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Abstract 

 

In an age of increasing technology, it is a fact that typing on a keyboard are used in schools to replace 

handwriting, this raises questions about the future use of the skill handwriting still is necessary. The aim 

of this studys is to investigate students’ opinion about their handwriting, how motivation can influence 

handwriting and how teachers work with handwrithing. Through intevjues with 25 sixgraders and two of 

their teachers, this study tends to proclame a picture of the handwriting education in a Swedish school. 

The results of this study shows that the students’ attitude towards handwriting and choice of writingtool 

has some connection to the motivation but is not restricted to it. The interviewed teachers do not work 

frequent with their students’ handwriting because there is no time and teachers consider the 

handwritingskill depending on their students’ attitude and volition. This studie shows that it´s not 

common that students have poor handwriting skills. 
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1 Inledning 

 

Idag är Skolverkets ambition att varje elev ska ha tillgång till en personlig dator i 

skolan. Lärarens arbete kan underlättas av datorns teknik som kan hjälpa eleverna 

istället för att läraren ska dirigera alla elever. Detta innebär ett stärkande av lärarrollen 

genom att lära eleverna arbeta självständigt med datorn. Datorn kan också vara lösning 

till elevers motivationsbrist till att producera text (Skolverket, 2012). Bristande motorik 

hos eleverna kan påverka deras handskriftsförmåga negativt. Elevers genomförande av 

skoluppgifter skulle kunna underlättas om de fick skriva med hjälp av datorn anser 

Hultin & Westman (2014). Lärarnas tidning (1990) hävdar att handskriften är i en 

ständig kamp mot surfplattor, mobiltelefoner och datorer för sin överlevnad. En studie 

genomförd på 1000 svenskar i olika åldrar visar att hälften av deltagarna aldrig skriver 

för hand vid kommunikation med vänner och familj (Lärarnas tidning, 1990). Även 

skolorna påverkas av att vårt samhälle digitaliseras. Enligt en studie genomförd av 

Warschauer (2006) där han undersökte förekomsten av handskrifsträning visade 

resultatet att 10 % av skolorna arbetade med handskrift. 

 

Studiens utgångspunkt är att utvecklingen riktast mot att det läggs mindre tid och kraft 

på att utveckla elevers handstilar i dagens skola. Därför ska denna studie utforska en 

klass och dess lärares inställning till att skriva för hand och elevernas åsikter gällande 

sin egen handstilsförmåga. Genom att undersöka elevers syn på sin handstil, motivation 

till att skriva för hand och utforska handskriftens betydelse samt dess fördelar 

respektive nackdelar belyses, kan denna studie bekräfta eller förkasta studiens 

utgångspunkt.  

 

I det centrala innehållet i Lgr11
1
 (Skolverket, 2011) föreskrivs användandet av både 

handstil och dator för att elever ska kunna uttrycka sig skrift. Hur lärare ska arbeta med 

handstilen i undervisningen är inget som framgår i Lgr11. Därav är det av intresse att 

framställa en bild av hur några lärare anser sig arbeta kring handstilen.Vi lever i ett 

digitaliserat samhälle, där även skolan blir påverkad. Forskningen har inte visat hur 

IKT
2
 kan komma att påverka elevers skrivande både på kort- och långsikt (Hultin & 

Westman, 2014). Eftersom det finns väldigt lite forskat kring handstilens betydelse i 

undervisningen och riktlinjer för lärarna att följa, har jag valt att framföra de beprövade 

erfarenheter som Skrivesenteret (2014) uttalar. 

                                                 
1
 Lgr11 är en förkortning för Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011. 

 
2
 IKT är en förkortning för Informations- och kommunikationsteknik 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att studera hur elever i en mellanstadieklass beskriver den 

egna förmågan och motivation för att skriva för hand. Ett underliggande syfte är att 

undersöka hur klassens lärare uttalar att de arbetar för att utveckla och motivera 

eleverna till att skriva för hand. 

1.1.1 Frågeställningar 

Hur uttalar elever sig om att skriva för hand? 

Hur kan motivation påverka handstilen hos eleverna?  

Hur lärarna uttalar att de arbetar för att utveckla och motivera elevers handstil? 
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2 Definition av nyckelbegrepp 

2.1 Definition av begrepp 

 

2.1.1 Handskrift 

 

Köhlner & Messelius (2006) definerar handskrift som en text som är skriven för hand.  

Handskrift defineras som att skriva för hand och motsvarar någons egenhändiga skrift 

(Svenska akademins ordbok, 1997). Handskrift är inte bara en rent motorisk eller visuell 

aktivitet utan det är ett språk för hand som delar processer med andra språksorter som 

lyssna, tala och läsa. Att behärska handskrift är därför väldigt viktigt för barn, eftersom 

det är avgörande för barns fortsatta skrivutveckling hävdar Berninger, Rutberg, Abbott, 

Garcia, Anderson-Youngstorm, Brooks & Fulton, (2006). 

2.1.2 Skrivstil 

 

Skrivstil är ett sätt att skriva med bokstäver som sitter ihop detta kan till exempel vara 

när man skriver sin namnteckning (Köhlner & Messelius, 2006). Det finns olika 

stilformer vid skrivning för hand, särskild skrivstil eller tryckstil, vilket är textad 

skrivstil (Svenska akademins ordbok, 1997). Vanligtvis får eleverna först lära sig en 

textad skrivstil med tydliga bokstäver och därefter får de lära sig en kursiv skrivstil som 

är mera lutad vilket anses gå fortare att producera (Graham, 2010; Bara & Morin, 2013). 

Ordet stil och stilistik kommer från det latiska ordet stilus som från början betydde 

skrift, stil kännetäcknas som en stilfigur i sig självt
3
 (Strömquist, 2007). 

2.1.3 Handstil  

 

Köhler & Messelius (2006) definierar handstil som en persons sätt att skriva med penna. 

Handstil förklaras som sättet, utseendet och formen som skriften uppenbaras på. 

Handstil benämndes i tidigare läroplaner som välskrivning. En handstil kan beskrivas 

som god, dålig flytande eller driven (Svenska akademins ordbok, 1997). Handstilen är i 

högre grad utvecklad, privat och personlig som utvecklas genom hela livet. Människor 

som har ett gott självförtroende har oftast en stor handstil, de människor som är 

ordentliga har oftare en liten och ofta pedantisk handstil. Handstilen är dessutom 

mycket känslig för kritik från utomstående (Heil-Ylikallio och Häggblom efter 

Björklund, 2010). 

 

 

 

                                                 
3
 En metonymi vilket är en stilistik term 
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2.1.4 Läslighet 

 

En text som är läslig kan beskrivas som en text som kan läsas utan svårighet samt som 

lämpar sig för läsning (Svenska akademins ordbok, 1997; Köhlner & Messelius, 2006). 

2.2 Användning av begrepp 

 

För att undvika feltolkningar i följande litteraturgenomgång, resultat och diskussion, 

kommer jag att tillämpa ovanstående begrepp för att förtydliga vad författarna, mina 

informaner och jag menar med dessa begrepp. Handskrift kommer att användas för att 

påvisa den skrift som sker för hand med pennan rent allmänt. Vidare kommer jag att 

använda begreppet skrivstil för att förtydliga att skrivstil inte är en specifik skrivstil utan 

ett samlingsnamn för flera olika stilar. Begreppet handstil kommer att brukas för att 

påvisa den personliga formen på handskriften. Jag kommer också att använda läslighet 

för att förtydliga kunskapskraven i årskurs tre (Skolverket, 2011).  
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3 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel kommer jag att presentera skrivundervisningen ur ett historiskt perspektiv 

samt vilken roll handstilen har och har haft i skrivundervisningen. Vidare kommer jag 

redogöra de skrivverktyg som förekommer i skrivundervisningen. Denna genomgång 

kommer att ligga till grund för analys och resultatdiskussion.  

3.1 Skrivundervisning 

3.1.1 Handskriftens historia 

 

Skrift har använts i mer än 5000 år och har varit av olika stor vikt för personer inom 

olika grupper och sociala klasser. Detta har medfört att vissa människor har en mera 

naturlig relation till handskrift än andra (Säljö, 2005). Säljö (2005) anser att 

boksavsymboler är en teknik att föredra då den anses vara lättare att lära sig än ett 

skriftsystem bestående av tusentals tecken. På grund av att vårt alfabet anses lättinlärt 

har det alltid funnits krav på att nästan alla ska kunna lära sig läsa och skriva (Säljö, 

2005). 

 

Längsjö & Nilsson (2005) beskriver att begreppet skriftspråk både omfattar läsning och 

skrivning. Barn kommer i kontakt med skriftspråket och börjar erövra det långt innan 

skolstart. Vanligtvis kan barn skriva innan de kan läsa, dessa barn skriver för att 

förmedla något (Lundberg, 1984; Längsjö & Nilsson, 2005). Det viktigaste för barnen 

är att de kan förmedla sig och kommunicera, då barnen inte är beroende av att veta när 

de har lärt sig läsa och skriva. Därför kan läsning och skrivning uppfattas som ett 

gynnsamt verktyg för elevernas lärande (Längsjö & Nilsson, 2005). Längsjö & Nilsson 

(2005) beskriver att skriftspråkets införande i skolan skedde i slutet på 1800-talet, då 

skrivundervisningen följde den allmänna skolgången i folkskolan
4
. Där skulle barnen bli 

skrivkunniga, fokuset i undervisningen låg på rättskrivning och välskrivning. Eleverna 

hade även ett krav på sig att ha en korrekt skrivställning
5
 och pennfattning

6
, som sedan 

fick en central roll i småskolan
7
 samt folkskolan. Lundberg (1984) anser att träningen 

av handstils- och välskrivningsförmågan ställs i motsättning till undervisning inriktad 

mot innehåll och funktion.  

 

Historiskt sett har synen på välskrivning och skrivstilens innebörd sett olika ut. I 1919-

talets undervisningsplan infördes ett krav på praktisk handstilsvård i svenska skolor. 

