av positiva samband mellan förmågan att skriva för hand och andra 

akademiska studieresultat. James och Engelhardt (2012, s. 39) tror att handstilen 

kommer att försvinna i det digitaliserade samhället som vi lever i och istället ersättas 

av skrivande på tangentbord. 

 

Mangen, Anda, Oxborough & Brønnick (2015, s. 232) forskning är också den 

neurovetenskaplig. Forskningen genomfördes på vuxna när de skrev med penna och 

papper, tangentbordsskrivning med en bärbar dator men även med touch 

tangentbord på Ipad. Forskarna påpekade att deltagarna under sin uppväxt och 

skolgång använde handskrift med penna och papper. Senare i livet lärde de sig även 
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skriva digitalt. Forskningen handlade om hjärnaktiviteten, främst i den främre delen 

av hjärnan, språkområdet och i det motoriska området, vilka aktiverades vid 

utförande av handskrift. Mangen et al (2015, s. 232) betonade vikten av den 

motoriska utvecklingen som tränades vid handskrift. De påstod att det fanns bevis 

för den motoriska rörelse som utfördes när en bokstav formades som gjorde att 

hjärnan kom ihåg kopplingen mellan rörelse och bokstavskännedom. De 

sensomotoriska rörelserna vid handskrivning innebar att man memorerade former 

och karaktärer av bokstäver. Mangen et al (2015, s. 243) hävdar att skriva för hand 

med penna och papper är sensomotoriskt och kinestetiskt annorlunda jämfört med 

skärm och tangentbordsskrivande. Handskrift kräver handmotorik, uppmärksamhet 

och förståelse, det är många kognitiva färdigheter som behöver kopplas samman vid 

handskrivning vilket leder till att det som skrivs för hand minns man bättre än det 

som skrivs digitalt. I en studie med kinesiska skolbarn såg man en antydan till att 

digitalt skrivande försämrade läsförmågan hos eleverna (Mangen et al, 2015, s. 242). 

 

Wollscheid et al (2016) besökte två skolor vid två tillfällen. Vid det första tillfället 

genomfördes intervjuer med skolans huvudmän, lärare och elever. Vid det andra 

tillfället genomfördes skrivtester med eleverna. Wollscheid et al (2016, s. 72) 

kopplar sin forskning till kognitiv skrivteori, neurovetenskap och inlärningsteori. 

Författarna förklarade i sin undersökning vikten av att skriva för hand kontra digitalt 

skrivande. De betonade att ny teknik påverkade elevers skrivprocess. Elever som 

växer upp med digitala hjälpmedel får tidigt en naturlig inkörsport i läskunnighet 

och skrivträning. För vuxna är normen numera digitalt skrivande och handstil 

förlorar mark. Vidare skrev Wollscheid et al (2016, s. 71) att man i Frankrike 

betonade vikten av handstil i läroplanen och då med syfte på hur hjärnan 

stimulerades och utvecklades när elever utövade handstil men även att elever 

gynnades i andra ämnen som läsinlärning av den stimulans som hjärnan fick vid 

handstilsutövning. 

 

Lundborg (2016) säger: ”under flera miljoner år har handen utvecklats till ett 

finstämt universalverktyg och ett känsligt sinnesorgan- en förlängning av hjärnan” 

(Lundborg, 2016). Han nämner att handens känslighet och finmotoriska förmåga 

leder till att hjärnan stimuleras. ”Handen har sannolikt spelat en viktig roll också för 

utvecklingen av vårt tal- och språkförmåga” (Lundborg, 2016) vilket i sin tur leder 

till förmågan att kunna dokumentera talet och språket. Vidare säger han att i dagens 

datoriserade samhälle väntas handen samarbeta med artificiell intelligens där barn 

och elever lär sig skriva genom knapptryckningar och pekskärmar istället för penna 

och papper. Lundborg betonar att det är viktigt att inte handens intelligens 

underskattas utan prioriteras och uppmuntras. Han säger också att skolan behöver 

värna om handens förmågor och att den behöver se till att det råder balans både 

mellan teknikens och handens möjligheter.  Lundborg (2016) betonar även vikten 

av det historiska där vi genom skrifter och brev lär oss och bevarar det förflutna och 

får ett perspektiv på kommunikation. I dagens digitala samhälle kommunicerar 
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människor genom snabba sms och mail, och genom några få tryckningar på en skärm 

kan man kommunicera med individer enkelt över hela världen. Innehållet i det lär 

väl knappast vara något som bevaras för eftervärlden säger Lundborg.  

 

4.3 Skrivverktyg 

Nordmark (2014, s. 190-197) undersökte skrivprocessen hos äldre elever utifrån 

både digitala resurser men även med penna och papper som artefakter och 

skrivverktyg. Nordmark (2014, s. 71) använde sig av etnografiskt perspektiv 

eftersom forskningen genomfördes inom området social interaktion. Hon 

genomförde de etnografiska studierna genom fältarbete och 

deltagandeobservationer. För att öka trovärdigheten i studien använde hon sig av 

metodtriangulering där deltagandeobservationer, videoinspelning och 

semistrukturerade intervjuer ingick (Nordmark, 2014, s. 100). Eleverna i Nordmarks 

forskningsstudie hade inte tillgång till personliga datorer. Trots det visade 

forskningen att penna alltmer sällan användes av eleverna i klassrumsmiljön. 

Lärarna förväntade sig att eleverna skulle anteckna med papper och penna t.ex. vid 

genomgångar, men pennan verkade ha förlorat sin status som skrivverktyg i 

skolmiljön. Eleverna själva sa att de kom ihåg vad läraren berättade och behövde 

därför inte anteckna. Det visade sig att det inte stämde då elevarbetet startade 

(Nordmark, 2014, s. 195).  

 

Skrivprocessen där handstil, papper och penna användes delades upp i faser med 

utkast och sedan bearbetning. Då eleverna skrev digitalt skrev de den färdiga texten 

direkt, oftast skrevs den heller inte ut utan den lästes från skärmen. Det digitala 

skrivandet beskrevs som skriva, spara, skicka. Elever beskrev att det var lättare att 

fokusera på uppgiften då de skrev med papper och penna. Enligt eleverna var det 

inga andra digitala medier som störde och tog uppmärksamhet från uppgiften 

(Nordmark, 2014, s. 195-196).  

 

Alamargot & Morin (2015, s. 32) nämnde ytterligare ett skrivverktyg i sin studie-

den digitala pennan som användes för att skriva handstil på en skärm. De jämförde 

resultat då elever i årskurs två och nio skrev handstil så snabbt och noggrant som 

möjligt med hjälp av två olika skrivverktyg - penna och papper respektive med en 

digital penna på en skärm. Eleverna skrev sitt för - och efternamn två gånger med 

versaler, sedan skrev de alfabetet med gemener. Resultatet visade att underlaget 

eleverna skrev på hade betydelse. Papperet var strävare och skrivskärmen glattare. 

Papperet gav mer motstånd att skriva på med den ”vanliga” pennan. Bokstäverna 

och orden skrivna på skärm var större och mer oläsliga än de som eleverna skrev på 

papper.  

 

4.4 Visuella minnesbilder 

Wollscheid et al (2016, s. 71) förklarade att när man skriver med penna använder 

man en hand och när man skriver digitalt på tangentbord, använder man sig av båda 
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händerna. Den visuella uppmärksamheten behöver riktas mot pennan vid handstil 

men även mot den bokstav som ska formas, vilket kräver större visuell 

uppmärksamhet än när bokstäver skrivs genom att trycka på tangenter. Bokstäverna 

finns redan på tangenten och det är bara att trycka på den så kommer den fram på 

skärmen.  

 

I likhet med Wollscheid et al (2016) nämner Lundborg (2016) vikten av sinnen som 

är aktiva när elever skriver med penna och papper. Handskrift och handstilsövningar 

kan vara arbetsamma för eleverna, men den motoriska process och rörelse som 

genomförs vid handstilsövning mot ett underlag som penna och papper gör 

minnesspåren djupa och förbättrar memoreringen av bokstäverna. Det är en 

dynamisk process som stärker kombinationen av känselinflöde och aktivitet i 

handen vilket i sin tur gynnar inlärningsprocessen. Han nämner också de digitala 

medel där barn idag lär sig läsa och skriva på ett ”bekvämare” sätt. Han pratar om 

genväg till skriv- och läskonstens värld där barn på ett lustfyllt, lekfullt och lockande 

sätt får lära sig bokstäver och skriftspråket utan att behöva använda den 

ansträngande handstilen.  

 

I Vinter & Chartrels (2010, s. 476) forskning fick elever spåra, rita och skriva 

bokstäver och olika former på olika sätt. Varje moment upprepades åtta gånger och 

hjärnaktiviteten hos eleverna skannades när de utförde uppgiften. I likhet med 

Wollscheid et al, och James & Engelhardt utgår Vinter & Chartrels forskning från 

neurovetenskap. Vinter & Chartrel (2010, s. 476) undersökte i sin studie vikten av 

vad som var viktig träning när yngre barn skulle lära sig handstil. Författarna utgick 

ifrån tre olika perspektiv av träning: visuell, motorisk och visuell motorisk träning. 

Visuell motorisk träning visade sig vara den mest effektiva träningen när elever 

skulle lära sig skriva bokstäver. Den visuella träningen lärde eleverna bokstävernas 

form och motoriska träningen själva hantverket, handrörelsen hur bokstäverna 

formas. Vidare hävdade Vinter & Chartrel (2010, s. 482) att handstil lärdes bäst 

genom kopieringsövningar där både visuell och motorisk träning genomfördes på 

samma gång.  

 

Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson (2018, s. 82-85) skriver om Gustafsson 

och Mellgrens studie (2000) och språkets yttre och inre funktion, relaterat till 

Vygotskijs (1982). Det yttre är det konkreta, det som syns i hantverket när eleverna 

skriver, så som formandet av bokstäverna, skrivrörelsen med pennan som redskap. 

Avbildas någonting räknas det till det yttre skrivandet. Den inre funktionen i 

skrivandet är innehållet i det som skrivs och tänkandet bakom det som skrivs. 

Barnen i studien säger också att skrivande handlar om att få instruktioner och bli 

kontrollerad av läraren. För att träna sin skrivkompetens behöver de öva och öva. 

