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I den alltjämt pågående digitaliseringen i skolan ökar också antalet digitala verktyg i skriftspråksunder-

visningen. Som följd minskar kraven om handskrift och i media målas skrivande för hand upp som en 

döende konst. Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga vad pedagogisk forskning säger om 

grundärares attityder till handskrift som skrivmetod. Med följande syfte som utgångspunkt formulerades 

tre frågeställningar: 

• Vilken attityd har grundlärare till att undervisa i handskriftstekniker såsom exempelvis 

skrivstil? 

• Vad tror lärare om handskriftens framtidsutsikter? 

• Vilka argument har lärare för att undervisa eller inte undervisa i handskrifttekniker? 

Denna uppsats är en komparativ litteraturstudie, vilket betyder att olika vetenskapliga publikationer har 

lästs, jämförts och sammanställts. Studien innehåller sju vetenskapliga artiklar, en doktorsavhandling, 

en masteruppsats och en kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen representerar det nationella perspektivet i 

ett urval som i huvudsak består av internationellt genomförda studier.  

 

Resultatet av studien visar att lärares attityder till handskrift är varierande. En majoritet av lärarna vill 

fortsatt praktisera handskriftsundervisning och har en positiv attityd till att undervisa i 

handskriftstekniker, men intresset avtar ju högre årskurs läraren undervisar i. Lärare anser att handskrif-

tens betydelse minskat i skolorna, där brister i lärarutbildningen, tidsbrist, styrdokumentens utformning 

samt ett större fokus på digital teknik tros ligga bakom minskningen. Målet med handskriftsundervis-

ningen är enligt lärare ökad läslighet, samtidigt som de upplever att elevernas handstil har försämrats. 

Endast lärarstudenter påtalar de kognitiva fördelar som kommer av att skriva för hand. Slutligen 

upplever lärare en osäkerhet kring handskrivandets framtid. 
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1 Inledning 

Konsten att skriva får ses som en förutsättning för att kunna leva och delta i dagens samhälle. 

Genom historien har skrivande varit synonymt med handskrift, men så är inte längre fallet. 

Även om merparten av Sveriges skolor fortfarande använder handskrift som primär skrivmetod, 

investerar allt fler skolor i datorer och andra digitala skrivhjälpmedel som en naturlig del i 

digitaliseringen (IIS, 2016). Som exempel har Sollentuna kommun sedan 2011 använt sig av 

metoden Skriva sig till lärande (STL), en metod som går ut på att nå textförståelse och uttrycka 

sig skriftligt med hjälp av digital teknik (SKL, 2017). Intresset för denna typ av metoder växer 

och Sveriges kommuner och landsting (SKL) erbjöd 2016 utbildning av STL i elva kommuner. 

 

Samtidigt minskar kraven om handskrift i skolan. Skrivstil som begrepp har fasats ut och sedan 

Lpo94 figurerar inte längre begreppet i Skolverkets publikationer. Vidare finns begreppet 

handstil inte med i kunskapskraven i slutet av årskurs 6 utan endast för årskurs 3 (Skolverket, 

2017). Parallellt pågår en diskussion ute i skolorna huruvida handskriften är en tillräckligt 

effektiv skrivmetod eller ej (Augustin, 2013; Olsdotter Arnmar, 2015). Enligt Løkensgard Hoel 

(2001, s. 226–227) representerar handstilen en del av vår identitet och personlighet, vilket 

innebär att valet mellan att skriva för hand eller på tangentbord är ett val mellan ett personligt 

och ett opersonligt uttryck. Frågor som är relevanta i sammanhanget är hur handskriften 

påverkas av denna digitala utveckling? Anses handskriften passé och kommer pennorna att på 

sikt glömmas bort? Gör det någonting? Genom att undersöka hur lärares attityder till handskrift 

ser ut hoppas jag kunna besvara dessa frågor. 

 

Denna uppsats är en litteraturstudie, vilket innebär att olika vetenskapliga publikationer har 

lästs och sammanställts. Informationssökningen har skett genom olika databaser där 

avgränsningar, såsom exempelvis årskurs, använts för att fokusera på lärares attityder till 

handskrift. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga vad pedagogisk forskning säger om 

grundlärares attityder till handskrift som skrivmetod. Anledningen är den digitalisering i skolan 

som utgör alternativ till traditionella skrivverktyg, vilket bidragit till att allt mer undervisning 

idag sker med hjälp av tangentbord. 

 

För att uppfylla syftet används följande frågeställningar: 

• Vilken attityd har grundlärare till att undervisa i handskriftstekniker såsom exempelvis 

skrivstil? 

• Vad tror lärare om handskriftens framtidsutsikter? 

• Vilka argument har lärare för att undervisa eller inte undervisa i handskriftstekniker? 
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3 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras olika aspekter av handskrift ur ett didaktiskt perspektiv, samt 

relevanta begrepp som förekommer i resultatet. I kapitel 3.1 förklaras handskrift, textning, 

skrivstil och handstil som begrepp. Kapitel 3.2 beskriver begreppet attityd. Kapitel 3.3 redogör 

för den svenska handskriftens historia i korthet. Kapitel 3.4 behandlar handskriftens betydelse. 