                                                 
4
 Folkskolan benämns idag som gundskola i allmänhet 

5
 Vid vad och hur en person skriver 

6
 Hur personen håller pennan i handen vid skrivning 

7
 Småskola benämns idag som lågstadiet 
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Detta innebar speciella välskrivningsövningar i form av handens ställning och 

pennfattningen, samt särskilda övningar av bokstävernas form och sammanbildning 

(Längsjö & Nilsson, 2005). År 1928 hölls en välskrivningsdebatt i riksdagen som ledde 

fram till en utredning av välskrivandet, där det konstaterades att skolungdomen hade en 

icke funktionell handstil (Längsjö & Nilsson, 2005:50). 

Skolungdomens dåliga skrivstil vållar otrevnad i skolarbetet och är ungdomen till hinder när den 

efter slutad skola vill skaffa sig utkomst (Arvidson, 1938:6, citerat efter Längsjö & Nilsson, 

2005:50).  

I riksdagen diksuterade politiker problemet gällande elevers dåliga handstil, med syfte 

att det skulle förbättra de ungas möjligheter till att kunna försörja sig i framtiden. På 

1920-talet räknades en god handskriftsförmåga vara att eleven kunde stava rätt och hade 

en ”vacker” samt flytande handstil (Längsjö & Nilsson, 2005:50). I början på 1920-talet 

när skrivundervisningen blev tillgänglig för alla barn i skolan, grundades 

undervisningen på gängse synsätt och metoder som användes inom läsinlärningen 

(Längsjö & Nilsson, 2005). I skrivundervisningen fick eleverna börja med att lära sig 

formerna för skrivning och när eleverna lärt sig dessa kunde de fokusera på 

textinnehållet (Längsjö & Nilsson, 2005). 

3.1.2 Skrivundervisningen idag 

 

Idag sker skrivundervisningen med syftet att eleverna ska producera egna texter och 

som ett medel för att erövra tänkande, lärande, kontakt och påverkan (Längsjö & 

Nilsson, 2005). Strömquist (2007) menar att skrivundervisningen avvikit från insikterna 

om kopplingen mellan retorik och skriftlig framställning, då utvecklingen har gått ifrån 

att ha varit mer processinriktad mot en mer produktinriktad skrivpedagogik. Denna 

skrivpedagogik rikas till att eleverna ska kunna förmedla ett innehåll. Witting (1985) 

beskriver innehållsskapande som den del där skrivandet förmedlar något eller skapar ett 

innehåll. Detta kräver att elever har idéer, upplevelser och kunskaper som kan överföras 

till skrift samt en skriftlig uttrycksförmåga (Witting, 1985). Vidare betonar Strömquist 

(2007) att det krävs mycket träning för att elever ska kunna utveckla sin skrivförmåga. 

Att få skriva till olika mottagare och att få bli läst är ett arbetssätt som möjliggör 

progression i skrivandet och utveckling av kunskaper om textyper samt texttypskrav. 

Detta kommer att utveckla ett funktionellt skrivande hos eleverna (Strömquist, 2007). 

Molloy (2008) hävdar att det som idag skrivs i skolan är för det mesta tillägnat läraren 

och med syftet att bli bedömt, på grund utav detta är det inte konstigt att elever inte vill 

visa vad de inte kan. 
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3.1.3 Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 

 

Skrivundervisningen i förskoleklass till årskurs tre beskriver i det centrala innehållet, 

vikten av att arbeta med strategier för att skriva olika textyper. Innehållet innebär 

enklare textbearbetning, lässtrategier, handstil och att skriva på datorn, språkets struktur, 

alfabetet och sambandet mellan ljud och bokstav (Skolverket, 2011). Däremot finns det 

en skillnad på skrivningen i Lgr11 (Skolverket, 2011) för mellanstadiet. Då eleverna 

redan förutsätts ska kunna alfabetet och förstå hur ljud och bokstav hänger ihop sedan 

årskurs tre, finns inte skrivningen med i det centrala innehållet för mellanstadiet 

(Skolverket, 2011). Undervisningen ska stimulera eleverna till att inhämta och utveckla 

kunskaper, kunskaper som är nödvändiga för för varje individ och samhällsmedlem 

samt är en grund för en fortsatt utbildning (Skolverket, 2011).   

 

Både handstil och dator benäms i samma centrala innehåll i Lgr11 (Skolverket, 2011) 

för att främja elevernas lärande. Skolverket har börjat digitalisera skolor med hjälp av 

datorer och surfplattor, ett sådant införande av digitalisering benämns som IKT
8
. 

Skolverket har som ambition att varje komun eller skola ska tillhandahålla en dator till 

varje elev, då IKT´s funktion är att motivera eleverna till att producera text och stärka 

lärarrollen (Skolverket, 2012). Enligt läroplanen är utgångspunkten i lärarnas 

undervisning i skrivning och syftet med den svenska skrivundervisningen att ge 

eleverna ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och verka i samhället 

(Skolverket, 2011). I alla årskurser i ämnet svenska ska eleverna träna förmågan att 

kunna formulera sig och kommunicera både verbalt och skriftligt (Skolverket, 2011). 

Läroplanen lägger ingen större vikt vid handstilen utan fokuserar på innehållet och att 

eleverna ska kunna formulera sig på något sätt. Lärarna ska forma undervisningen på så 

sätt att det skapas situationer där eleverna blir inspirerade till att läsa och skriva 

(Skolverket, 2011).  

 

Lgr11 (Skolverket, 2011) föreskriver i slutet av årskurs tre att eleverna ska kunna skriva 

mindre texter med en läslig handstil och på datorn (Skolverket, 2011). Detta innebär att 

texten ska kunna läsas utan anstängning (Svenska akademins ordbok, 1997). Ingen 

handstilsträning föreskrivs i Lgr11 (Skolverket, 2011) och läslig handstil är inte något 

som nämns i kunskapskraven i årskurs sex utan där ligger fokus på att texterna ska vara 

begripliga, ha struktur och sammanhang samt att grundläggande skrivregler följs i 

Lgr11 (Skolverket, 2011). 

 

 

                                                 
8
 Se sida sju 
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3.2 Handstil i undervisningen 

I följande avsnitt beskriver jag vilken roll handstilen har haft och har idag i 

skrivundervisningen. 

3.2.1 Tidigare skrivningar i läroplaner om handstilens betydelse 

 

I enighet med läroplan 1969 skulle eleverna när de började skolan påbörja inlärning av 

handstil, som sedan övergick till en fördjupad nivå på mellanstadiet. Undervisning av 

handstil skulle bedrivas på så sätt att den väckte ett inneboende intresse hos eleverna om 

att vilja bibehålla en tydlig handstil. Enligt läroplan 1969 kunde en oduglig handstil 

grundas i psykiska spänningstillstånd och inte bara på grund utav ”slarv” (Skolverket, 

1969:134). Lärarnas uppgift var att se över att ingen elev avvek från det som ansågs 

vara normalt när det gäller skrivrörelse och skrift. Om en elev sedan uppvisade 

svårigheter skulle det föras en dialog med hemmet, skolläkare samt psykolog. 

Undervisningen av handstil skulle vara ett lustbetonat moment som krävde mycket 

uppmuntran från läraren och avslappnande miljöer med anpassade arbetsplatser ur ett 

ergonomiskt perspektiv. Det lades även stor vikt vid att eleverna skulle få svängrum för 

att själva försöka hitta en bra handstil (Skolverket, 1969). 

 

I läroplan 1980 (Skolverket, 1980) går det att urskilja att handstilen inte var av lika stor 

vikt längre då eleverna skulle lära sig skriva i överensträmmelse med de vedertagna 

skriftspråkliga normerna. Fokus på skrivundervisningen skulle ligga på elevernas 

textproduktion. Skrivundervisningen på lågstadiet skulle även riktas mot att träna 

elevernas handstil så att den blev mer tydlig. I undervisningen på mellanstadiet var 

inriktningen att eleverna skulle befästa samt utveckla deras förmåga att skriva formellt 

korrekt (Skolverket, 1980). 

 

Läroplan 1994 framhäver elevernas förmåga att utveckla en tydlig handstil som något 

att sträva emot. I samma läroplan framstår det även att elever i åk 5 ska ha en tydlig 

handstil så att en mottagare kan förstå. Även att datorers roll i skrivundervisningen 

började framhävas som ett verktyg för att underlätta elevernas skrivande (Skolverket, 

1994). 

3.2.2 Handstilsträning 

 

Handstilsträning kännetecknas genom att den fokuserar på formen av bokstäverna och 

har ingenting med skrivpedagogik att göra (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010). 

Formen ska kunna hjälpa innehållet, om eleverna har ett flyt i sin handstil kan mer 

fokus läggas på innehållsskapandet anser Längsjö & Nilsson (2005). Bara & Morin 

(2013) framhäver  undervisningen av handstil som viktig för olika kompetenser då 

skrivundervisningen innebär mer än att bara presentera en text. Goda instruktioner i 

handstil har visat sig ha en stor inverkan på studieresultaten då majoriteten av skolans 
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undervisning bygger på elevernas handstilsförmåga (Bara & Morin, 2013). 

Skrivesenteret (2014) anser att eleverna bör undervisas i skrivriktning
9
 och 

bokstavsformerna samt ges tydliga instruktioner i handstil. Det är nödvändigt att 

eleverna ska handskriftsträna regelbundet, systematiskt och individanpassat samt att 

hastighetsträning bör arbetas med genom hela grundskolan. Andra viktiga delar som 

påverkar elevers handstilar är korrekt pennfattning samt en vass penna (Skrivesenteret, 

2014). 

 

Skrivesenteret (2014) använder ordet funktionell för att konstatera att en handstil är 

godtagbar, funktionell handstil kan defineras genom att handskriften uppfyller två krav, 

skrivkvalité och skrivhastighet. Skrivkvalitet innebär att handstilen kan läsas i normal 

läshastighet och uppfylla den allmäna accepterade standarden för handskrift. 

Skrivhastighet bedömer att den som skriver kan forma sin handstil tillräckligt snabbt för 

att inte ta fokus från andra viktiga faktorer som händer i skrivprocessen, som 

innehållskapandet (Skrivesenteret, 2014). Graham (2010) hävdar att precis som unga 

läsare måste lära sig att avkoda bokstäver flytande för att kunna fokusera på innehållet, 

måste unga skribenter utveckla en flytande läslig handstil och även behärska förmågor 

som stavning för att kunna fokusera på innehållsskapandet när de skriver (Graham, 

2010). Instruktioner i handstil som genomförs rätt i lägre årskurser kan förbättra elevers 

skrivande, inte bara läsligheten utan också kvaliteten och kvantiteten (Graham, 2010). 