 

Att kunna skriva är livskunskap och en förmåga för att nå framgång i skolan säger 

barnen. Gustafsson och Mellgren (2000) kommer fram till att barnen har strategier för 
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att vidareutvecklas i sitt skrivande till exempel genom att fråga någon mer kunnig 

så som läraren eller en kamrat. Resultatet i studien visar att barnens skrivstrategier 

kan delas in i tre olika kategorier: -begynnande skrivning, upptäckande skrivning 

och slutligen konventionell skrivning. Vinter & Chartrel (2010) skriver också att 

elever ska lära sig en handstil som innebär att de har skrivflyt och en läsbar text 

skapas. Lyckas man inte lära eleverna det ligger de i riskzonen för minskat intresse 

av skolarbete även i framtiden. Skälen till att elever inte lärde sig handstil kunde 

vara relaterat till den enskilda eleven, undervisningsmetoder eller en kombination 

av de två orsakerna. 

 

Trageton (2005, s. 10) men även Wollscheid et al (2016, s. 72) använder sig av 

sociokulturellt perspektiv i sin forskning. De utgår ifrån Vygotskijs sociokulturella 

syn på lärande. I Tragetons (2005, s. 117) forskning framkom att elever som hade 

svårigheter med handstilsundervisningen i årskurs 3 förmodligen hade haft ännu 

större svårigheter om de påbörjat handstilsundervisningen i årskurs 2 eller tidigare. 

Det handlade då om utvecklandet av det visuella och motoriska samspelet som 

eleven behövde koordinera.  

 

4.5 Teorier om skrivinlärning 

Taube (2014, s. 21) beskriver tre teorier som är betydelsefulla vid skrivinlärning: - 

kognitivt/psykologiskt perspektiv, sociokulturellt perspektiv och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det kognitiva perspektivet handlar om hur 

människor processar och lagrar information som leder till att de utvecklar beteende. 

”Att skriva för hand och stava rätt hör till enkla färdigheter och kan alltså bli 

automatiserade efter ansenlig mängd övning” (Taube, 2014, s. 22). Automatisering 

tillhör kognitiva perspektivet, en färdighet utövas tills den sitter i ”ryggmärgen” 

(Taube, 2014, s. 22). Ett sociokulturellt perspektiv innebär enligt Taube (2014, s. 

23) i vilket sammanhang skrivandet äger rum och att det är i samspel med andra som 

skivandet utvecklas. Det kan vara en lärare eller kamrat som är vägledare i 

samspelet. Slutligen talar Taube om det socialkonstruktivistiska perspektivet som 

står för att eleverna själva skaffar sig kunskap och förståelse genom erfarenheter och 

sitt eget tänkande (Taube, 2014, s. 24).  

 

Taube (2014 s. 62) beskriver vad Berninger (2000) betonade när det gäller förmågan 

att skriva för hand. Det räckte inte att bara ha en finmotoriskförmåga utan handstil 

handlar även om avkodning. Man lär sig en minnesbild av hur bokstaven ser ut och 

kopplar samman den med motorisk färdighet om hur den formas, vilket leder till att 

eleven kan skriva det man vill få skrivet.  

 

Dahlgren et al (2018, s. 71) skriver om hur barn nalkar sig skriftspråket genom 

lekskrivning. De skriver eller ritar krumelurer, bokstavsliknande former som så 

småningom leder fram till konventionella bokstäver. Berninger (1999) hävdade 

(Taube 2014, s. 65) att elever var hjälpta av visuellt stöd över hur bokstäver 
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formades med pilar och riktning när de sedan skrevs ur minnet. Alamargot & Morin, 

(2015, s. 38) nämnde också betydelsen av handstilsträning, motorisk utvecklingen 

och skrivteknik. De betonade att de äldre eleverna som hade övat de olika delarna 

visade att formandet av bokstäverna med penna och papper blev säkrare och gick 

snabbare. Även skrivandet på den digitala skrivskärmen med digitala skrivpennan 

blev säkrare hos äldre elever.  

 

Trageton (2005, s. 116) väntade till årskurs 3 i norsk skola, innan eleverna fick 

undervisning i handstil. Eleverna använde sig av eget skrivande för hand med 

versaler, men utan direkt undervisning i handstil av läraren under årskurs 1 och 2. 

De skrev istället digitalt under de första skolåren. Enligt Trageton visste eleverna 

vad en text skulle innehålla eftersom datorn användes som skrivträning i årskurs 1 

och 2. Fokus låg på formandet av läsliga bokstäver, handstil och skrivstil som sedan 

automatiseras i årskurs 3. Trageton (2005, s. 118) använde förtyckta planscher med 

text och linjerade skrivböcker när eleverna tränade handstil. Resultaten i studien när 

handskrivningstest genomfördes i årskurs 3 visade att datorklasserna- de som 

började med skrivundervisning på dator- skrev finare än de klasser som började med 

traditionell skrivundervisning vid skolstart. Eleverna i datorklasserna skrev däremot 

långsammare än jämförelseklasserna. Mest överraskande i Tragetons studie (2005, 

s. 117) var pojkars positiva resultat vid handskrift. 

 

4.6 Sammanfattning 

Handstil är ett hantverk som utövas med penna och papper och kräver träning både 

mentalt och motoriskt. Att skriva för hand är sensomotoriskt och kinestetiskt 

annorlunda mot tangentbordsskrivande (Nordmark, 2014; Wollscheid et al, 2016; 

Mangen et al 2015). Neurovetenskaplig forskning (Wollscheid et al, 2016; James & 

Engelhardt, 2012; Vinter & Chartrel, 2010; Mangen et al 2015) visar aktiviteten i 

hjärnan när man skriver för hand i jämförelse med digitalt skrivande. Skrivförmåga 

och skrivandet av bokstäver för hand kräver mycket uppmärksamhet av eleven och 

till en början är det svårt för eleven att hålla allt i minnet. Skrivning innebär att 

korttidsminnet hos eleven behöver tränas upp. Korttidsminnet och elevens 

metakognitiva förmåga är komponenter som behöver samspela och utvecklas. 

Visuella minnesbilder och handstilsutövning behöver automatiseras hos elever.  

 

Det är olika uppfattningar om när handstilsundervisning ska påbörjas med det 

gemensamma är att det sker någon gång under grundskolans tidigare år (Taube 

2014; Trageton, 2005). Planering och revidering av det som eleven skriver, liksom 

förståelsen av att man skriver för en mottagare, kommer in i ett senare stadie i de 

metoder där man börjar med handstil de första åren. Trageton arbetar omvänt, först 

digitalt skrivande där planering och revidering av text sker digitalt och handstil 

utövas från årskurs 3.  
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Handstil lärs bäst genom kopieringsövningar där både visuellt och motorisk träning 

genomförs på samma gång, så som spårning av bokstäver och andra 

kopieringsövningar som ligger till grund för bokstävers former (Vinter & Chartrel, 

2010; Trageton, 2005; Alamargot & Morin, 2015). 

 

Barn utvecklas ständigt: ”Det de inte klarar idag kan de mycket väl, med rätt stöd, 

klara av i morgon” (Taube, 2014, s. 34). Handstil kräver träning och vägledning för 

att eleverna ska lära sig skriva läsliga texter med penna. Handstilsutövning gynnar 

även andra förmågor som t.ex. läsinlärning. Det visar även andra positiva samband 

mellan förmågan att skriva för hand och andra akademiska studieresultat (James & 

Engelhardt, 2012; Wollscheid et al, 2016).  

 

5. Teoretisk utgångspunkt 
 

I följande avsnitt beskrivs val av teoretisk utgångspunkt följt av viktiga 

komponenter inom studien kopplade till teorin. 

 

5.1 Sociokulturell teori  

Studien utgår ifrån sociokulturell teori. Den syftar till att undersöka hur skolan och 

lärarna arbetar med handstil i undervisningen. Genom semistrukturerade intervjuer 

får lärarna möjlighet att berätta hur de tänker och arbetar med handstilsundervisning. 

Nilholm (2018, s. 58) beskriver det sociokulturella perspektivet och Vygotskijs 

tankar om hur barn utvecklas och lär sig. Fokus är på lärande och att barn lär sig i 

ett sammanhang, genom sina handlingar och i samspel med andra. Lärande sker 

också genom att man reflekterar utifrån en kontext. Kontexten och reflektionen är 

viktiga för lärandet i det sociokulturella perspektivet likaså kommunikation som har 

en central roll. Vygotskij kallar det mediering. I interaktionen och kommunikationen 

mellan människor sker mediering och den är grunden för mänsklig 

kunskapsbildning (Säljö, 2016, s. 94).  

 

5.1.1 Proximala utvecklingszonen 

Säljö (2016, s. 99) beskriver vidare Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Med det menar Vygotskij att barn och människor ständigt är 

under utveckling. Människan använder sig av sina kunskaper för att utveckla nya 

erfarenheter. Någon mer kunnig inom området bör stötta barnet för att 

vidareutveckla kunskaper och färdigheter vilket även benämns som scaffolding och 

kongnitiv support.  

 

5.2 Viktigt redskap 

Säljö (2016, s. 93) säger att det viktigaste redskapet för människan är språket. 

Genom språket kommunicerar vi. Språk och kommunikation kan se ut på många 

olika sätt, det kan vara det talade språket, tecken eller det som denna forskning syftar 

till- de handskrivna bokstäverna. Handstil är ett hantverk som var och en utövar. Det 

är viktigt att undersöka vad lärarna anser om penna som artefakt i undervisningen 
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och kunskapsutveckling samt vilka tankar och hur stort fokus de lägger på att 

eleverna ska utveckla hantverket på bästa sätt.  

 

För att elever ska lära sig handstil behöver de vägledning och grunder i hur man går 

tillväga när man skriver bokstäver som så småningom bildar ord och meningar. För 

att eleven ska uppnå skrivflyt och automatisering är det viktigt att den får hjälp att 

komma vidare i handstilsarbetet och skrivutvecklingen, därför är det viktigt att 

undersöka på vilket sätt lärarna väljer att arbeta för att elever ska utveckla de viktiga 

komponenterna i skrivundervisningen.  

 

5.3 Materiella redskap 

Säljö (2016, s. 95) skriver att Vygotskij beskriver människan som en biologisk 

varelse. Människan använder sig av språkliga och materiella redskap som finns i 

människans omgivning. Redskap finns i samhället när individer växer upp, individer 

tar del av dessa redskap men även utvecklar dem. Säljö (2016, s. 95) hänvisar även 

till Wertsch & Addisson Stone (1985) som hävdar att vi formas som människor och 

individer beroende på hur vi använder sociokulturella redskap i vår vardag. ”Vi är 

hybridvarelser som fungerar olika beroende på vilka medierade redskap vi har 

tillgång till” (Säljö, 2016, s. 95).  

 

6. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras först vilken undersökningsmetod som använts i studien, 

hur urvalet av informanter genomförts samt en kort presentation av informanterna. 

Vidare beskrivs datainsamling, databearbetning och tillförlitlighet. Slutligen etiska 

aspekter utifrån Vetenskapsrådets skrift: God forskningssed 2017 (Vetenskapsrådet 

2017) där innebörden av information och frivillighet i studien beskrivs.   