Dessa effektiva handskriftsinstruktioner behöver inte ta tiden ifrån annan undervisning 

”Effective handwriting instruction does not require a large investment of school 

time.”(Graham, 2010:50). Alltså kan undervisningen av handstilen vara effektiv i 

undervisningen, utan att behöva ta för mycket tid från den ordinarie 

skrivundervisningen (Graham, 2010). 

 

Graham (2010) anser att läsligheten i handstilar är ett stort problem för både elever och 

lärare idag. Detta då elever kan ha svårt att läsa sina egna anteckningar och lärare kan 

komma att bedöma texter som inte är läsliga (Graham, 2010; Warschauer, 2006). Enligt 

en nationell undersökning bland lågstadielärare, hävdar 39 % av lärarna att elever har en 

duglig handstil, 46% av lärarna ansåg att deras elever hade en funktionell handstil 

(Graham, 2010). Enligt Skrivesenteret (2014) utvecklar vissa elever en ofunktionell 

handstil vilket kan grundas i att skrivundervisningen inte är tillräckligt anpassad för den 

enskilda eleven eller att det används för lite tid till att träna handstilen. Skrivesenteret 

(2014) hävdar att de allra flesta eleverna har bra uppfattningsförmåga och motoriska 

färdigheter. Det finns ingen anledning till att elever inte ska ha goda möjligheter till att 

utveckla en funktionell handstil (Skrivesenteret, 2014). Graham (2010) hävdar att det är 

viktigt att uppmärksamma elever som har svårt att utveckla sin handstilsförmåga. 

Graham (2010) anser att sådana elever tenderar att undvika att skriva, som till slut 

                                                 
9
 Skrivriktning motsvarar vart en person börjar forma bokstäven och vilken ende personen avslutar 

bokstaven 
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resulterar i att de får en försämrad handstil. Därför finns det en risk att elevernas 

handskrift utvecklas långsammare jämfört med deras jämnåriga klasskamrater (Graham, 

2010).  

 

Tillängnandet av handskrift bör förekomma i fungerande och meningsfulla 

sammanhang där det finns en hängiven vuxen som kan stödja och uppmuntra 

språkutvecklingen (Lindö, 2002). Därför behöver läraren ha goda kunskaper om hur de 

skapar positiva förutsättningar för skrivande, skrivutveckling och språkutveckling 

(Molloy, 2008). Blazer (2010) hävdar att lärare anser att riktlinjerna i läroplanen gör det 

näst intill omöjligt att väva in handstil i undervisningen, istället ska lärarna lära ut 

mycket annat som inte tillhör ämnena. Det är svårt att råda skolor hur lärare ska 

undervisa handstil och hur förmågan ska läras ut anser Bara & Morin (2013). Dock 

hävdar Längsjö & Nilsson (2005) att det är skolans ansvar att kräva att eleverna 

använder handstilen i den allt mer digitaliserade omvärlden.  

3.2.3 Automatiserad handskrift 

 

Bara & Morin (2013) förklarar automatik som färdigheten att snabbt, korrekt och utan 

ansträngning hämta informationen ifrån minnet, vilket är av stor vikt för att inte 

överbelasta arbetsminnets begränsade resurser. Det är därför avgörande att barn kan 

producera bokstäver automatiskt och att informationen om bokstavens form och 

riktning kan hämtas utan att förbruka koncentration (Graham, 2010). Bokstavsinlärning 

medför enligt Lundberg (1984) sällan några större svårigheter då elever ofta visar god 

iakttagelseförmåga i andra områden. Att elever kan komma ihåg hur de formar och 

producerar bokstäver ur ett motoriskt perspektiv kan även det vara av vikt för att kunna 

identifiera bokstäver (James & Engelhardt, 2012; Bara & Morin, 2013). Elever behöver 

få träna på handskrift genom att lära sig bokstäver, via visuell upplevelse samt 

motoriskt få träna upp muskelminnet att känna igen bokstävers former. Förmågan som 

krävs för att fysiskt kunna forma en bokstav kan bli aktiverad via inlärningen eller vid 

ökad uppfattningsförmåga att kunna bearbeta visuella bokstäver, i båda dessa fall 

aktiveras en viss del i hjärnan ”the inferior frontal gyrus” (James & Engelhardt, 2012:9). 

De visulla och motoriska representationerna av bokstäverna är inte bara förknippade 

med varandra vid inlärning utan integreras också vid bokstavsbearbetning, där dessa 

bildar ett funktionellt system (James & Engelhardt, 2012). Med fortsätt motorisk 

träning, genom att skriva redan inlärda bokstäver, aktiveras hjärnan (James & 

Engelhardt, 2012). 

 

Graham (2010) anser att det blir svårare för elever att ändra sina skrivvanor ju äldre de 

blir. Det är därför viktigt att eleverna i tidig ålder får tillräckligt med tid och träning för 

att automatisera sin handstil. Eftersom eleverna då kan dra nytta av fördelarna som att 

handstilshastigheten ökar av att inte behöva anstränga sig vid formandet av varje 

bokstav (Graham, 2010; Bara & Morin, 2013 ). Att inte få träna upp en automatiserad 
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handstil påverkar flytet i handstilen, ju dukigare elever blir på att automatisera sin 

handstil desto snabbare handstil kan de uppnå (Bara & Morin, 2013). I takt med att 

elevernas handskriftsförmågor blir mer automatiserade och mindre kognitivt krävande 

behövs det mindre uppmärksamhet och resurser åt skrivandet, då kan elevernas 

handstilshastighet och läslighet förbättras, samt energi läggas på innehållskapandet 

(Graham, 2010). Det är av vikt att elever kan producera bokstäver automatiskt för att 

kunna genomföra uppgifter med lätthet och kvalitet utan att behöva överbelasta 

intellektet, det behövs dock mer foskning kring hur lärare ska lära elever att 

automatisera handskriften och vilka skrivstilar som ska läras ut för att kunna förbättra 

handstilarna (Bara & Morin, 2013).  

3.2.4 Skrivstil 

 

Bara & Morin (2013) och Grahman (2010) förklarar att elever behöver få lära sig skriva 

skrivstil för att effektivt kunna forma sin egen handstil. Genom att kombinera bokstäver 

från olika skrivstilar fullföljs syftet, att kunna producera den mest effektiva handstilen 

som går lätt att memorera och kräver minimal motorisk förmåga att genomföra (Bara & 

Morin, 2013). Dock hävdar Blazer (2010) att färre lärare kan skriva skrivstil själva, 

samt att lärarutbildningen inte undervisar i skrivstil längre. Enligt Skrivesenteret (2014) 

är det viktigt att lärarna ska kunna lära ut och bruka samma skrivstilar som eleverna 

behöver använda. Lärare måste kunna kartlägga sina elevers handstilsförmågor och 

vidta åtgärder vid bristande funktion i handskriften (Skrivesenteret, 2014). Graham 

(2010) anser att en lärare som endast skulle hålla sig till en viss skrivstil troligtvis bara 

skulle motarbeta sig själv och sina elever. Bara & Morin (2013) påpekar att frågan om 

skolor ska undervisa i skrivstil är en viktig undervisningsfråga som fått för lite 

utredning i de senaste vetenskapliga studierna. 

3.3 Motivation 

Att vara motiverad innebär att man är påverkad till att utföra en handling, att sätta igång 

eller fortsätta med en målinriktad aktivitet, denna påverkan kan komma både ifrån 

eleven själv eller vara en påverkan från någon eller något utifrån (Ryan & Deci, 2000). 

 

Inre motivation handlar om att engagera sig i en aktivitet för sin egen skull. Detta 

uppstår bara i aktiviteter för vilka eleverna har ett inre intresse i form av nyfikenhet, 

utmaningar eller känslomässigt värde för eleven (Ryan & Deci, 2000). Det finns flera 

typer av motivation, men den inre motivationen är av stor vikt från tidig ålder då 

människan av naturen är aktiva, nyfikna och lekfulla, villiga till att lära och upptäcka 

nya saker. Denna typ av motivation kallas för den naturliga motivationen och uppstår 

redan vid födseln (Ryan & Deci, 2000). Den naturliga motivationen är en 

grundläggande del i den kognitiva, sociala och fysiska utvecklingen. Denna motivation 

existerar inom oss och uppstår utifrån våra intressen, som i sin tur påverkar 

utvecklingen av nya kunskaper och färdigheter (Ryan & Deci, 2000). 
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Yttre motivation karaktäriseras av en människas lust till att utföra en handling för att få 

en belöning (Ryan & Deci, 2000). Ett exempel på yttre motivation är en elev som inte 

tycker att det är roligt att göra läxan. Eleven gör läxan för att slippa bli bestraffad senare 

av sina föräldrar, för att eleven inte har gjort läxan. Ytterliggare exempel på yttre 

motivation kan vara att en elev gör läxan för att eleven tror att det kommer att hjälpa 

eleven till framtida arbete (Ryan & Deci, 2000). 

3.4 Skrivverktyg 

I följande avsnitt presenteras de två vanligaste skivverktygen i skolan som står till 

elevernas förfoganden i skrivundervisningen. 

3.4.1 Artefakter som används i undervisningen 

 

En artefakt är ett föremål som har formats av människan (Köhlner & Messelius, 2006). 

Artefakter är redskap som förändrar vår relation till omvälden, exempel på artefakter är 

papper, penna, datorer. Med stöd av artefakter kan vi människor få hjälp med sådant 

som vi annars skulle behövt genomföra med våra kroppar som till exempel att 

memorera information (Säljö & Linderoth, 2002).  

3.4.2 Pennan som skrivverktyg 

 

Idag är handstilen fortfarande viktig och relevant i vissa sammanhang som att skriva sin 

namnteckning och att anteckna Skrivesenteret (2014). Enligt Melin (2000:193) vill 

elever att deras handstil ska vara ”vacker”. Vidare beskriver Melin (2000) att på samma 

sätt som vi väljer att klä oss vid speciella tillfällen, överväger elever den handstil de ska 

använda.  