 

6.1 Val av metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens metod, med vars hjälp jag kan besvara studiens 

forskningsfrågor: undersöka vilka uppfattningar lärarna har om varför det är viktigt 

att skriva för hand, hur lärarna arbetar så att eleverna utvecklar och lär sig skriva 

med handstil och hur mycket fokus det läggs på handstilen i grundskolans tidigare 

år i det digitaliserade samhället som vi lever i.  

 

6.1.1 Fenomenologi 

Den här undersökningens studieobjekt är att studera vilka uppfattningar lärare har 

angående fenomenet handstil, varför det är viktigt att skriva för hand, hur lärare 

arbetar så att eleverna utvecklar och lär sig skriva med handstil och hur mycket fokus 

det läggs på handstilen. För detta ändamål används en fenomenologisk 

forskningsansats. Inom fenomenologin studerar man hur människor förstår olika 

fenomen i sin omgivning. Det kan vara att man söker mönster, likheter och 

skillnader. Ansatsen är bra att använda när man vill hitta det viktigaste, mest 
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värdefulla inom fenomenet. Inom ansatsen benämns det essensen (Szklarski, 2017, 

s. 131). Människan samlar på sig erfarenheter och uppfattningar som kan vara 

grundade på teoretisk kunskap men även praktiskt handlande. Erfarenheten ser olika 

ut för varje individ och ter sig olika, därför kan samma problem och samma fråga 

ge vitt skilda lösningar och svar (Kihlström, 2014, s. 158). 

 

6.1.2 Intervjuer 

Inom fenomenologin anser man att semistrukturerade intervjuer är den bästa 

metoden, där man använder sig av öppna frågor och ett aktivt lyssnande (Szklarski, 

2017, s. 136). Trost (2010, s. 43-44) skriver att kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst 

som undersökningsmetod för att ta reda på vad någon tänker, känner, erfar eller 

föreställer sig. I min empiriska studie har jag samlat in data genom intervjuer med 

lärare som arbetar i grundskolans tidigare år eftersom det är den inriktningen jag 

själv utbildar mig inom. Intervjuformen är semistrukturerade intervjuer. Eliasson 

(2018, s. 26) kallar semistrukturerad intervju även djupintervju som är styrd utifrån 

några utgångsfrågor.  

 

”Som man frågar får man svar” skriver Stukat (2011, s. 42). Med det menar han att 

metoden och hur frågorna ställs avgör vilken information man får som undersökare. 

Det gäller både vid skriftlig och muntliga insamling av data. Använder man sig av 

enkäter behöver frågorna förberedas mycket noggrant eftersom det är svårt att 

kontrollera om frågorna uppfattas rätt. ”Enkäten måste genomgå många tvättningar 

innan den slutligen lämnas ut. Man kan ju inte korrigera bristerna i efterhand” 

(Stukat, 2011, s. 54). Enligt Stukat (2011, s. 48) är därför pilotstudier nödvändiga 

innan frågorna ges ut till deltagarna.  

 

Vid semistrukturerad intervju har informanten möjlighet att prata fritt om hur hen 

tänker utifrån några få frågeställningar. Det kan även leda till följdfrågor i samtalet 

som uppstår. Patel & Davidson (2011, s. 82) nämner att informanten har stor frihet 

att utforma svaren i en semistrukturerad intervju vilket leder till att jag kan 

undersöka informanternas egna uppfattningar inom ämnet. Även Larsen (2017, s. 

27) nämner vikten av att informanterna ges utrymme av att svara fritt och utrymme 

för följdfrågor kan leda till att forskaren får förklarat vad informanten menar om det 

upplevs otydligt. Ostrukturerade frågeformulär med öppna frågor kan också 

användas. Stukat (2011, s. 49) nämner att svaren oftast inte är så uttömmande vid 

den typen av datainsamling och dessutom försvinner möjlighet att ställa följdfrågor. 

 

Insamling av data genom enkäter använder man när man vill nå fler människor och 

samla in en större mängd data (Stukat, 2011, s. 47). Vidare skrivet Stukat att enkäter 

är bra när man vill generalisera resultat som framkommer i undersökningen. 

Eliasson (2018, s. 29) skriver att kvantitativa metoder fungerar bäst när man vill 

sätta siffror på insamlad data. Kvantitativ metod är också bra för att säga något om 

stora grupper, olika områden, ”mäta på bredden” och generalisering av det 
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insamlade materialet. Valet i denna studie är att ”mäta på djupet” om vilken 

uppfattning lärare har om handstilsundervisning därför är valet; kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer. 

 

6.2 Urval 

För att få informanter till min studie kontaktade jag rektor på en skola för att få 

tillåtelse att genomföra studien. Därefter tillfrågas lärare om deltagande genom brev 

(se bilaga 1). Brevet delades ut till lärare på skolan. I brevet framgår information 

och syftet med studien, att deltagande är frivilligt samt senaste svarsdatum för 

deltagande i studien. I brevet framgår även informantens trygghet och säkerhet i 

enlighet med Vetenskapsrådets aspekter och etiska principer. Informanten kan när 

som helst välja att avbryta sitt deltagande. Genom underskrift av brevet godkänner 

de deltagande i intervju samt att intervjun spelas in. Innan svarsdatumets utgång 

hade jag sex informanter. 

 

Urvalet begränsas till legitimerade lärare som är verksamma i en skola i 

Mellansverige och då med inriktning på årskurser från förskoleklass till och med 

årskurs 3. Enligt Trost (2010, s. 143) ska urvalet i kvalitativa studier vara heterogent 

inom en given ram. Det kan finnas variationer men inte många extremvariationer. 

Jag genomför intervjuer med 6 utbildade lärare. Trost (2010, s. 143) nämner vikten 

av att begränsa antalet intervjuer för att inte arbetsmaterialet blir för stort och 

ohanterligt så att man missar detaljer som förenar eller skiljer sig åt i intervjuerna. I 

tabellen presenteras informanterna mycket kortfattat.  

 

Tabell 1: Presentation av informanter 

 

Informant Ålder Utbildning Antal år som 

verksam 

lärare 

Klass 

Ann 40 Grundskollärare 1-7, 

ma, no 

18 Årskurs 2 

Bea 36 Grundskollärare 1-7 10 Årskurs 3 

Cecilia 40 Grundskollärare f-3 6 månader 

som utbildad 

Årskurs 3 

Diana 52 Grundskola 1-7 12-14  Årskurs 1 

Elvira 49 Förskollärarutbildning 27 Förskoleklass 

Frida 59 Grundskollärare 1-3 20-24 Årskurs 1 

 

6.3 Datainsamling 

Stukat (2011, s. 48) liksom Eliasson (2018, s. 26) nämner intervjueffekten vid 

mindre strukturerade intervjuer som kan påverka vid insamling av data. Genom 

enkäter slipper man den. Larsen (2017, s. 81) nämner också att informanten kan 

påverkas av intervjuaren eller situationen när intervjun genomförs. Det är därför 
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viktigt att jag som intervjuare är medveten om detta och tänker på det och låter 

informanten prata fritt.  

 

Den empiri som jag har samlat in har hanterats på ett noggrant sätt. Vid intervjuerna 

kallade jag de olika intervjuerna för intervju A, B, C, D, E och F, eftersom jag då 

ännu inte kommit på namn att använda mig av vid intervjutillfället. När jag sedan 

skrev texten gav jag dem fiktiva namn där A stod för Ann, B- Bea, C- Cecilia, D- 

Diana, E- Elvira och slutligen F för Frida. 

  

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon som inte längre används. Det är endast 

appen för inspelning av intervjuerna som är i bruk. Jag gjorde även stödanteckningar 

under samtalens gång på utskrivna papper med frågeställningarna- ett för varje 

deltagare. Intervjuerna transkriberades så snabbt som möjligt efter genomförandet 

för att jag skulle minnas dem. Jag lyssnade på inspelningarna många gånger om och 

om igen och skrev ner ordagrant vad som sas. Transkriberingen genomfördes för att 

sedan kunna analysera hur lärarna besvarade mina frågor.  

 

6.4 Analys av datamaterial 

Informanterna har pratat fritt utifrån stödfrågor vid intervjuerna, därför framkommer 

även information som inte är relevant för studien. Det är viktigt att reducera och ta 

bort information som inte är relevant för studien. Larsen (2017, s. 101) nämner att 

det viktiga är att ordna insamlade data så att det blir analyserbart. Därför 

transkriberar jag intervjuerna och skapar olika teman som upptäcks i det 

transkriberade materialet. Larsen (2017, s. 101-102) kallar det innehållsanalys.  

 

Dessa teman/kategorier är viktiga utifrån frågeställningarna i arbetet och lyfter fram 

de meningsbärande enheter som framkommer. Meningsbärande enheter är enligt 

Szklarski (2017, s. 139) uttalanden av informanterna, likheter, skillnader, mönster 

och samband som är betydelsefulla för forskningen som genomförs och som kan ge 

svar på syfte och frågeställningar. Dessa svar kopplas till tidigare forskning och 

teorier vilket leder till ny kunskap. 

 

6.5 Tillförlitlighet  

Larsen (2017, s. 81) skriver att reliabiliteten kan vara svår att garantera i kvalitativa 

undersökningar.  Larsen (2017, s. 81) och Trost (2010, s. 134) skriver att reliabilitet 

handlar om vikten av att forskaren noggrant beskriver sin insamling och behandling 

av data. I mitt fall spelades intervjuerna in och transkriberades för att sedan kunna 

analyseras. Högskolan Dalarnas riktlinjer är också att studien ska vara relevant för 

det ämnesdidaktiska området, här svenskdidaktik, och bidra till kunskapsutveckling 

och yrkesutvecklingen. Larsen (2017, s. 27) nämner vikten av att validiteten i 

kvalitativa undersökningar är god eftersom forskaren träffar informanten och kan be 

om förklaringar, ställa följdfrågor på det den inte förstår och förtydligande genom 
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att be om exemplifiering. Trost (2010, s. 134) skriver också om följdfrågor och 

förtydligande frågor i intervjuer som ger studien större trovärdighet.  

 

6.6 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2017, s. 8) ställer nya krav på forskning i och med att forskning 

har en viktig roll i samhället och man har stora förväntningar på forskningen. 

Vetenskapsrådet skriver om kravet på en forskare och det ansvar forskaren har för 

de människor som deltar i forskningsstudier. Deras rekommendationer 

sammanfattas i följande regler: 

 

1) Du ska tala sanning om din forskning.  

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.  

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.  

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 

6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. 

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö.  

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning  

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 8).  

 

6.7 Information och frivillighet 

Vetenskapsrådet (2017, s. 13) beskriver individskyddskravet som i sin tur delas in i 

ytterligare fyra krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär i denna forskning att jag genom brev till lärare beskriver 

forskningens syfte och frågar om deras deltagande (se Bilaga 1). 

Samtyckeskravet står för att deltagandet är frivilligt och deltagandet kan när som 

helst avbrytas (se Bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet i sin tur innebär att lärarna som deltar i forskningen är 

anonyma. Namn som används är fiktiva namn och skolan där forskningen 

genomförs framgår heller inte i arbetet. Slutligen nyttjandekravet som innebär att 

empirin som samlas in i studien används enbart till min forskning. Ljudinspelningar 

som görs under intervjuer kommer att raderas direkt efter att de transkriberats och 

arbetet godkänts enligt Vetenskapsrådets rekommendationer.  

 

7. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten av vad informanterna svarar på 

frågeställningarna som de ställs inför. Resultaten redovisas i form av olika teman 

och kategorier som framkommer utifrån informanternas svar och utifrån syftet och 

frågeställningarna som ligger till grund för insamlingen av data till arbetet. 
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7.1 Lärares uppfattningar om handstil 

Alla informanter anser det viktigt att elever lär sig en läslig handstil som det står i 

styrdokumenten. Prioriteringen i skolan är inte så hög för att handstilen ska bli snygg 

men det framgår inte i styrdokumenten heller. Alla är eniga om en läslig handstil så 

att man kan göra sig förstådd, kunna skriva ett meddelande, handlingslista och fylla 

i dokument. Det är komponenter som informanterna lyfter fram. Penna och papper 

finns alltid lättillgängligt och eleverna ska lära sig behärska verktyget penna lika väl 

som dator. Cecilia anser det orimligt att hela tiden vara beroende av en dator för att 

skriva, därför tycker hon det är viktigt att lära sig skriva för hand. Informanterna 

själva ser sig som förebilder hos eleverna och använder sig av handstil, ”dock 

mindre och mindre” (Ann). De skriver mest anteckningar för hand. I arbetet görs 

planeringar, veckobrev och längre skrifter digitalt. Cecilia nämner också att:  

 

”Samhället har ju utvecklats så att alla mer... eller juridiska alltså dokument ska ju 

skrivas på dator för att det ska vara läsligt för alla. Då är det ju konstigt liksom att få ett 

brev från banken som någon har skrivit för hand. Det ses inte lika seriöst liksom”. 

 

Cecilia pratar utifrån sig själv och säger att när hon skriver med pennan är en fördel: 

 

”Att man kopplar direkt liksom från hjärnan ner i handen och skriver. Att det blir på ett 

annat sätt än när man sitter och skriver med en dator, gammaldags kanske, jag vet inte”. 

 

7.1.1 Bevara handstilen 

Bea och Elvira poängterar vikten av att presentera och visa olika handskrift och 

skrivstil som människor under historien skrivit. Bea berättar: 

 

 ”Har man inte någon gång tagit en penna och format en bokstav så tror jag att i framtiden 

blir det svårt att ta ett yrke om att tyda gamla skrifter för du har ingen aning om alltså 

har du börjat skriva bokstav och vet ungefär hur de är formade så tror jag det är lättare 

att för dig själv kunna tyda andras handstilar för du vet vad du håller på med men har du 

bara sett dataskrift i hela ditt liv då blir det otroligt svårt, det är så, det är så vitt skilt”. 

 

Frida nämner att hon hos elever i årskurs två genomgående kan se att många visar 

intresse för skrivstil och vill lära sig framför allt skriva sitt namn med skrivstil. 

”Barn fastnar för det, just skrivstil, det är ju något visst med det också, så om de 

tycker det är fint eller, ja det är ju lite fint, snirkligt” (Frida). Likaså Cecilia nämner 

att hon tycker det är synd att skrivstil försvunnit och hon liksom Bea är rädd för att 

man i framtiden inte kommer att kunna läsa gamla brev som är handskrivna. 

 

Elvira tycker att man behöver lyfta ämnet och prata mer om det i kollegiet för att det 

ska medvetandegöras och inte glömmas bort. Man bör lyfta frågor som: ”vad har vi 

sett att, vad händer under åren, vad har hänt på de här åren, vad kommer att hända 

om vi bara skriver på dator” (Elvira).  Hon säger att man kanske tror att man skriver 
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mycket för hand men att man inte gör det nästan någonting och att det därför är 

viktigt lyfta ämnet och prata om det för att sedan ta med det ut i sina klasser.  

”Bevara handstilen” (Bea). 

 

7.1.2 Personlighet och identitet  

Genom att skriva för hand och öva upp handstilen kan man se vem som skrivit och 

handstilen kopplas till ens identitet. Cecilia nämner att handstilen är en del av ens 

personlighet. Elvira pratar också om kopplingen mellan handstil och personlighet, 

hon tror också att det var vanligare under 70-80 talet när hon själv gick i skolan. 

Hon nämner också att under den tiden var handstil viktig för varje individ när de 

kom i slutet av mellanstadiet, början av högstadiet därför att handstil var kopplad 

till ens identitet. Hon vet inte om det är lika idag, hon tror inte det, hon tycker det 

vore intressant att få veta och forska om.  

 

Diana som är läraren som tidigare undervisat ända upp i årskurs sex nämner att varje 

elev formar sitt eget sätt att skriva och på så sätt blir skrivandet och utformandet 

även personligt. Frida sammanfattar handstil med:  

 

”Sen är det lite personligt också. Det ger en personlig, en liten personlig grej. Vem är 

jag på något sätt, en identitet litegrann eftersom vi har olika handstil alla människor.” 

 

7.1.3 Framtid 

Alla informanter utom Frida tror att handstilundervisnigen kommer att minskas ner 

eller helt försvinna i framtiden. De tror att digitalt skrivande kommer att ta över mer 

och mer, men har förhoppningar om att handstilen ska få leva kvar. 

 

Ann och Dianas förhoppning är att handstilen finns med parallellt som en röd tråd 

med digitalt skrivande även högre upp i åldrarna. ”Man behöver kunna både och” 

(Ann). 

 

 ”Jag tror nog att man kommer att fortsätta tycka att man ändå ska ha det som en grund 

att kunna det. Sen tror jag ju och tycker också att ju högre upp i åldrarna man kommer 

när man redan kan skriva då kan man gå över till att använda dator för att det ska bli, för 

att kunna skriva längre och använda andra textfunktioner som är viktiga när man ska 

skriva mycket” (Diana). 

 

Cecilia tror att handstilsundervisning kommer att finnas i årskurserna 1-5 men sedan 

försvinna mer och mer: ”att det bara blir kanske i lågstadiet man tränar den sen 

försvinner det, rinner ut i sanden”. 

 

Frida har en annan åsikt om framtiden. Hon tror att det är som mode, att det går i 

cykler och snart är det modernt och dags igen att lägga mer fokus på handstilen: ”det 

går ju i det här hjulet liksom”.   
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7.1.4 Miljöaspekt 

Cecilia nämner miljöaspekten med att skriva digitalt, att minska på 

pappershantering. Både hon själv och eleverna skriver och sparar sina arbeten i 

digitala mappar vilket leder till att det inte behöver skiva ut texter på papper och att 

hon lätt kan gå in i en elevs mapp och titta vilket arbete som gjorts. Det är även en 

uppmaning från rektor att försöka minska på pappershantering hos både personal 

och elever.  

 

7.2 Arbetssätt för att utveckla elevers skrivande 

Samtliga lärare som deltagit i studien uppger att de undervisar sina elever att lära 

sig skriva för hand med penna och papper. ”Du ska kunna förmedla dig både i tal 

och skrift och då ska du använda din penna och ett papper” (Elvira). Elvira vurmar 

för handstil och säger vidare:  

 

”Det finns ju sådana som inte kanske tycker att det är lika fascinerande som jag förstås, 

kanske, och då kanske det ligger de i fatet att de kanske tycker att den inte är snygg och 

det är inte det det handlar om utan att jag tror att det handlar om att man måste ha en 

handstil som är läsbar för att du ska kunna göra dig förstådd”. 

 

7.2.1 Syftet med undervisningen 

Ann, Bea men även Frida pratat om syftet med undervisningen, vilket är beroende 

av vilket skrivverktyg som används. Är syftet att öva handstil använder alla penna 

och papper.  Är syftet innehållet i en text som ska skapas används dator. Ann ser en 

fördel med datorn för elever som har svårt med motoriken och formandet av 

bokstäver, där kan datorn vara ett hjälpmedel. I Ann och i Beas klass finns det några 

elever där jättemycket energi går åt till att forma bokstäver, eleverna har då 

möjlighet att istället välja dator som skrivstöd om syftet med lektionen inte är att 

träna handstil. Diana nämner att hon använder dator för att eleverna ska få ”renskriva 

texter” som de först skrivit för hand, ”så att det blir fint i slutändan” (Diana).  

 

Frida liksom Bea vill att eleverna skriver på dator om det är innehållet i texten som 

är viktigt. Att skriva för hand tar alldeles för mycket kraft vilket leder till att man 

inte orkar få ner det innehåll man vill skriva, därför är datorn mest användbar i det 

läget anser Frida. Först i årskurs 3 kan elever som hellre vill skriva berättelser med 

penna få göra det enligt Frida.  

 

Det är viktigt att penna och papper börjar användas redan under tiden i förskolan. 

Att barnen får forma krumelurer och hantera penna och papper pratar Elvira om. 

Pennan är ett enkelt och lättillgängligt verktyg poängterar flera informanter. Frida 

berättar:  

 

”Nackdel är ju att det tar mycket energi när man inte har lärt sig i alla fall. I början tar 

det ju enormt mycket energi. Fördel är väl att du behöver inte elektricitet utan du kan ju 
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ta en penna och tälja med kniv och den fungerar. Om det finns blyerts. Man kan ju ha en 

liten penna i fickan visserligen har du ju telefon i fickan också”. 

 

Ann pratar också om fördelen med att elever lär sig hantera penna och papper:  

 

”Jo men ö papper och penna är ju alltid lättillgängligt, men dator är ju inte säkert att man 

alltid har tillhands. Man måste kunna skriva läsligt och ö med papper eller och penna för 

det är det som är, ja som sagt enkelt att komma åt alltid”.  

 

Även Cecilia nämner att penna alltid finns tillhands och att man inte är beroende av 

ström, att den är laddad och man behöver inte ha internetuppkoppling för att skriva. 

Hon nämner även att penna är billigare än dator. Elvira nämner att hon tycker det är 

viktigt att visa eleverna att man kan skriva på olika sätt både för hand och digitalt 

och att eleverna blir stolta över att få skriva ut ett papper med något de själva 

producerat. 