 

Att lära eleverna handstil har inte bara fördelen av att elevernas texter blir mer läsliga 

utan eleverna tränar också upp finmotoriken och även den kommunikativa förmågan. 

Blazer (2010) anser att det finns en direktlänk mellan att lära sig skriva och förmågan 

att läsa flytande. James & Engelhardt (2012) genomförde en medicinsk studie på barn 

som varken kunde läsa eller skriva. Hjärnskanningar visade att den process som sker när 

elever gör kopieringar av inlärda bokstäver hade stor inverkan i hjärnan. Processen 

visade en ökad aktivitet inom tre områden i hjärnan, ”the left fusiform gyrus, the 

inferior frontal gyrus and the posterior parietal cortex” som även aktiveras hos vuxna 

när de läser och skriver (James & Engelhardt, 2012:9). Däremot visades ingen sådan 

aktivitet när barnen fick trycka in bokstäver i datorn. Hjärnan behöver integrera olika 

system vid inlärning, detta sker genom tidskrävande övningar till exempel av 

bokstavsformning och automatisering (Healy, 1999). Oavsett ålder behöver hjärnan 

aktivt organisera någon form av råmaterial till ny form för att förmågor ska kunna 

utvecklas (Healy, 1999). Längsjö & Nilsson (2005) hävdar att forskning har påvisat ett 
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samanband mellan rättstavning och handstil, desto otydligare handstilen var ju mer 

ökade stavfelen. När mer koncentration lades på hantverket stavade eleverna bättre. Att 

forma bokstäver med pennan kan ge elever med inlärningssvårigheter särskilda 

multisensoriska erfarenheter (Healy, 1999).  

3.4.3 Datorn som skrivverktyg 

 

Med hjälp av nya IKT
10

 satsningar i skolan har metoder som ASL
11

 blivit centralt i 

många skolors undervisning för läs- och skrivinlärning (Hultin & Westman, 2014; 

Trageton, 2014). ASL är en metod som bygger på att elever ska skriva på datorer och 

surfplattor för att lära sig läsa. Detta kan medföra att handskriften får mindre plats i 

läroplanen eftersom samhället blir allt mer digitaliserat (Trageton, 2014). Säljö & 

Linderoth (2002) betonar att IKT-resurser kommer att påverka utvecklingen av 

samhället så att människors beteenden och kunskapsbehov kommer att se helt 

annorlunda ut i framtiden. Elever med mildare läs- och skrivsvårigheter kan dra stor 

nytta av hjälpen som ASL ger för att kompensera sina svagheter påpekar Hultin & 

Westman (2014). Att skriva med hjälp av dator är även fördelaktigt för elever med 

bristande motorik (Hultin & Westman, 2014). Heil-Ylikallio & Häggblom (2010) anser 

att genom att gå ifrån den traditionella handskriftsinställningen, kan elever med hjälp av 

datorn bli sporrade att skapa egna texter. Fördelen med datorn är att eleverna enkelt kan 

bearbeta texten vilket inte är lika motiverande vid handskrift, då eleverna måste ta fram 

suddet och sudda bort det skrivna, detta påverkar eleverna negativt anser Heil-Ylikallio 

& Häggblom (2010). 

 

Det nya IKT-användandet i skolan utmanar på flera plan till exempel skrivtradition och 

till och med kunskapshierarkier kan utmanas. Det behöver inte vara läraren som har 

mest kunskaper om datorer, ordbehandlingsprogram eller kommunikation. Då de 

digitala vertygen är tillgängliga och används utanför utbildningssystemet, kan eleverna 

lära sig detta hemma och tillsammans med sina kamrater (Säljö & Linderoth, 2002:21). 

Vidare hävdar Säljö & Linderoth (2002) att våra inlärningssätt förändras med hjälp av 

tekniken då sätten att kommunicera kunskap förändras och även sättet hur vi kommer i 

kontakt med omvärlden. Digitala verktyg kan anses som fördelaktiga att använda då det 

motiverar eleverna bättre genom till exempel lek för inhämtning av kunskap. Heil-

Ylikallio & Häggblom (2010) förklarar att tanken med IKT är att det ska vara lekfullt 

och roligt att använda men det finns även andra fördelar med att skriva på dator till 

exempel att läraren lättare kan läsa texterna som bearbetats med hjälp av 

ordbehandlingsprogram. Men för att dataskrivandet ska kunna bli fördelaktig för både 

eleverna och lärarna, behöver de vara insatta i verktygen för att kunna använda dem. 

Det kan behövas handledning och träning för att de digitala verktygen ska fylla sin 

funktion i skrivundervisningen (Skrivesenteret, 2014). 
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 Se sida sju 
11

 ASL är en förkortning av Att skriva sig till läsning 
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ASL-metoden fungerar inte för alla elever och forskningen har inte påvisat någon 

entydig bild som kan avgöra vilken påverkan digitaliseringen kommer att medföra kort- 

eller långsiktigt gällande skolans verksamhet (Hultin & Westman, 2014). Healy (1999) 

hävdar att det inte finns några vetenskapliga studier som visar direkta kopplingar mellan 

dataskrivning och elevers hjärnaktiviteter. Vidare anser Healy (1999) att vi ändå vet 

tillräckligt om hjärnan för att dra generella slutsater, att hjärnan aktivt skräddarsyr sig 

efter vilket verktyg som används. Tragetons (2014) resultat utifrån skrivprov, 

genomförda av elever i årskurs två, konstaterade att handskriftselever ligger ett år efter i 

skrivutveckling både i att utforma en handstil och textinnehållet på grund av dåliga 

skrivverktyg. Längsjö & Nilsson (2005) anser att bara för att datorn kan få texten snygg, 

ska inte datorskrivandet konkurrera ut handskriften. Anledningen till att många lärare 

väljer att låta sina elever skriva på dator är för att det blir mer läsligt både för eleven och 

läraren (Trageton, 2014). 

3.4.4 Val av skrivverktyg i undervisningen 

 

För att inte förhindra utveckling och självförtroendet hos eleverna anser Lindö (2002) 

att det är av största vikt att de undervisande lärarna har en gemensam pedagogisk röd 

tråd i undervisningen trots att de finns flera olika vägar för att nå målet. En bra idé är att 

arbeta systematiskt med båda verktygen parallellt för att eleverna dels ska kunna lära sig 

handstil och dels kunna lära sig använda datorn som skrivverktyg. Inget av skrivverktyg 

en anses vara fel eller kan uteslutas då de bidrar till ett varierat arbetsätt, som är 

motiverande (Heilä-Ylikallio & Häggblom, 2010). All bearbetning av bokstäver ger 

någon form av aktivering i hjärnan även när elever skriver bokstäver med hjälp av 

datorn då eleven håller kvar bokstaven i tanken medan eleven letar efter tangenten 

(James & Engelhardt, 2012). Även om eleverna använder olika skrivverktyg innebär allt 

skrivande tänkande (Strömquist, 2007). 
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4 Material och metod 

I följande kapitel beskriver jag hur studien är genomförd med val av metod för 

insamling, redogörelse av deltagarna, tolkning, databearbetning och dataredovisning 

samt analysmetod. 

4.1 Metod för insamling av material 

 

Denna studie har syftet att förmedla en bild av hur elever uttalar sig om sin handstil och 

inställning till att skriva för hand, samt deras lärares undervisning om och kring 

handskrift och skrift med hjälp av datorn. Studiens metod för insamling av material är 

kvalitativ intervju, kvalitativ syftar vanligtvis till personliga åsikter eller 

personlighetsdrag (Watt Boolsen, 2007). Då denna studie syftar till att undersöka något 

som är grundat i känslor och upplevelser. Dessa egenskaper kan mycket väl förmedlas 

genom språk (Wallèn, 1996). Den kvalitativa metoden använder sig inte utav siffror 

istället sker påståenden verbalt och det traditionella ”ordet” har användts som 

instrument för lärarnas resultatredovisning (Backman, 1998:31). Ett kvantitativt synsätt 

innebär att större mängder data samlas in och kan sammanställas med siffor och 

tabeller. (Johansson & Svedner, 1998). Johansson & Svedner (1998) hävdar att 

kvalitativt och kvantitativt är numera två inriktningar som kan användas i samma 

forskningsprojekt med goda resultat. Studien har en fenomenologisk utgångspunkt. 

Kvale (1997) anser att det fenomenologiska perspektivet är fördelaktigt då det kan 

hjälpa mig att förstå elevernas perspektiv. Med hjälp av fenomenologin strävar jag efter 

att klargöra förståelse hos den kvalitativa forskningsintervjun som fokuserar på 

deltagarnas upplevelser av sin omvärld (jfr Kvale, 1997). 

4.1.1 Intervju 

 

I denna studie användes metoden intervju för att samla materialet eller det vill säga det 

så kallade ”ordet” vilket är det sätt som elevernas och lärarnas uttalanden gällande 

handstil förmedlas genom (jfr Backman, 1998:31). I kvalitativa studier är intervjuer en 

vanlig metod för insamling av empiri. En strukturerad intervju var i detta fall ett mer 

fördelaktigt redskap när studiens frågeställningar behövde besvaras och då 

intervjufrågorna redan i förväg var bestämda samt även vissa följdfrågor (se bilaga 1 & 

2). Svaren kunde därmed vara av mer öppen karaktär för att få ett mer tillförlitligt svar 

då lärarna och eleverna själv kunde ge utömmande svar som därefter kunde antecknas 

under intervjun. I mitt fall var det även fördelaktigt att spela in svaren på bandspelare 

för senare transkribering. Intervjuerna skedde enskilt i ett rum där inspelningen kunde 

ske ostört. För att kunna skilja på eleverna samt få en överblick på vilka elever som 

blivit intervjuade eller inte, valde jag att använda ett elevprotokoll.  
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4.2 Urval 

 

De som deltog i studien kallas för urval, då denna studie har varit begränsad och 

fokuserade på ett mindre urval, gick det inte att göra en generalisering utifrån denna 

studie på hur lärare och elever ser på handstil (jfr Bell, 1995). En mindre urvalsgrupp 

var till fördel eftersom studien har ett fenomenologiskt perspektiv, där syftet inte är att 

presentera en generalisering som ska vara allmän, utan det handlade om att urskilja 

olika inställningar och uppfattingar som representeras som variationer hos populationen 

(jfr Starrin & Svensson, 1994). Enligt Bell (1995) kan det vara svårt att få ett 

slumpmässigt urval, då det kan vara svårt att få tag på frivilliga deltagare. Jag har valt 

att grunda denna studie på två klasslärare i samma klassrum med tillhörande elever. 

Urvalet är gjort ur ett bekvämlighetsurval då jag är bekant med den utvalda skolan, dess 

lärare samt elever.  

4.2.1 Deltagare  

 

I studien deltog 11 pojkar och 14 flickor ifrån en och samma klass i årskurs sex, 

eleverna var i åldrarna 12-13 år. Klassen bestod utav 27 elever varav två elever inte 

deltog i studien, klassen var till majoriteten etniskt homogen . Lärarna och eleverna som 

deltog i studien gavs fiktiva namn för att undvika identifiering. Lärarna som 

medverkade i studien undervisade i samma klass. Den ena läraren var klasslärare och 

den andra var ämneslärare. Klassläraren Klara undervisade i ämnena matematik och no i 

den deltagande klassen och har varit undervisande lärare i 42 år. Ämnesläraren Maja 

hade undervisat i 4 år i ämnena svenska och engelska. Skolan är belägen i en mindre 

svensk stad. 

4.3 Forskningsetiska överväganden 

4.3.1 Etiska förhållningsätt 

 

Ett antal lärare på en skola blev tillfrågade om de ville delta i studien tillsammans med 

sin klass, lärarna bestämde själva om de ville delta i studien, därefter informerades 

eleverna i stora drag om studien. Därefter skickades ett brev via Unikum till föräldrarna 

med information och kontaktuppgifter utifall att föräldrarna hade funderingar eller inte 

ville att deras barn skulle medverka i studien. Kvale (1997) framäver forskningsetiska 

övervägningar, som att eleverna och lärarna i klassen behövde vara väl informerade om 

undersökningens generella syfte, att deltagarna deltar frivilligt och under studiens gång 

när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Jag informerande även om vad 

deltagarnas svar skulle användas till och att materialet endast kommer att användas i 

denna studie (jfr Kvale, 1997).  
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Kvale (1997) anser att genomförandet av intervjuer måste ske genom informera 

samtycke. Både lärare och elever blev tillfrågade om de ville delta i studien och om de 

tillät att intervjun spelades in och på så sätt gavs det muntliga medgivandet och 

samtycket när de intervjuade svarade ja. Föräldrarna gavs tillfälle att neka sina barns  

medverkan i studien. 

4.3.2 Bortfall 

 

I studien skedde två bortfall bland eleverna som intervjuades, en elev fick inte delta 

eftersom elevens förälder var kritiska till studien på grund utav att föräldrarna inte 

behövde godkänna om deras barn skulle delta. Valet av att inte begära godkännande 

ifrån föräldrarna togs på grund av att studiens syfte inte ämnar att särskilja någon elev 

och då elevenas svar endast styrs av det eleverna själva anser. I samråd med handledare 

togs beslutet att inte kräva godkännande då detta inte ansågs nödvändigt för studien. 

Istället skickades ett brev ut via skolans meddelandefunktion Unikum till samtliga 

elever och föräldrar för att informera om studien och om det fanns invändningar kunde 

föräldrarna kontakta mig. Unikum var det sätt lärarna meddelade sig till föräldrarna och 

alla föräldrar har en skyldighet att hålla sig uppdaterade på Unikum och därmed kunde 

alla föräldrar ta del av informationen gällande studien. Den andra eleven ville helt 

enkelt inte delta.  

4.4 Metodval för databearbetning 

4.4.1 Transkribering 

 

En transkriberad intervju är en text och därmed räknas den som data (Watt Boolsen, 

2007). Kvale (1997) anser att intervjuer inte bör analyseras direkt från en inspelning. Då 

det är strukturerade intervjuer transkriberas endast den intervjuades svar exakt så som 

personen i fråga säger och uttalar sina svar. Viss förtydligan har skett för vissa elever 

under inspelningen av intervjuerna, dessa blev dock inte transkriberade då de enbart fick 

eleverna att förstå interjufrågan så att de kunde besvaras. I citaten användes följande 

markeringar, betoning markerades med versaler, paus markerades med tre punkter, icke 

verbala kommentarer sätts inom parantes och interpunktion för intonation markeras. När 

intervjuerna var nedskrivna blev detta det enda pålitliga empiriska datamaterialet i 

intervjustudien, förutom den tidigare forskningen (Kvale, 1997).  
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4.4.2 Databearbetning  

 

Lärarnas intervjuer sammaställs genom ord och elevernas intervjuer sammaställs med 

hjälp av siffror och tabeller, detta för att ge läsaren en lättöverskådig bild av mönster (jfr 

Backman, 1998). Ett kvantitativt synsätt kan med hjälp av analys utröna mönster som 

ska kunna antas vara generella (Johansson & Svedner, 1998). Den från början 

kvalitativa empirin blir omvandlad till kvantitativa datan som med hjälp av tabellen 

visas upp i visuell form, vilket ska vara mer fördelaktigt (jfr Backman, 1998; Johansson 

& Svedner, 1998). Lärarnas intervjuer analyserades kvalitativt genom att gå igenom 

transkriptionerna och sammanfatta datan i kategorier för att kunna besvara 

frågesställningarna (jfr Øyen Andersen & Solheim, 2015; Backman, 1998).  

 

Metoden meningskategorisering
12

 har länge använts för att analysera kvalitativt material 

menar Johansson & Svedner (1998). Meningskategorisering har använts för 

databearbetning av elevernas intervjusvar och utifrån detta först in en tabell, vilket gör 

att metoden riktas mot kvantifiering men är inte begränsad till detta.  

4.5 Analys 

4.5.1 Analys av material 

Efter att elevenas intervjuer transkriberats behövde de analyseras av mig för att kunna 

kategoriseras och presenteras samt ges en mening (jfr Backman, 1998). Jag behövde 

tolka de svar jag fått av eleverna och placera de i fack för att lätt få en helhet i min 

resultatredovisning gällande elevernas uttalanden och motivaion (jfr Wallén, 1996). 

Tolkningar som behövde göras var gällande elevers motivation gentemot att skriva för 

hand, därför valde jag att tolka endast inre motivation som motivation, trots att det även 

finns yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Även elevernas beskrivningar av deras 

handstilar behövde tolkas. Här tolkade jag elevernas intervjusvar, positivt som bra, 

neutrala uttryck som okej och negativa ord och värderingar som dåligt. 

4.5.2 Meningskategorisering 

 

Analysmetoden för elevintervjuerna och lärarnas bedömning har skett enligt en 

kvantitativ meningskategorisering där elevernas svar blivit nerkortade för att enkelt 

kunna kategoiseras och föras in i en tabell för att därefter analyseras utifrån tabellen (jfr 

Kvale, 1997; Watt Boolsen, 2007). Analysen slutfördes genom att sammanföra olika 

data/kategorier som påverkade varandra i tabeller för att kunna urskilja mönster som 

kunde tänkas vara generella. Tabellernas syfte var att visualisera antalet elever som 

uttryckte samma inställningar (jfr Backman, 1998). Elevernas svar gällande handstil 

både sina och andras åsikter har kategoriserats som bra, okej eller dålig. Svaren som 

                                                 
12

 Se 4.5.2 
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eleverna gav gällande om de ville ändra sin handstil på något sätt kategoriserades som ja 

eller nej
13

, om eleverna tyckte att de får träna sin handstil, kategoriserades med svaren 

ja, nej och ibland. Intervjusvaren gällde motivation kategoriserades utifrån om eleverna 

var motiverade eller omotiverade. Slutligen kategoriserades eleverna val av 

skrivverktyg som penna eller dator. 

 

Med hjälp av följande kategorier ämnade jag att analysera materialet  

 Elevernas åsikter kring sin handstil. 

 Motivation till att skriva för hand, kopplingen mellan motivation och inställning 

gentemot den egna handstilen samt valet av skrivverkyg. 

 Hur lärarna hanterar elever med dålig handstil.  

 Hur motiverar lärarna eleverna till att skriva för hand. 

 Vad lärarna anser vara viktigt i undervisningen av handstil. 

 Anser lärarna att alla deras elever kan utveckla förmågan, läsig handstil och vad 

behövs för att uppnå en sådan, eller om den är nödvädig över huvudtaget. 

                                                 
13

 Dessa två kategorier skrivs med versaler i tabellen 
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5 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultatet av denna studie samt analys av materialet. 

5.1 Elevernas uttalanden gällande handskrift 

Nedan följer ett avsnitt med redovisning av elevernas uttalanden gällande sin egen 

handstil samt elevernas inställningar till handskrift. 

5.1.1 Undervisningen av handstil i skolan 

 

Tabell 1 Elever som anser sig få träna sin handstil i undervisningen 

Anser sig få handstilsträna Ibland Ja Nej Totalt

Antal elever 7 11 7 25  
Flertalet av eleverna anser att de får träna sin handstil i skolan och handstilsträningen 

inträffade enligt eleverna främst på svensklektionerna men även under engelsklektioner 

och ibland även i de övriga ämnena. Undervisningen handlade mest om att skriva texter 

eller skrivövningar uttalade eleverna. Eleverna var eniga om att de använder penna och 

papper för att skriva fem gånger om dagen och att de använde dator mindre än en gång i 

veckan. Flera av eleverna hävdar att de inte får träna på att skriva för hand i skolan, 

dessa elever uttryckte alla att de hade en okej eller bra handstil.  

5.1.2 Elevernas syn på sin egen handstil  

 

Tabell 2 Elevernas uttalanden gällande sin egen handstil 

Anser att deras handstil är Bra Dålig Okej Totalt

Antal elever 9 5 11 25  

Resultatet av studien visar att elever ser olika på hur deras handstil ser ut. Större delen 

av eleverna är nöjda med sin handstil och uttrycker den som bra eller okej, nästan 

hälften av eleverna beskriver sin handstil som okej och nio av eleverna uttryckte sin 

handstil som bra. Det är ytterst få elever som uttrycker att deras handstil är dålig, det var 

endast fem elever i klassen som uttryckte ett missnöje över sin handstil. 