 

7.2.2 Skrivundervisning 

Elvira som arbetar i förskoleklass pratar mycket med eleverna om att det finns ett 

alfabet, hon skriver ord på tavlan och då kan hon variera sig genom att skriva ord 

med versaler och gemener. När de lärt sig lite kan hon även använda sig av skrivstil 

för att visa eleverna att det finns. Då skriver hon elevernas namn med skrivstil och 

så ska de gissa vad som står. Elvira säger att det är en uppskattad aktivitet hos barnen 

och att de säger: ”-nu skriver du sådär där som det nästan inte syns vad det står och 

så skriver jag namnen och så ser de vad det står och då blir de jätteglada, det tycker 

jag är kul!” (Elvira).  

 

Elvira använder sig även av ordbilder som sitter placerade i klassrummet så som 

bord, stol, tavla, fönster. Hon har medvetet skrivit ordbilderna med handstil och inte 

digitalt eftersom hon tycker det är viktigt att eleverna får möta olika stilar. 

 

Ann och Diana säger själva att de arbetar med traditionell undervisning med 

bokstavsinlärning och bokstavsgenomgång redan från första klass. En bokstav i 

veckan där de tränar bokstavens ljud och formandet av bokstaven. Sedan byggs 

arbetat på undan för undan med meningar och eleverna får möta och skriva olika 

typer av texter så som berättelser och faktatexter. Diana poängterar också vikten av 

motorikträning, eftersom att skriva för hand kräver motoriska färdigheter.  

 

Bea, Cecilia och Frida arbetar på ett annorlunda sätt när de lär eleverna handstil. De 

tycker det är viktigt att först öva upp skrivglädjen hos eleverna. Bea startar arbetet i 

årskurs 1 med bilder och ordförråd. Hon introducerar olika typer av texter och 

genrer. Eleverna skriver på datorer för att inte känna sig hämmande av att kunna 

skriva för hand. Hon satsar på innehållet i texter först, sedan i årskurs 2 börjar 

handstilsinlärning.  
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Ann anser det viktigt att eleverna lär sig forma bokstäver på rätt sätt eftersom det 

underlättar framöver för att eleven ska få ett bra skrivflyt. Diana visar eleverna hur 

bokstäver ska formas sedan säger hon att: ”sedan är det ju många som väljer att 

forma de på något annat vis men jag har åtminstone visat” (Diana). Bea säger också 

att eleverna själva väljer på vilket sätt de håller pennan och formar bokstäverna. Hon 

visar dem också hur man formar och skriver: ”jag vill ge de ett rätt sätt att skriva för 

att det går snabbare för de i slutändan men jag kanske inte är benhård” (Bea).  

 

Cecilia går inte igenom hur man formar bokstäver inför hela klassen utan hon sitter 

tillsammans med varje elev när tillfälle ges och de diskuterar och pratar om hur 

skrivandet kan förbättras just för att få skrivflyt men även att det är tydligt och 

läsbart. Hon nämner ”att vi kollar att inte n ser ut som h” (Cecilia).  

 

Frida modellerar, skriver på whiteboard, visar filmer och använder sig av olika sätt 

för att visa hur bokstäver formas. Sedan går hon även runt och diskuterar med 

eleverna när hon ser att något kan förbättras: ”Många börjar ju nerifrån och upp”.  

 

Ann och Bea använder stödlinjer till eleverna när de ska skriva handstil. Linjer som 

hjälper eleverna att ha koll på hur höga bokstäverna ska vara i förhållande till 

varandra likaså att bokstäverna behöver ha en viss höjd för att man lätt ska kunna 

tyda dem. Frida benämner det som hjälpstreck som hon kallar källare, golv och tak 

och att läsliga bokstäver formas med hjälp av dessa streck. 

 

7.3 Fokus på handstil i grundskolans tidigare år 

Cecilia ser att glädjen över att skriva förhand försvinner mer och mer, det är jobbigt 

och svårt att skriva förhand. ”Det är ju en teknik som gör att du blir spänd i handen” 

och ”är det svårt att skriva så kan du ta en dator” (Cecilia). Datorn finns nu som 

hjälpmedel. Hon säger att hon vill försöka hitta en jämnvikt mellan handstil och 

datorskrivning. Hon säger också att: ”Det är ju så mycket att det ska användas 

digitala verktyg så… det är lite svårt man är tudelad hur man skulle vilja tänka med 

det” (Cecilia). 

 

Bea har ett schemalagt skrivpass per vecka med handstil från årskurs 2, innehållet i 

det skrivpasset kan variera men hon nämner att eleverna kan få skriva fritt eller 

skriva till en bild. 

 

Diana nämner att skriva för hand handlar mycket om motorik och att det tar mycket 

kraft att skriva för hand. Beas åsikt är att: 

 

”Skriva för hand handlar mycket om finmotorik och det är just viktigt att finmotoriken 

inte försvinner ö… jag tror att det är viktigt att ha kvar, både när man ska över till digitala 

medel men också för att det är vårt främsta redskap med fingerfärdighet liksom det är 

det vi har alltid. Den är viktig, formande”.  
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7.3.1 Finmotorik  

Frida berättar om att skriva för hand tar mycket kraft och energi för många barn 

idag, hon säger följande: 

 

 ”För jag upplever att de har sämre motorik idag än vad de haft tidigare. Jag tycker också 

att jag ser en markant skillnad mellan barn som kommer från arabiska länder, 

arabisktalande länder och Syrien. De har oftast en bättre finmotorik än vad våra barn 

har”. 

 

Elvira arbetar i förskoleklass där elever lekskriver. Hon arbetar även individanpassat 

om det är någon elev som vill börja skriva, som kan bokstäverna och ljuden. Fokus 

annars i förskoleklass är på bokstavsljuden. Hon låter eleverna tillverka egna böcker 

av dubbelvikta A4 papper, där de får rita och lekskriva. De får också gärna skriva 

på tavlan. Ritandet är bra övning för finmotoriken och den vidare skrivträningen 

som kommer vid skolstart berättar hon. 

 

Frida använder enbart datorer som skrivträning under höstterminen i årskurs 1. 

Eleverna får under höstterminen rita mycket och göra övningar som tränar 

finmotorik. Under vårterminen i årskurs ett delar hon isär övandet av att skriva 

handstil och att skriva texter. När de övar handstil koncentrerar man sig på att forma 

bokstäver och utesluter innehållet. Det är pass på 10-15 minuter med bara 

handstilsövningar. Frida påstår att eleverna kan bokstäverna genom att de skrivit på 

dator när de sedan börjar skriva dem förhand. ”Då behöver de heller inte fundera 

liksom, lägga kraft på det, fundera på vad det är för bokstav utan de vet” (Frida). 

Elvira poängterar angående motorik och kraft att:  

 

”Det var någon som pratade någon gång om att, hur man höll i pennan. Man håller den 

i en sån här med tre (visar penngrepp) och mot två. Har du ett tredje finger på så använder 

du 50 mer muskler i handen än när du använder det här ”rätta” så att säga”. 

 

7.3.2 Läslig handstil 

Alla elever som går i grundskolan och har de fysiska förutsättningarna och inget 

funktionshinder som hämmar inlärningen kan lära sig en läslig handstil säger Ann, 

Elvira, Diana, Cecilia och Frida. Frida poängterar även skillnaden på att skriva med 

versaler och skrivstil. Hon tror att alla kan öva upp en läslig handstil med versaler. 

Ann säger också att eleverna kan lära sig en läslig handstil mer eller mindre och det 

utifrån intresse av att forma bokstäver snyggt. ”Läsligt kan alla öva upp. Sen om den 

blir fin är en annan sak men det har vi ju inte som mål heller” (Diana). Cecilia anser 

att det är en förmåga som man får öva, öva och öva. Hon ser också progressionen i 

skrivandet hos eleverna och använder det som motivation för eleverna också, där de 

själva kan se att övning ger färdighet.  

 

Bea anser inte att alla elever kan öva upp en snygg, läslig handstil och det på grund 

av tidsbrist och avvägningen utifrån allt annat som ska göras i skolan: 
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”Nej. Inte just nu tror jag inte det. Måste väl tillägga att jag har inte sett så jättemycket 

men nej, jag tror inte att alla har, inte inom skolan, det är om man aktivt själv skulle sätta 

sig 10 minuter varje dag och skriva handstil, ja då kanske men inte med den tiden vi har 

i skolan tror jag inte man kan få en riktigt snygg handstil, det tror jag inte” (Bea). 

 

Ann säger att eleverna i årskurs ett är koncentrerade och gör sitt bästa för att skriva 

fint. När eleverna sedan uppnår skrivflyt är inte motivationen lika hög hos vissa 

elever att lägga energi på att få det fint utan då går det snabbare vilket resulterar i att 

de inte skriver lika fint. Ann men även Bea nämner att en viktig del i undervisningen 

är att eleverna lär sig läsa igenom det de skrivit och att eleverna byter texter med 

varandra och läser. Många upptäcker då att de inte ser vad som står skrivet, de kan 

inte tyda bokstäverna vilket leder till att eleverna upptäcker att det finns en mening, 

mottagare med det som skrivs och därför behöver man skriva läsligt.  

 

Några av informanterna utmanar, individanpassar för elever som visar stort intresse 

för handstilen att prova och träna handstil och skrivstil. 

 

 ”Vill man ska man naturligtvis få öva upp sin handstil också om man känner att man 

har ett jätteintresse och man ser att det här är något som man brinner för lite gran så 

måste de få kunna lägga tid på det också. Mitt krav är inte att de ska kunna skriva skrivstil 

i trean t.ex. utan, men att man kan få prova på åtminstone när de börjar att vara 

intresserade av namnet och det” (Frida).  

 

Lärarna individanpassar för varje enskild elev. Det finns både killar och tjejer som 

är intresserade av skrivstil berättar Bea, de anser det ”fränt” och ”retro coolt”. Hon 

har även en önskan om att kanske kunna genomföra elevensval med möjlighet att 

välja handstil/ skrivstil och möjligheten att fördjupa sig i ämnet, men även visa på 

att skrivstil går att utveckla till något konstnärligt. Cecilia nämner också att hon 

tycker att det finns en konstnärlig del i att kunna skriva för hand. 

 

8. Diskussion 
 

Följande kapitel inleds med resultatdiskussion där resultatet i studien i förhållande 

till studiens bakgrund, tidigare forskning och arbetets syfte och frågeställningar 

presenteras. Vidare presenteras metoddiskussion där studiens styrkor och svagheter 

i metodvalet behandlas. Kapitlet avslutas med kort sammanfattning av vad som 

framkommer i studien.   