Tabell 3 Elever som vill ändra sin handstil 

Vill ändra sin handstil JA NEJ Totalt

Antal elever 17 8 25
 

Trots att många elever är nöjda med sin handstil vill flertalet elever ändra sin handstil på 

något sätt. I princip alla elever som uttalade sig om sin handstil som bra ville inte ändra 

sin handstil på något sätt. Elva av eleverna kände att de hade en okej handstil som de 
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tyckte fungerade. Dock ville alla dessa elever ändra något i sin handstil och förbättra 

den. Slutligen var det fem elever som inte alls var nöjda med sin handstil. Dessa 

uttryckte att de önskade ändra och förbättra sin handstil (Se tabell 2 och 3). Håkan 

tycker att hans handstil ser slarvig ut, han vill ändra den. ”Öm ja, skulle vilja skriva typ 

lite tydligare. Ja så man ser bättre… vad man skriv.”(Håkan). Precis som Håkan är det 

många elever som vill ändra och förbättra sin handstil på något sätt, många av dessa 

elever vet vad de skulle kunna göra för att förbättra sin handstil. Till exempel att de 

behöver skriva tydligare, skriva långsammare och träna på att skriva handstil. 

Tabell 4 Elevers uttalanden om vad de tror att andra tycker om deras handstil 

Andra tycker att min handstil är: Bra Dålig Okej Totalt

Antal elever 2 10 13 25  
Eleverna fick själva möjlighet att svara på vad de tror att andra tycker om deras handstil. 

Det visar sig att eleverna som anser sig ha en god handstil oftast tror att deras handstil är 

okej och det är endast en elev som trodde att dennes handstil ansågs god i andras ögon. 

Även av de elever som uttrycker en okej handstil trodde majoriteten av dessa att deras 

handstil såg okej ut i åskådares ögon. De elever som ansåg att deras handstil var dålig 

trodde att andra såg deras handstil som dålig (Se tabell 2 och 4). Linn är en av de elever 

som tror att andra ser hennes handstil som dålig, ”Jag tror dom tycker att jag skriver 

slarvigt.” (Linn). Hon är en av de elever som gav en orsak till varför hon trodde att 

andra tyckte att hennes handstil var dålig. 

5.2 Hur motivationen påverkar handstilen  

I avsnittet redovisas hur många elever som är motiverade respektive omotiverade till att 

skriva för hand och vilket skrivverktyg eleverna föredrar att förmedla sin text genom. 

5.2.1 Motivation och skrivverktyg 

 

Tabell 5 Elevernas inställning till handskrift 

Inställning till handskrift Motiverad Omotiverad Totalt

Antal elever 11 14 25  
I intervjuerna ställdes frågan: Vad motiverar dig till att skriva för hand? 25 elever har 

svarat på frågan och utfallet är varierande i form av olika inställningar. Studien visade 

att lite mindre än hälften av klassens elever kände en motivation till att skriva för hand. 

De uttrycker att det är roligt och motiverade att höja sina betyg samt att de vill utveckla 

sin handstil ytterliggare genom att öva. Dessa elever anser sig ha en okej eller bra 

handstil (se tabell 2). Frida och Joel är två elever som tycker att de har en bra handstil. 

De uttrycker sig så här om vad som motiverar dem till att skriva för hand.”Mmm jag 

tycker de asså de e roligt och man känner liksom att det är verkligen jag som skrivit till 

dom.” (Frida) ”Jag vill skriva, för min egen skull.” (Joel). Elever som Frida och Joel 
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framhäver sin motivation till att skriva för hand för att de vill visa upp att de är de som 

har utfört skrivandet och för deras egen skull.  

 

Av de elever som anser sig ha god handstil är det mindre än hälften av eleverna som är 

motiverade till handskrift, bland de elever som anser sig ha okej handstil var majoriteten 

av gruppen motiverade till handskrift. Ur den grupp elever som tycker att deras handstil 

är dålig var det bara en elev som var motiverad till att skriva med pennan (Se tabell 2 

och 5). Utifrån materialet kan man se att lite mer än hälften av klassen tycker att det är 

tråkigt att skriva för hand och att det finns ingenting som motiverar dem till att skriva 

förutom det faktum att de måste för att kunna genomföra det dagliga skolarbetet i 

skolan. De elever som är helt omotiverade till handskrift, anser sig ha en dålig handstil 

och uttrycker att det är tråkigt att skiva för hand. Simon har svarat på vad som motiverar 

honom till att skriva för hand.”Ingenting, jag tycker att det e jättetråkigt, lyfter pennan 

för att jag måste.” (Simon), Simon har ingen inre motivation men framhäver en yttre 

motivation genom att använda handskrift för att han måste. 

Tabell 6 Vilket skrivverktyg använder eleverna helst för att presentera en text 

Eleverna föredrar skrivverktyget Dator Penna Totalt

Antal elever 11 14 25  

Det syns ett tydligt samband mellan motivation respektive val av skrivverktyg, fler 

omotiverade elever väljer att skriva en text med hjälp av datorn. Precis det motsatta syns 

bland de motiverade eleverna, majoritet väljer att skriva sin text för hand, dock finns det 

flera elever som är omotiverade som ändå väljer att skriva med pennan av olika 

anledningar. Jenny väljer att skriva med pennan trots att hon endast skriver för att hon 

måste, hennes argument för sitt val grundas i detta: ”Det är lätt att göra de, de går fort.” 

(Jenny). Att skrivverktyget ska vara lättsamt och snabbt att använda är de viktigaste 

kvalitéerna hävdar i princip alla eleverna. Beata föredrar att skriva med hjälp av datorn 

istället för pennan just på grund utav att det är lättare för henne ”Men de går ju lättare å 

skriva och om man skriver fel så ser man så här eller om man har stavfel.” (Beata). 

Även att kunna redigera i texterna är särskillt viktigt för de elever som föredrar datorn, 

de menar att det är en av de främsta fördelarna med datorn. 
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5.3 Hur lärare arbetar för att utveckla och motivera handstil 

I detta avsnitt redogörs en summering av hur lärarna Maja och Klara arbetar för att 

utveckla och motivera sina elevers handstilar. 

5.3.1 Hur lärare hanterar handstilen i undervisningen 

 

Klasslärarna har väldigt skilda åsikter när det gäller hur öppna de ska vara med elever 

gällande deras handstil, läraren Klara vill uppmärksamma eleverna om det finns 

problem med handstilen.”[…] jag påpekar att jag tycker att de ska tänka det och i det 

fallet så är det ju inte då träning utan de är ju då mera att de inte slarva.” (Klara) Genom 

att hon påpekar att eleverna behöver träna mer behöver det inte bli ett större problem 

senare. Maja å andra sidan tycker att lärare måste vara varsamma med hur de uttrycker 

sig gällande elevernas handstil, för att inte skapa problem som inte finns och därmed 

orsaka skrivsvårigheter hos eleverna. ”Mycket fingetoppskänsla för att kunna hjälpa 

eleverna framåt utan att skapa ett problem.”(Maja). Hon menar att handstilen är 

någonting som är personligt för varje elev och i den här åldern börjar de även bli väldigt 

självkritiska, ett varsamt bemötande kan förhindra att handstilen blir något 

nedvärderande. Tidigare i årskurs fyra använde de sig utav vad de kallar den klassiska 

metoden. Genom att träna handstilen i varsin skrivträningsbok, helt enkelt att gå tillbaka 

till grunden. Många av eleverna har glömt bort hur de ska skriva på enklaste sättet, trots 

att de har tränat jättemycket förklarar Maja. I skrivträningsboken skulle de träna hur 

man skriver, vart man börjar, hur de kan forma bokstaven för att det ska gå så smidigt 

som möjligt. Klara anser att eleverna måste gå tillbaka i skrivträningen för att deras 

handstilar ska kunna bli snabbare, smidigare och mer praktiska. Både Klara och Maja 

tycker att det oftast är pojkar som har svårt att skriva och är omotiverade, medan flickor 

tycker om att skriva fint anser Klara. Enlig båda lärarna sker inte någon kontinuelig 

handstilsträning i undervisningen som det ser ut idag. 

5.3.2 Hur lärarna motiverar sina elever till att skriva för hand 

 

Maja anser att det mer hänger på elevernas inställning och elevernas egna vilja samt 

deras förmåga till att motivera sig själva. Klara anser att det finns många elever som 

skulle kunna ha en ännu bättre handstil men det är kanske inte nödvändigt. Att eleverna 

kanske främst behöver få känna det själva och komma och fråga om de får träna just för 

att de vill att deras handstil ska bli fin. Att som lärare vara uppmuntrande och 

entusiastisk kan påverka eleverna, ”Mycket positivt, att de här med positiva kan ge 

ringar på vattnet ”(Maja). Maja menar att hon som lärare kan påverka eleverna med ett 

positivt förhållningsätt till handskrift och att detta kan inspirera eleverna. 
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Klara som har jobbat länge i skolan tycker sig se att det ofta brister i finmotoriken hos 

vissa elever och inte enbart i viljan till att kunna skriva läsligt. Förr fanns det tillfällen 

då Klara läste och eleverna skrev, det resulterade i väldigt mysiga och roliga stunder. 

Eftersom de flesta eleverna inte har en färdigutvecklad handstil blir det automatiskt 

jobbigt och kräver mer av dem anser Klara. Främst handlar det om inställningen men 

det kan finnas fysiska faktorer som påverkar elevernas handstil ”[…] de är en 

inställningsfråga till handstilen också men även också en träning och kanske en motorik 

färdighet […]” (Klara). Först krävs inställningen till att skriva för hand och därefter 

träning och för det krävs en viss motorisk förmåga. 