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att studera dels på vilket sätt lärare uppfattar att de arbetar i 

skolans tidigare år med hur elever lär sig skriva med handstil, dels hur de värdesätter 

skrivande med handstil i det digitaliserade samhället som vi lever i. Syftet 

konkretiserades genom tre frågeställningar: Vilka uppfattningar har lärarna om 
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varför det är viktigt att skriva för hand? Hur arbetar lärarna så att eleverna 

utvecklar och lär sig skriva med handstil? Hur mycket fokus läggs det på handstilen 

i grundskolans tidigare år? Syftet och frågeställningarna kommer i denna del att 

besvaras och diskuteras i relation till tidigare forskning och studiens bakgrund. 

 

8.1.1 Varför handstil? 

Informanterna lyfter fram många olika uppfattningar om varför de anser det viktigt 

att eleverna lär sig handstil. Enligt läroplan ska eleverna lära sig skriva enkla texter 

med läslig handstil (Skolverket, 2018). I kommentarmaterial från Skolverket står att 

eleverna med penna som skrivverktyg ska lära sig skriva läsliga texter med handstil 

(Skolverket, 2017). Alla informanter anser det viktigt och är eniga om att elever ska 

lära sig en läslig handstil, så man kan göra sig förstådd som det står i Lgr 11. Som 

exempel nämnder de att man måste kunna skriva meddelanden, fylla i dokument och 

skriva handlingslistor. Fridolfsson (2017) skriver att handstilens syfte är att man vill 

förmedla ett budskap för egen del eller för någon annan. Budskapet ska också vara 

läsligt både för en själv men även för en annan mottagare.  

 

Ann och Bea nämner vikten av att eleverna läser igenom sina egna men även andras 

texter. De upptäcker då själva att de alla gånger inte kan tyda vad som står skrivet 

vilket resulterar i att de behöver skriva tydligare för att nå fram med budskapet de 

vill framföra. Det finns en mening med det skrivna orden säger informanterna. I det 

sociokulturella perspektivet är kontexten och reflektionen viktig för lärandet. Säljö 

(2016) skriver om att interaktionen, reflektionen och kommunikationen mellan 

människor är grunden för mänsklig kunskapsbildning. Vygotskij benämner det 

mediering (Säljö, 2016). 

 

I en studie med kinesiska skolbarn såg man antydan till att digitalt skrivande 

försämrade läsförmågan hos eleverna (Mangen et al, 2015). James & Engelhardts 

(2012) forskning visar också hur rörelsen som utfördes vid handskrivning 

stimulerade centra i hjärnan som även gynnade framgångsrik läsinlärning. 

Wollscheid et al (2016) beskriver att man i Frankrike betonade vikten av handstil i 

läroplanen och då med syfte på hur hjärnan stimulerades och utvecklades när elever 

utövade handstil men även att elever gynnades i andra ämnen som läsinlärning av 

den stimulans som hjärnan fick vid handstilsutövning.  

  

En mycket intressant reflektion utifrån vad Mangen et al, 2016; James & 

Engelhardts, 2010; Wollscheid et al, 2016 hävdar. Om den arbetsamma 

hjärnaktiviteten vid handstil även utvecklar andra förmågor, hjälper vi då eleverna 

genom att låta dem skriva digitalt? ”Är det svårt att skriva så kan du ta en dator” 

(Cecilia). Datorn finns nu som hjälpmedel nämner flera informanter. I Lundborgs 

(2016) forskning säger barnen att kunna skiva är livskunskap och en förmåga att nå 

framgång i skolan. I Nordmarks (2014) forskning säger eleverna också att det är 
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lättare att fokusera på uppgiften när man använder penna och papper än när man 

skriver digitalt.  

 

Förmågan att skriva är i grund och botten ett hantverk. Alla hantverk kräver timmar 

av övning för att uppnå skicklighet. ”Att ha ett funktionellt skriftspråk måste nog 

betraktas som varje människas grundläggande rättighet” (Lundberg, 2008). Det 

Lundberg (2008) och Fridolfsson (2017) säger kopplat till Lgr 11 och resultatet från 

informanterna ger också svar på frågan varför lärarna anser det viktigt att eleverna 

lär sig skriva för hand. 

 

8.1.2 Lärares olika arbetssätt 

Läraren arbetssätt varierar liksom uppfattningen av när elever ska börja undervisas 

i handstil. Den konventionella läs och skrivundervisningen beskrivs av Hjälme 

genom Hultin (2015) på två olika sätt: det syntetiska och det analytiska synsättet. På 

skolan väljer informanterna att arbeta på olika sätt när eleverna ska lära sig handstil. 

Ann och Diana arbetar med traditionellt undervisning, syntetiskt synsätt. De börjar 

undervisningen direkt i årskurs ett och går igenom bokstav för bokstav som sedan 

sätts ihop till ord och meningar. 

 

Bea, Cecilia och Frida arbetar utifrån analytiskt synsätt. De vill att eleverna ska 

upptäcka skrivarglädjen och lära sig och skapa olika sorters texter. Först innehållet 

i texten och skrivarglädje sedan går de in på handstil och formandet av bokstäver, 

när i tid de börjar arbeta med handstil varierar. Trageton (2005) beskriver hur 

eleverna först lär sig skriva genom att använda datorer. Trageton, informanterna och 

alla forskarartiklar och rapporter jag läst är överens om att handstil lärs genom 

färdighetsövningar.  

 

Elvira som arbetar med de yngre barnen ser sin uppgift att inspirera eleverna till 

skriftspråket och att hennes uppgift är att lära ut bokstavsljuden. Hon pratar om att 

det finns ett alfabet, skriver ord på tavlan och då kan hon vid olika tillfällen variera 

sig med att skriva både versaler, gemener och skrivstil. Hon placerar ut ordbilder i 

klassrummet för att väcka nyfikenhet till att både läsa och skriva. Eleverna får 

lekskriva och tillverka egen böcker.  Hon ser sig som en förebild för eleverna. 

Gustafsson och Mellgrens (2000) i Dahlgren et al (2018) kommer fram till att barnen 

har strategier för att vidareutvecklas i sitt skrivande. Strategierna delas in i tre olika 

kategorier: begynnande skrivning, upptäckande skrivning och slutligen 

konventionell skrivning. Dessa strategier kan kopplas till Elviras sätt att arbeta med 

eleverna.  

 

Lärarnas uppfattningar skiljer sig åt men alla lärare arbetar för att eleverna ska ha 

en läslig handstil. Frida använder sig av handstilpass om ca 10-15 minuter i veckan. 

Bea avsätter en lektion varje vecka med fokus på handstil, det varierar hur lärarna 

lägger upp arbetet men det gemensamma är att de vill att eleverna ska ges möjlighet 
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att träna och lära sig så mycket som möjligt. Ann upplever att eleverna är mer 

koncentrerade och vill göra det ”fint” när de lär sig bokstäver. När de sedan kan och 

har skrivflyt blir det inte lika fint eftersom många vill att det ska gå fort när de 

skriver. Nilhom (2018) diskuterar Vygotskijs tankar om hur barn, motiveras, lär sig 

och utvecklas genom samspel med andra. I denna fas gäller det att fundera över och 

komma på motiverande arbetssätt så att eleverna förstår syftet med det de skriver så 

att mottagaren ska kunna läsa och förstå.  

 

Genom att fråga någon mer kunnig så som läraren eller en kamrat utvecklas eleverna 

i de olika kategorierna. Detta kopplas till det sociokulturella perspektivet som 

används i studien där Säljö (2016) beskriver Vygotskijs teori och proximala 

utvecklingszonen där människan är under ständig utveckling vidare till nästa steg 

och någon mer kunnig inom ämnet är en förebild.  

 

Cecilia, Diana, Elvira och Frida berättar hur de sitter tillsammans med eleverna och 

diskuterar, visar på när det ser någonting som kan förbättras för att öka kunskapen 

hos eleven. De ger eleverna scaffolding och kognitiv support, någon mer kunnig 

hjälper en elev från en nivå till nästa i skrivutvecklingen. Det kan också kopplas till 

Vygotskijs teori om proximala utvecklingssonen där människor ständigt är under 

utveckling och använder sig av kunskaper för att utveckla nya erfarenheter.  

 

8.1.3 Handstil eller dator 

Ann, Bea men även Frida pratar om syftet med undervisningen, vilket är beroende 

av vilket skrivverktyg som används. Är syftet att öva handstil använder alla penna 

och papper.  Är syftet innehållet i en text som ska skapas används dator. För många 

elever är det för arbetsamt att skriva för hand och Frida poängterar att om det är 

innehållet i det skrivna som är syftet skriver eleverna digitalt, de orkar inte skriva 

för hand. Texterna blir mycket bättre om de skriver digitalt.  

 

”Under flera miljoner år har handen utvecklat till ett finstämt universalverktyg och 

ett känsligt sinnesorgan- en förlängning av hjärnan” (Lundborg, 2016). Cecilia 

pratar i intervjun om att hon känner sig gammalmodig när hon skriver för hand men 

att hon minns bättre och att det känns mer kopplat till hjärnan när hon skriver för 

hand. Det är även en tanke som hon har med sig i sin undervisning med eleverna. 

Forskning visar att hjärnan påverkas och arbetar mer när man skriver för hand. 

Cecilia kanske är gammalmodig men vi människor förändras heller inte så snabbt 

som den tekniska utvecklingen gör. Lundborg (2016) säger att i dagens datoriserade 

samhälle väntas handen samarbeta med artificiell intelligens. Där barn och elever 

lär sig skriva genom knapptryckningar och pekskärmar istället för penna och papper. 

Lundborg (2016) betonar att det är viktigt att inte handens intelligens underskattas 

utan prioriteras och uppmuntras. Han säger också att skolan behöver värna om 

handens förmågor och att den behöver se till att det råder balans både mellan 

teknikens och handens möjligheter. Ann och Diana har en önskan och tro på att både 
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handstil och dataskrift behöver bevaras, användas och läras parallellt även i 

framtiden. 

 

Penna och papper finns alltid lättillgängligt och lättåtkomlig påpekar många 

informanter. Penna behöver ingen elektricitet eller vara uppkopplad. Frida säger att 

har man bara blyerts och en kniv som man kan skapa en udd med så kan man skriva 

ner sitt budskap. Det ligger något i den hon säger även om det känns väldigt långt 

tillbaka i tiden, men den dagen vi kanske inte har tillgång till elektricitet av någon 

anledning så är penna som skrivverktyg väldigt bra att kunna hantera.  

 

Nordmark (2018) nämner både penna och tangentbord som skrivverktyg. Nordmark 

gör sin forskningsstudie bland äldre elever som inte har tillgång till personliga 

datorer. Så är det också på skolan där jag genomför studien, det finns datorer och 

Ipads men inte en till varje elev. Informanterna i studien ser sig som förebilder hos 

de yngre eleverna och de själva använder sig både av penna och att skriva digitalt. 

Dock säger Ann att hon skriver mindre och mindre med penna. Skrivandet med 

penna är oftast anteckningar vilket informanterna är eniga om. När de skriver längre 

texter skriver de digitalt.  

 

Cecilia nämner statusen på hur olika dokument värderas, handskrivna dokument 

kontra ett digitalt skrivet dokument. Som exempel nämner hon att ingen skulle tro 

på ett handskrivet dokument från banken. Det kan man bara hålla med om att ett 

handskrivet dokument idag inte ser lika förtroendeingivande ut som ett digitalt 

skrivet dokument. Ur ett historiskt perspektiv nämner flera av informanterna det 

historiska med att skriva för hand och skrivstil. Elvira och Bea ser sig själva som 

förebilder hos eleverna för att bevara och ge dem kunskap att kunna skriva och läsa 

gamla brev och dokument. Genom att själv lär sig skriva förhand tror de att det är 

lättare att kunna tyda andras handstilar och på så sätt kunna arbeta med ett yrke som 

tyder gamla skrifter. Bea och Cecilia nämner rädslan över att de tror att handstil och 

skrivstil kommer att försvinna och att man i framtiden inte kommer att kunna läsa 

gamla brev och skrifter. I likhet med forskarna James och Engelhardt (2012) tror de 

att handstilen kommer att försvinna i det digitaliserade samhället som vi lever i och 

istället ersättas av skrivande på tangentbord. 

 

Lundborg (2016) betonar vikten av den historiska kommunikationen i dagens 

digitaliserade samhälle där vi idag kommunicerar genom snabba sms och mail lätt 

över hela världen. Han tror inte att innehållet i dagens snabba kommunikation är 

något för eftervärlden. Kanske är det inget som dagens självupptagna individer 

tänker på. Vi behöver sett ur ett framtidsperspektiv lära våra elever att kunna läsa 

gamla skrifter för att ta del av historien, det är också en viktig orsak till att dagens 

elever ska lära sig handstil. 
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8.1.4 Finmotorik, automatisering och visualisering är viktiga komponenter  

Handstil handlar om att fokusera på och lära sig många olika förmågor, där 

motoriken är en del. Informanterna beskriver hur de arbetar på olika sätt för att 

eleverna ska träna sin finmotorik. Det handlar inte bara om att öva med pennan utan 

man kan göra många andra övningar också. Rita är viktigt och något som Elvira 

arbetar mycket med, lika så Frida under höstterminen i årskurs 1. Eleverna i Elviras 

grupp får lekskriva och rita mycket. Alatalo (2018) och Dahlgren et al (2018) skriver 

om hur barn nalkar sig skriftspråket genom lekskrivning. Barnen skriver eller ritar 

krumelurer, bokstavsliknande former och utforskar skriftspråket som så småningom 

leder fram till konventionella bokstäver. 

 

Alla informanter säger att det är öva, öva och öva som gäller för att det ska 

automatiseras. En viktig del är också förståelsen av att bokstavsform och 

bokstavsljud hör ihop för att det ska automatiseras nämner Ann och Diana. Med 

automatisering menar Taube (2014) hur eleven lärt sig minnas bokstävers form så 

att den på ett enkelt sätt kan skriva ner dem. Det krävs därför både visuell minnesbild 

av bokstäver och ord men även finmotoriska färdigheter för att planera och 

genomföra handskrift. Berninger (Taube, 2014) hävdade att elever var hjälpta av 

visuellt stöd över hur bokstäver formades med pilar och riktning när de sedan skrevs 

ur minnet. Det är genom övning och åter övning som man utvecklar automatiserade 

handstilsfärdigheter skriver Taube (2014). 

 

Vinter & Chartrel, 2010; Trageton, 2005; Alamargot & Morin, 2015 är av samma 

åsikt att handstil lärs bäst genom kopieringsövningar där både visuellt och motorisk 

träning genomförs på samma gång, så som spårning av bokstäver och andra 

kopieringsövningar som ligger till grund för bokstävers former. Frida använder sig 

av skrivövningar som utgår ifrån hur bokstäver formas i början vid 

handstilsundervisningen. Ann, Bea och Diana låter också eleverna arbeta med 

kopieringsövningar. Diana pratar om hur hon visar eleverna hur bokstäver formas 

men att de sedan själva bestämmer vilket sätt de tycker är bäst.  

 

När eleverna lärt sig formandet av bokstäver och ska skriva texter får de skriva med 

hjälp av stödlinjer för att få rätt höjd på bokstäverna så att de blir läsbara. Alatalo, 

(2018) beskriver i likhet med Fridolfsson, 2015; Taube, 2014 också vikten av att 

formandet av bokstäver automatiseras hos eleverna så att de istället för att 

koncentrera sig på formandet av bokstäverna kan fokusera på innehållet i det de vill 

skriva. 

  

Mangen et al (2015) betonar att skriva för hand är sensomotoriskt och kinestetiskt 

annorlunda mot att skriva digitalt. Det som skrivs för hand minns man bättre än det 

som skrivs digitalt påstår Mangen et al (2015).  Vidare nämner Mangen et al (2015) 

betydelsen av den motoriska utvecklingen som krävs och tränas vid handstil. 

Wollscheid et al, 2016; James & Engelhardt, 2012; Vinter & Chartrel, 2010; 
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Mangen et al 2015 nämner alla hjärnans påverkan och aktivitet vid 

handstilsutövning och motorikens betydelse, även kopplingen mellan hur hjärnan 

minns rörelsen när en bokstavs skrivs för hand. Lundborg (2016) visar samspelet 

mellan handen och hjärnan och han kopplar även till Aristoteles som sa för 2000 år 

sedan: ”Vi lär med handen – handen minns” (Lundborg 2016). 

 

8.1.5 Individanpassat 

Vinter & Chartrel (2010) beskriver att om man inte lyckades lära eleverna skrivflyt 

och en handstil som skapar en läsbar text ligger eleven i riskzonen för minskat 

intresse av skolarbete högre upp i åldrarna. Informanterna Ann, Elvira, Diana, 

Cecilia och Frida tror att alla elever som går i grundskolan och har de fysiska 

förutsättningarna kan lära sig att skriva en läslig handstil. Bea som är lite tveksam 

betonar ”fin” handstil. Hon anser att det är tidsbrist och prioriteringar som leder till 

att det inte finns tid att öva upp en ”fin” handstil. Informanterna skiljer på läslig 

handstil och innehåll i texten som skrivs. Är syftet innehållet i texten anser Bea, 

Cecilia och Frida att eleverna skriver bättre digitalt. 

 

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden”, vidare står att: ”undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov”(Skolverket, 2018). Utifrån vad som står 

skrivet i styrdokumenten så individanpassar informanter undervisningen om någon 

elev visar stort intresse för handstil och även skrivstil. ”Är det något man brinner för 

lite grann så måste de få kunna lägga tid på det också” (Frida). 

 

Det finns både killar och tjejer som är intresserade av handstil och skrivstil berättar 

Bea, de anser det ”fränt” och ”retro coolt”. Det är främst när de kommer till årskurs 

3 som det brukar bli aktuellt säger Frida, Bea och Cecilia. Elvira visar också eleverna 

att skrivstil är ett sätt att skriva och på så sätt väcker hon nyfikenhet i skriftspråket 

hos eleverna.  

 

Ytterligare en aspekt som framkommer är handstil kopplad till identitet och 

personlighet. Att lära sig och forma sin egen handstil är viktigt för ens identitet enligt 

flera av informanterna. Läroplanen säger också att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade” (Skolverket, 2018). Woxlin (2008) påstår 

att handstilen har något att berätta om dig själv och att man imponeras av människor 

som har en snygg handstil vilket leder till högre status. Lundborg (2016) nämner att 

mycket av vår personlighet och identitet ligger i händernas rörelser. I likhet med 

Woxlin och Lundborg säger flera informanter (Cecilia, Elvira, Diana och Frida) att 

handstilen och personlighet hör ihop. Eleven visar vem den är på något sätt genom 

sin handstil. ”Alla har olika handstil och den hör till en själv, den jag är” (Frida).  
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8.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att studera på vilket sätt lärare uppfattar att de arbetar med 

att eleverna lär sig handstil men också hur de värdesätter skrivandet med handstil i 

dagens digitaliserade samhälle. För att hitta svar på frågeställningarna i arbetet har 

jag använt mig av intervjuer av lärare, kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Jag 

har intervjuat 6 legitimerade lärare på en f-3 skola i Mellansverige. Att det är 6 

intervjuer beror på att Högskolan Dalarna rekommenderar 6-8 intervjuer utifrån den 

nivå som arbetet genomförs på och att jag fick svar från 6 informanter när jag 

frågade om deltagande. Trost (2010) nämner att arbetsmaterialet inte får bli för stort 

så man på missar viktiga detaljer i intervjuerna som är viktiga för forskningen på 

den nivå som den genomförs på.  

 

Alla intervjuer genomförs i klassrum på skolan. Det är bara jag och informanten och 

den mobiltelefon där intervjun spelas in som är närvarande i rummet. Intervjuerna 

transkriberas ordagrant med pauser (punkter) tvekljud och tänkande med m eller ö 

följt av punkter. Skratt utesluts liksom när dörren öppnas och någon upptäcker att 

en intervju pågår och vänder ut igen.  

 

En fenomenologisk ansats används och strävan i den är att hitta essensen i en 

upplevelse av ett fenomen därför är det nödvändigt att transkribera intervjuerna och 

skapa texter utifrån olika teman/ kategorier. Jag upptäcker mycket nytt som sägs, 

sådant jag inte uppfattat tidigare, när arbetet med transkriberingen genomförs.  

 

Intervjuerna eller samtalen var väldigt intressanta och informanterna lyfter olika 

tankar utifrån samma frågor (se bilaga 2) när de pratar fritt. Jag utgår ifrån mina 3 

frågeställningar och utifrån det har jag stödfrågor för att förtydliga vad 

informanterna menar. Informanterna har gett mig svar på mitt syfte och 

frågeställningar vilket leder till att jag kan redovisa det i rapporten. 

 

När man genomför intervjuer kan informanten påverkas av intervjueffekten, 

intervjuaren eller situationen när intervjun genomförs som Stukat, 2011; Eliasson, 

2018; Larsen, 2017 nämner. Det varierar hur mycket lärarna pratar. Några pratar på 

och jag ställer följdfrågor för förtydligande medan andra inte pratar så mycket och 

jag får ställa frågor föra att få mer uttömmande svar. 