 

Att skrivandet ska vara roligt är någonting som Maja tror är den bästa moroten, att det 

inte ska bli samma gamla tråkiga när eleverna tar fram penna och papper,”[…] att man 

leker fram skrivande tror jag är ett framgångsrecept.” (Maja). Hon brukar anordna 

skrivstafett då fokuset får ligga på att det är roligt och inte så mycket på att de skriver  

Båda lärarna tycker att den bästa motivationen är att eleverna ska tycka det är en trevlig 

och rolig stund att träna att skriva men båda anser att eleverna måste känna det själva, 

”[…] jag tror nog att den största motivationen de e ju att dom känner det själv ”(Maja). I 

Klaras tidigare undervisning har de lektioner som eleverna suttit ner och skrivit, varit 

positiva lektioner då många elever gillat att skriva.”[…] även dom som inte är så dukiga 

på skrivstil har de funnit ro i de.” (Klara). Klara menar att de stunder som har varit 

positiva och lugna, har gett alla elever ro till att kunnat träna skrivstil. 

 

Klara har tydligt sett att handstilens kvalité påverkas mycket av koncentration och orken 

hos eleverna. ”Det brukar då hålla i sådär kanske 10-15 rader sen ser man att då orkar 

man inte med längre utan det är oerhört stor skillnad på första raden och sista raden.” 

(Klara). Men hon tror att om lärare verkligen skulle kräva av eleverna och tvinga dem 

att göra om, så skulle nog elevernas handstil bli bättre. Att ge bra förutsättningar för 

eleverna är viktigt menar Maja, att ha vassa pennor, pennstöd för att kunna underlätta 

skrivandet för eleverna. Även genom att anpassa skrivandet till något de gillar kan vara 

en bra idé. 

5.3.3 Lärarnas inställning till datorn som skrivverktyg 

 

Datorn används väldigt sällan på Majas och Klaras lektioner, mindre än en gång i 

veckan. Att låta eleverna använda dator som skrivverktyg tillämpar Klara när hon ser att 

det tar emot för eleven till den grad att eleven inte kan göra ett rättvist och bra jobb. ”De 

vill säga att handstilen hämmar.” (Klara). Datorn är då ett bra verktyg för de elever som 

inte klarar av att skriva texter för hand. Maja ser att så fort datorn är framme så höjs 

elevernas motivation och undervisningen blir spännande, men användandet av dator 

beror mycket på vad vi jobbar med, om arbetet är lämpat för att använda dator menar 

Maja. Motiven till att använda datorn är enligt Maja att eleverna är motiverade till att 

skriva och för att förhindra att elevers handmotorik ska hindra ett skrivarbete. Förutom 
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detta kan eleverna se texten på ett annat sätt när de använder dator. Förr användes 

datorn som en nödlösning i de fall då lärarna inte kunde få eleverna till att skriva för 

hand, numera använder inte Klara datorn särskillt mycket i sin undervisning. 

5.3.4 Handstil i undervisningen 

 

De intervjuade lärarna anser att undervisningen av handstil fortfarande behövs i dagens 

skola men de är inte så säkra på om den kommer att finnas kvar i framtiden då tiden 

behövs till annat. Gällande handstilen är det bra att börja från grunden med 

bokstavsformen så att eleverna lär in rätt från början, just för att handskriften ska bli 

lättsammare i längden hävdar Maja. Klara uttrycker att eleverna behöver utveckla 

textningen och vill att eleverna ska träna mer i tidig ålder för att bli duktigare på att 

hålla pennan rätt och forma bokstäverna för att skrivandet ska bli ett snabbt och smidigt 

verktyg att använda, hon påpekar också att den här pedagogiken redan existerar. 

Jag tycker kanske inte att det är så jätteviktigt med skrivstilen eftersom den ersätts så hemskt 

mycket av dataskrivandet säkert å ännu mera i framtiden, men däremot att träna å forma dom 

textade bokstäverna och att sen använda den till sin handstil eftersom träning med skrivstil HAR i 

dom flesta fall resulterat i textning ändå så då e de kanske onödigt ändå. (Klara) 

Skrivstilsträningen är inte särskillt framgångsrik i längden då den har resulterat i att 

eleverna går tillbaka till textningsstilen, dock är handstilen viktig för att utan den 

hämmas textens innehåll. ”Det handlar nog mer om att eleverna ska orka ha en handstil 

men den behöver kanske inte vara jättevacker” förklarar Klara. Maja tycker att mycket 

energi går åt att försöka hålla pennan rätt, vilket blir ansträngande för eleverna, just när 

de inte har en flytande hanstil. En av delarna i skrivundervisningen borde vara att få 

eleverna att förstå hur viktig handstil är i vissa sammanhang antyder Klara. Genom att 

motivera eleverna genom samtal och visa eleverna deras arbete och be dem läsa sin text 

kan ge eleverna förståelse till varför de behöver anstränga sig. Dock är processen att 

övertala eleverna besvärlig, då de kanske inte ser handstilen i ett praktiskt sammanhang 

som de ser andra skrivverktyg till exempel datorn. ”[…] att andra sammanhang där man 

inte behöver handstil utan man kan meddela sig med fingrarna och mobiler och sånt.” 

(Klara). Detta kan dels bero på att handstilen inte behövs i alla sammanhang menar 

Klara.  

 

Båda lärarna tror att alla deras elever kan träna upp en funkionell handstil, alla elever 

inte har samma förutsättningar och vissa kommer att få kämpa mera, dock kan detta ta 

tid ifrån någonting annat. Lärarna är tveksamma till att lägga tid på att undervisa 

handstil då ”[…]den tiden kan man använda till annat då.”(Klara). Tiden som skulle 

behövt läggas på att träna upp elevernas handstilar kan man lägga på annat som är mer 

viktigt i skolan. Läroplanen är bra men lågstadielärare lägger mycket fokus på ASL och 

att elever från tidig ålder ska skriva på datorn anser Maja. Men handstilsarbetet verkar 

vara på väg tillbaka men det syns inte i skolorna, det känns som att ingen bedriver 

handstilsträning längre menar Klara. Pennan försvinner och de elever som har svårt att 
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skriva i tidig ålder tappar mycket av att bara skriva på datorn och hamnar efter och det 

tar mycket tid att komma ikapp motoriskt sett om de ens kommer ikapp ”Det bästa är att 

få lite av varje, behåll det här med att gå igenom formen å att dom lär in rätt ifrån början 

för då blir det enklare sen.”(Maja). Skrivundervisningen borde inte vara vinklad åt ett 

håll utan eleverna bör tränas i båda skrivverktygen.  

5.4 Sammanfattande slutsatser 

 

Resultatet visar tydliga kopplingar mellan de elever som menar att de har en bra handstil 

och hur nöjda de är med sin handstil. De uttalar vidare att de tror att även andra anser att 

de har en bra handstil. De elever som menar att de har en dålig eller okej handstil säger 

att de vill förbättra den. Det är många elever som drivs av en yttre motivation till att 

skriva för hand men dessa elever har en negativ inställning till att skriva för hand då de 

menar att det är någonting som är tråkigt och jobbigt. I min studie såg jag även att de 

elever som var omotiverade till att skriva för hand föredrog att skriva med hjälp av 

datorn. I denna studie kan man se en trend mellan omotivation och valet av datorn som 

skrivverktyg, ett liknande samband kan man se mellan motiverade elever och valet av 

pennan som skrivverktyg (Se tabell 5 och 6). Många elever anser sig få träna sin 

handstil i skolan trots detta sker ingen kontinuelig handstilsträning enligt lärarna.  

 

I denna studie kan man ana att lärarna inte är helt nöjda med den handstilsträningen som 

sker i lågstadiet och föredrar att det inte läggs tid för handstilsträning i senare årskurser. 

Lärarna verkar inte vara intresserade av att deras elever ska ha en bra handstil utan nöjer 

sig med det som går att läsa trots att de anser att alla deras elever kan ha en funktionell 

handstil. Lärarna anser att det inte är många elever som har dålig handstil, även 

elevernas egna uttalanden om handstilen bekräftar detta. Denna studie visar alltså att det 

inte är särskillt vanligt att elever har en dålig handstil. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet uifrån tidigare forskning. Vidare 

kommer jag även att diskutera om frågeställningarna har besvarats samt ge förslag på 

vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hur elever uttalar sig om att skriva för hand 

 

Resultatet i studien visade att majoriteten av eleverna tyckte att de hade en okej eller bra 

handstil, väldigt få elever uttalade att de hade en dålig handstil. I min studie finns det 

elever som väljer bort pennan till fördel för datorn på grund av att de anser sig ha dålig 

handstil, konsekvensen av detta kan bli att dessa elever får ännu mindre handstilsträning 

trots att de skulle behöva den mest (Graham, 2010). Att inte ha en tillräckligt flytande 

handstil för att kunna hänga med i undervisningshastigheten kan skapa problem för 

dessa elever då de blir tilldelade en dator för att kunna följa med i undervisningen, 

istället för att träna upp handstilsförmågan (Graham, 2010; Längsjö & Hultin, 2014; 

Heil-Ylikallio & Häggblom, 2010). Min tolkning är att datorn är ett snabbare och 

smidigare skrivverktyg för den elev som inte har utvecklat sin handstilsförmåga 

tillräckligt mycket. Då datoranvändandet sker hemma blir datorn något naturligt för 

eleverna att använda. Vidare tolkar jag att lärarna tar in datorn när de ser att 

handstilsfömågan fallerar trots att det kan innebära att eleverna får svårare att utveckla 

sin handstilsförmåga ju äldre de blir (Säljö & Linderoth, 2002; Graham, 2010). 

 

Jag har inte funnit någon tidigare forskning gällande just elevers uttalande gällande sin 

egen handstil. En förklaring till detta kan vara att handstilsträningen inte längre tycks 

vara relevant inom pedagogisk forskning (Trageton, 2014; Hultin & Westman, 2014). 

Inga studier verkar ha genomförst med syftet att klartlägga elevernas uttalanden och 

inställning till sin handstil. Men trots detta tycks läroplanerna växla in datorn som en 

likvärdig ersättare till handstilen (Skolverket, 1994; Skolverket, 2011; Trageton, 2014). 