 

Informanterna ger mig vid några tillfällen blickar och antydan genom sitt tal att de 

vill ha någon form av bekräftelse från mig men jag tänker då på intervjueffekten och 

låter det vara tyst och neutral en stund för att vänta ut informanten. En svår men 

lärorik situation men eftersom jag har kunskap om detta var det intressant när jag 

upplevde situationen. Intressant är också att fundera över hur påverkade 

informanterna blev av situationen? 
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Valet av metod känns rätt, om jag valt enkät hade jag inte haft möjlighet att ställa 

följdfrågor. Det intressanta var också hur lärarna lyfter olika saker utifrån samma 

frågeställningar. Kihlström (2014) nämner att samma fråga kan ge vitt skilda 

lösningar och svar eftersom man både genom teoretisk kunskap och praktiskt 

handlande samlar på sig erfarenheter och uppfattningar.  

 

I och med att jag undersöker lärares uppfattning av handstil i grundskolans tidigare 

år är därför kvalitativa semistrukturerade intervjuer ett bra val. En fenomenologisk 

ansats, om lärares tankar och uppfattningar om handstil är det centrala i studien, 

ligger till grund för arbetet i studien och kan ge svar på frågeställningarna.    

 

I studien hade det varit intressant att jämföra resultaten med en skola som har ”mer” 

digitala resurser- en skola där varje elev har en egen dator eller Ipad hela tiden 

tillgänglig. Det insamlade materialet ger svar på frågeställningarna och det 

representerar den skola där studien genomförs. Larsen (2017) och Trost (2010) 

skriver om att människan och samhället är under ständig förändring och vid hög 

reliabilitet förutsätter man att konstans ska råda. Men människan är ständigt 

deltagare i en process vilket gör att svaren kan förändras om studien görs om.  

 

8.3 Sammanfattning 

Det viktigaste redskapet för människan är språket (Säljö, 2016). Vi behöver lära oss 

språket för att kommunicera och i studien framkommer, i likhet med vad läroplanen 

säger, vikten av att elever lär sig skriva både med handstil och digitalt. Elvira 

beskriver det genom att betona vikten av att eleverna får se att det går att skriva på 

olika sätt både för hand men även digitalt. Hon beskriver stoltheten hos elever när 

de kan skriva förhand men även när de får skriva ut en text som de skrivit digitalt.  

 

Säljö (2016) härleder till Wertsch & Addisson Stone (1985) som hävdar att vi 

formas som människor och individer beroende på hur vi använder sociokulturella 

redskap i vår vardag. ”Vi är hybridvarelser som fungerar olika beroende på vilka 

medierade redskap vi har tillgång till” (Säljö, 2016). ”Under flera miljoner år har 

handen utvecklat till ett finstämt universalverktyg och ett känsligt sinnesorgan – en 

förlängning av hjärnan” Lundborg, 2016).  Aristoteles sa för 2000 år sedan: ”Vi lär 

med handen – handen minns” (Lundborg, 2016). Det är viktigt att forskningen hålls 

levande inom området om hur våra redskap påverkar oss människor och framtiden. 

Vi människor förändras som sagt inte lika fort och på samma sätt som tekniken gör. 

 

Informanterna anser det viktigt att kunna skriva handstil och bevara handstil, där 

håller jag med Elvira som tycker att handstil är ett viktigt ämne som behöver lyftas 

och diskuteras i kollegiet. Hon funderar över frågor som: Vad har vi sett? Vad har 

hänt under åren? Vad kommer att hända om vi bara skriver på dator? Hur mycket 

skriver vi för hand? Att kollegier diskuterar dessa frågor och tar med ut i 

verksamheten.   



 

34 
 

 

I likhet med James och Engelhardt (2012), tror nästan alla informanter att handstilen 

kommer att minskas ner eller helt försvinna i framtiden och digitalt skrivande 

kommer att ta över. Ann och Dianas förhoppning är att det ska vara som idag att 

eleverna lär sig både handstil och digitalt skrivande parallellt.  

 

Frida kommer med en intressant reflektion och det är ”modet” hon tror att det snart 

är dags igen och modernt att skriva med handstil, att det går i cykler Jag kopplar det 

även till vad Bea säger angående kommentarer från elever att handstil och skrivstil 

är något ”fränt” och ”retro coolt”. Bevara handstilen! 

 

9. Slutsats 
 

Genom Elvira får jag ta del av vikten av att prata om det man gör tillsammans med 

andra och reflektera kring sina praktiker och vikten av att ha pedagogiska 

diskussioner som kan ligga till grund för att utveckla ämnet. Ur ett 

kunskapsutvecklande och yrkesperspektiv ser jag att finmotorik, handens intelligens 

och handstil behöver bevaras och inte glömmas bort i det digitaliserade samhället vi 

lever. Jag har blivit medveten om handstilens fördelar och att handstil är något som 

behöver praktiseras varje dag. Både forskning och informanter säger att det är öva, 

öva, öva som leder till bra handstil.   

 

Ett skrivpass om dagen i schemat på 10-15 minuter, där eleverna arbetar med 

finmotoriska övningar och handstilsövningar utifrån olika nivåer ser jag som en 

möjlighet för att eleverna ska lära sig handstil och skrivflyt. Från lekskrivning och 

krumelurer till att skriva av ord och texter vilket samtidigt leder till minnesträning 

och inlärning. Jag tror att kontinuitet leder till att elever som ligger i riskzonen 

gynnas. Många klasser genomför högläsning eller tyst ”läsfrid”, därför anser jag att 

man kan införa ”skrivfrid” eftersom forskning visar att förmågan att skriva för hand 

har många fördelar och gynnar även andra ämnen i skolan vilket leder till framgång. 

  

10. Vidare forskning 
 

Som lärare i de yngre årskurserna vore det intressant att genomföra en studie om 

förmågan att skriva handstil bland äldre ungdomar och vuxna idag. I vilken 

omfattning praktiseras och använder de handstil och innehar de förmågan att skriva 

för hand? Tar vi handstilen förgivet eller är den en självklarhet? Om den inte 

praktiseras vad händer då? 

 

Cecilia nämnde en intressant aspekt under intervjun utifrån ett miljötänkande. För 

att minska pappershantering skriver de digitalt och eleverna sparar sina dokument i 

mappar. Läroplanen säger att ”undervisningen ska belysa samhällets funktioner och 

vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling 
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(Skolverket, 2018, s. 8). Kan miljötrenden för att minska pappershanteringen vara 

orsak till att man väljer digitalisering istället för penna och papper? 

 

Frida pratar om att hon upplever att elever från andra kulturer, hon nämner 

arabisktalande länder och Syrien som exempel, har en bättre finmotorik än svenska 

barn. En intressant reflektion och ett område att forska vidare om. Vad har de barnen 

med sig och vad gör de som inte svenska barn lärt sig när det gäller finmotorik? 

Finmotorik är en viktig komponent i handstil. 

 

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade” (Skolverket, 2018, s. 

7). Vad står handstil och personlighet för i dagens digitaliserade samhälle? Elvira 

pratar mycket om kopplingen mellan identitet och handstil. Woxlin (2008) nämner 

också att handstilen har något att berätta om en själv likaså att man imponeras av 

människor med snygg handstil. Vidare påstår Woxlin att man upplever harmoni och 

välbefinnande i kropp och själ när man skriver för hand. Finns det sådana kopplingar 

bland eleverna i dagens skola? 
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Information om intervju inför examensarbete 2 

Jag heter Anna-Karin Uhr och studerar min sista termin på Grundlärarprogrammet 

vid Högskolan Dalarna med inriktning F-3. Nu skriver jag mitt examensarbete 2 

och i det arbetet ingår att genomföra en empirisk studie. Jag har valt att samla 

empiri genom intervju med lärare. Undersökningen går ut på att studera på vilket 

sätt lärare uppfattar att de arbetar i grundskolans tidigare år med hur elever lär sig 

skriva med handstil, dels hur de värdesätter skrivande med handstil i det 

digitaliserade samhället som vi lever i. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om 

handstilsundervisning. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas och analyseras. 

Empirin kommer bara att användas i denna studie och när analysen av materialet är 

genomförd och arbetet godkänts kommer intervjuerna att raderas. I enlighet med 

Vetenskapsrådets aspekter och etiska principer kommer informanten och den skola 

empirin samlas in på behandlas på ett sådant sätt att anonymitet garanteras. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig. Du kan när som helt 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.  

Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 

Anna-Karin Uhr  Handledare: Natalia Ringblom 

  

Ditt deltagande är värdefullt för forskningen om lärares uppfattningar om 

handstilsundervisningen. Jag är därför oerhört tacksam om du vill medverka i en 

intervju. 

Genom att skriva ditt namn och e-post adress nedan anger du ditt deltagande 

i undersökningen. Besvara dokumentet senast 2019-02-08. 

 

Ort/datum:________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Anna-Karin Uhr   Natalia Ringblom  

     

h15annuh@du.se   nri@du.se  

 

 

 

 

 

mailto:h15annuh@du.se
mailto:nri@du.se
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Intervjufrågor till lärare 

Bakgrundsfrågor: 

Vad har du för utbildning? 

Vad är din ålder? 

Hur länge har du arbetat inom yrket? 

Vilken/vilka klasser undervisar du? 

I vilken omfattning arbetar du/eleverna med digitala resurser? 

Vad innebär handstil för dig- Skriver du själv mycket för hand? 

 

Enligt läroplan för grundskolan ska undervisning stimulera elevernas intresse att 

skriva med handstil och digitala verktyg (Skolverket, 2018, s.258).  

Huvudfrågor: Berätta…… 

Varför det är viktigt att eleverna lär sig skriva för hand?  

Hur du arbetar så att dina elever utvecklar och lär sig skriva med handstil? 

Hur mycket fokus läggs det på handstilen i grundskolans tidigare år? Berätta 

om hur du arbetar med handstil i din klass/undervisning?  

Hur skulle du vilja utveckla ämnet?  

 

Stödfrågor: 

Hur lär sig dina elever handstil? 

Anser du att det viktigt att elever lär sig handstil? 

När börjar du specifikt arbeta med handstilsundervisning?  

Beskriv din roll som pedagog vid elevers handstilsinlärning. 

 

Woxlin (2008) säger att man upplever harmoni i kroppen när man skriver med 

handstil. Aktiva händer leder till stimuli av hjärnan, ju mer aktiva händer desto 

större stimuli. ”Handens mest kraftfulla redskap är penna” (Lundborg, 2016). 

Beskriv om det finns för och nackdelar med att skriva med handstil. 

Anser du att alla elever kan öva upp en läslig handstil? 

Vad tror du om framtiden för handstilsundervisning? 

 

 