6.1.2 Hur motivation kan påverka handstilen hos elever?  

 

De elever som uttryckte inre motivation till att skriva för hand har en positiv inställning 

till handskriften, därav tolkade jag detta som motivation. Den inre motivationen 

framhävs av forskningen att vara nära anknutet till inlärning och mitt resultat framhäver 

en bättre handstilsförmåga i samband med inre motivation (jfr Ryan & Deci, 2000). Jag 

tolkade elevernas negativa inställningar samt de elever som upplevde yttre motivation 

som ett uttryck för omotivation. I min studie kan omotivationen förknippas med elever 

som uttalar sig om att ha en dålig handstil och även valet av dator som skrivverktyg. Jag 
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kan utifrån resultatet tydligt se att den typ av motivation elever känner, har en stor 

inverkan på inställningen till handskrift. Utifrån studiens resultat drar jag slutsatsen att 

motivation till viss del påverkar vilket verktyg eleverna föredrar att skriva med.  

 

Jag tolkar elevernas omotivation till handskrift som en förlängning av lärarnas 

skrivundervisning, då datorn blivit en lösning på oläsliga handstilar (Längsjö & Nilsson, 

2005; Lindö, 2002). Självfallet ska lärare använda datorn i undervisningen men det ska 

ske planerat och ändamålsenligt, inte enbart för att underlätta lärarrollen (Skolverket, 

2012; Skrivesenteret, 2014; Skolverket, 2011). Denna lösning innebär att lärare 

bedömmer sina elevers handstilar, det kan vara ett tecken för eleverna att deras handstil 

är oduglig, om de blir tilldelade en dator. Risken kan vara att eleverna som får skriva på 

datorn upplever att läraren inte kan läsa deras handstil och det medför att eleverna inte 

blir motiverade att fortsätta visa läraren sin handstil. Jag tolkar detta som en lämplig 

förklaring till varför elever som uttalar en dålig handstil väljer datorn som skrivverktyg 

(Strömquist, 2007). 

6.1.3 Hur lärare arbetar för att utveckla och motiverar elevers handstil 

 

Utifrån tidigare forskning och mitt resultat finns det idag ingen benämnd undervisning i 

handstil eller skrivstilsundervisning utan all undervisning gällande skrivandet benämns 

som en allmän skrivundervisning och där det idag fokuseras på att producera innehåll i 

texter och formen är inte lika viktig (Trageton, 2014; Längsjö & Nilsson, 2005; 

Skolverket, 2011). Mina informanter påpekar bristen på handstilsträning på beskostnad 

av ASL-undervisningen i lågstadiet, samtidigt är lärarna inte villiga till att genomföra 

kontinuelig handstilsträning som det ser ut just nu. Min tolkning är att ASL-fokuset i 

lågstadiet medför att utvecklingen av den läsliga handstilen förskjuts. Därmed påverkas 

mellanstadielärarnas skrivundervisning som enligt Lgr11 inte har läslig handstil som 

kunskapskrav. Elevernas handstilar kan säkerligen orsaka svårlästa texter ändå 

(Trageton, 2014; Hultin & Westman, 2014). Min tolkning är att lärarna inte ger några 

möjligheter till handstilsträning, förmodligen för att lärarna inte vet varför eller hur de 

ska genomföra handstilträning i undervisningen. Dock skulle det behövas 

handstilsträning då det tar lång tid att utveckla elevers skriftförmåga (Blazer, 2010; Bara 

& Morin, 2013; Strömquist, 2007). Orsaken till följande resultat gällande lärarnas näst 

intill obefintliga handstilträning kanske grundas i att Lgr11 är tolkningsbar eller att 

lärarna som de nu i resultatet hävdar behöver lägga tiden på viktigare ämnen och delar 

(Längsjö & Nilsson, 2005; Blazer, 2010). Eleverna däremot anser sig få 

handstilsträning, men trots detta är det ändå många elever som forfarande vill ändra sin 

handstil.   
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I resultatet hävdar lärarna att handstilsförmågan handlar om att eleverna måste vilja 

själva och ha inställningen till att förbättra sin handstil. Detta tolkar jag som en antydan 

till att lärarna försöker lägga över ansvaret på eleverna och att det är eleverna som måste 

motivera sig själva. Tidigare forskning påvisar snarare motsatsen att det är lärarna som 

ska skapa motivationen till handskrift (Bara & Morin, 2013; Molloy, 2008). Jag tror att 

det lärarna menar med att eleverna måste ”vilja det själva” och ”inställningen” är att 

eleverna inte har någon vilja till att genomföra sådant som är krävade eller svårt, inte att 

det handlar om motivationsfrågan.  

 

De flesta elever i min studien är villiga att förbättra sin handstil. Lärarna däremot menar 

att de inte har möjlighet att bedriva undervisning av handstil. Jag tolkar lärarnas 

uppfattning som att de har blivit duktiga på att läsa alla elevers handstilar och därav 

anser att elevernas handstilar är okej. 

6.1.4 Därför ska eleverna skriva handstil 

 

Att lärare genomför undervisning för att utveckla elevers handstil till den grad att den 

blir funktionell och användbar, behöver inte utesluta datorn (Skrivesenteret, 2014; 

Längsjö & Nilsson, 2005). De allra flesta elever kan skriva på datorn trots att alla elever 

inte har utvecklat en funktionell handstil (Säljö & Linderoth, 2002). Handskriften 

behöver därför inte konkurera ut dataskrivandet däremot tycks dataskrivandet behöver 

ersätta pennan fullständigt (Skolverket, 2012; Heil-Ylikallio & Häggblom, 2010; 

Trageton, 2014).  

 

Som tidigare konstaterats i den här studien är det många elever som inte är nöjda med 

sin handstil och som vill ändra samt förbättra handstilen, därför behövs handstilen i 

skrivundervisningen i form av tid och träning (Längsjö & Nilsson, 2005; Skrivesenteret, 

2014). Om dessa elever skulle få träna sin handstil kanske de skulle känna att de varit 

mer nöjda med sin handstil och på så sätt kunna känna en motivation till att skriva för 

hand. Även forskningen framhäver skrivstilar som en grund för att eleverna ska skapa 

sin egen handstil som ska vara lättsam och snabb för att kunna genomföra skoluppgifter. 

(Bara & Morin, 2013; Blazer, 2010; Graham, 2010; Berninger m.fl. 2006). Eleverna 

behöver skriva handstil eftersom träningen av bokstavsformerna påverkar 

automatiseringen som gör att eleverna kan skriva snabbare och med mer flyt, detta 

påverkar även flera delar av hjärnan positivt (Graham, 2010; Bara & Morin, 2013; 

James & Engelhardt, 2012).  
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6.2 Metoddiskussion 

 

Att använda intevju som metod för insamling av material anser jag har gett min studie 

tillräckligt med empiri för att kunna dra vissa slutsatser. Min studie kan inte inte dra 

några generella slutsatser då materialet är begränsad till en klass. Om jag hade valt att 

samla in material med enkät hade jag säkerligen kunnat samla in ett större underlag och 

därmed hade min studie antagligen fått större giltighet. Av de svar jag samlat in kan 

tillförlitligheten möjligen vara svag. Då eleverna och lärarna kan ha känt press av att bli 

intervjuade och därav välja att svara oärligt eller som de tror att jag velat ha svaren. 

Dock kan intervjuer vara av fördelaktig karaktär på grund av bekvämlighetsurvalet då 

jag har en relation till lärarna och eleverna. 

6.3 Didaktiska implikationer 

 

Min studie har bidragit till en större förståelse för hur penna och dator kan användas i 

undervisningen. Vidare har studien presenterat elevernas åsikter gällande sin handstil 

och handskrift samt viljan att förbättra sin handstil då de inte trivs med sin nuvarande 

förmåga, vilket tyder på att elever vill vara duktiga och ha goda förmågor. Studien lyfter 

fram värdet av motivation och lärarens roll som undervisningsformare. Aktuell 

forskning framhäver att det behövs mer forskning kring handstilen och IKT´s påvekan 

på handskriften. 

6.3.1 Fortsatt forskning 

 

Mer forskning krävs kring elevernas uppfattningar gällande handskrift, då handstilen är 

känslig för kritik och någonting personligt för varje individ. Det har framkommit i 

denna studie att motivationen gentemot handskrift har betydelse för valet av 

skrivverktyg, det skulle vara intressant att fortsätt forska mer ingående kring den yttre 

och inre motivationens påverkan på elevers handstilar. Det behövs även ytterligare 

forskning gällande hur mycket lärare behöver fokusera på handstilen i skolan då det 

tydligt inte finns något krav eller riktlinjer för dem att följa. Avslutningsvis behöver det 

forskas mer kring vilka skrivverktyg som med fördel kan brukas i den framtida skolan 

och om något verkligen kan uteslutas. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Elevintervju  

Vad tycker du om din handstil? 

 

Skulle du vilja ändra din handstil på något sätt?  

Isåfall vad:  

Och hur:  

Får du träna din handstil I skolan? 

Ja  Ibland Nej Annat: 

Isåfall hur, när och hur mycket? 

 

Vad motiverar dig till att skriva för hand? 

 

Vad tror du andra tycker om din handstil? 

 

Hur ofta skriver du i skolan med penna och papper? 

1 gång dagligen mer än 5 gånger dagligen  över 10 gånger dagligen 

 

Hur ofta får du använda dator i skolan för att skriva? 

1 gång dagligen mer än 5 gånger dagligen  över 10 gånger dagligen 

 

Vilket av redskapen tycker du bäst om att använda för att förmedla din text?  

 

Vilka fördelar ser du med att använda det verktyg du föredrar? 

 

 



 

 

Bilaga 2: Lärarintervju 
 

Tycker du att dina elever har en god och kanske läsbar handstil? 

 

Tycker du att dina elever behöver förbättra sin handstil och i så fall med vad ? 

 

Vad gör du för att hjälpa dina elever få en mer läsbar handstil? 

 

Om inte: Vad skulle kunna hjälpa dina elever till en bättre handstil? 

 

Hur ofta och när sker det att du väljer att låta dina elever använda dator som redskap för 

att skriva? 

 

Finns det elever som du bedömer borde få använda dator oftare och vad är motivet till 

det? 

 

Vad tror du motiverar dina elever till att förbättra sin handstil? 

 

Hur motiverar du dina elever till att skriva för hand? 

 

Kan alla elever öva upp en läslig handstil? 

 

Hindrar läroplanen undervisningen av handstil? 

 

 