Kapitel 3.5 redogör för handskriftens funktion enligt Skolverkets styrdokument. 

 

3.1 Handskrift och andra, underliggande begrepp 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.-c) kan handskrift mycket enkelt definieras som en text 

skriven för hand. Handskrift är därmed ett paraplybegrepp som inrymmer både textning, 

skrivstil och handstil som definieras nedan. I den här studien kommer begreppet handskrift 

användas för att beskriva de skrivprocesser som utförs för hand med penna och papper. Därför 

kommer exempelvis ordet handskriftsundervisning användas framför handstilsundervisning 

gällande skrivundervisning för hand. Irrelevant för studien, men som vidare kommenteras i 

metoddiskussionen (se kap. 6.1), är att handskrift även används som en synonym till codex, en 

gammaldags bokform bestående av sammanfogade trätavlor och senare pergamentblad 

(Nationalencyklopedin, u.å.-b). 

 

Begreppet textning kommer i denna litteraturstudie endast avse skrivande för hand med 

fristående och tryckliknande bokstäver (SAOL, 2015b). I sammanhanget bör nämnas – om än 

irrelevant för studien – att textning som definition även kan innefatta andra medier där de 

enskilda orden i en text lätt kan uppfattas. Begreppet textning används exempelvis som en 

synonym för undertextning, alltså överföring av tal i film eller TV-program till skrift på en 

bildskärm. 

 

Skrivstil kan se ut på många olika sätt men gemensamt är att bokstäverna länkas samman 

(Nationalencyklopedin, u.å.-d). Skrivstilen har historiskt kännetecknats av kalligrafiska 

utsmyckningar men sedan sekelskiftet 1900 har skrivstilen blivit allt mer funktionell med syftet 

att, genom att inte lyfta pennan, skriva snabbare (Andersson, 1986, s. 156, 224). I mitten av 

sjuttiotalet beslutade Skolöverstyrelsen om en obligatorisk och enhetlig nationell skrivstil, den 

så kallade SÖ-stilen (Skolöverstyrelsestilen) (Karlsson, 2009). Krav på SÖ-stilen togs bort tio 

år senare efter hård kritik, då den ansågs inkonsekvent och stelbent (Karlsson, 2009). Från 
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Skolöverstyrelsens håll menade man att avskaffandet av SÖ-stilen inte berodde på att den var 

en dålig förskriftstyp, utan på ett regeringsbeslut om att minska den statliga detaljkontrollen 

(Skolöverstyrelsen, 1989, s. 8). Idag återfinns inte begreppet skrivstil i läroplanen. Det gör 

däremot handstil. 

 

Handstil är ett tvetydigt begrepp. Enligt SAOL (2015a) definieras handstil som ett ”sätt att 

forma bokstäver sammanhängande vid skrivning för hand”. Svensk Ordbok (2009) i sin tur 

menar att handstil är en personlig utformning av skrivstil. I båda fallen klassas alltså handstil 

som skrivstil. I media och dagligt tal används snarare handstil för att beskriva det personliga 

sättet att skriva, oavsett om det är genom skrivstil eller genom textning (Augustin, 2013; 

Larsson, 2017). I den reviderade upplagan av Lpo94 från 2000 uppmärksammade Skolverket 

problematiken och att begreppet ”har väckt många frågor och varit svårt att tolka och ibland 

upplevts som synonymt med skrivstil. I den reviderade kursplanen har begreppet i stället 

formulerats ’skriva läsligt för hand’” (Skolverket, 2000, s. 51). Skolverkets kommentar får ses 

som ett ställningstagande för att handstil inte är att ses som en synonym för skrivstil, men 

handstilsbegreppet har sedan dess letat sig tillbaka in i den senaste läroplanen (Lgr11) 

(Skolverket, 2017b). I denna litteraturstudie kommer den senare definitionen, alltså handstil 

som det personliga sättet att skriva, att användas. I fall där det är uppenbart att handstil används 

för att enbart beskriva handskrift med sammanlänkande bokstäver kommer begreppet skrivstil 

att användas. 

 

3.2 Attityd som begrepp  

Begreppet attityd används vanligtvis inom socialpsykologin för att beskriva någons uppfattning 

och inställning till ett s.k. attitydobjekt (Nationalencyklopedin, u.å.-a).1 Ett attitydobjekt kan 

vara allt ifrån abstrakta ting såsom exempelvis kärlek, till specifika föremål eller personer. 

Enklast mäts attityder genom valens och styrka (Maio & Haddock, 2009, s. 4–5). Valens är 

inom psykologin en term för att beskriva om känslan är positiv, negativ eller neutral. Med styrka 

menas i vilken grad, alltså hur stark, denna valens är. Louis Thurstone och Rensis Likert är två 

framstående personer inom attitydforskningen, som utvecklade flera metoder för att mäta 

attityder, där likertskalan, utformad av Likert år 1932, sannolikt är den mest kända. Bland 

frågeformulär är likertskalan mycket vanlig, där den svarande utifrån en skala ska ange hur 

                                                 
1 Andra vetenskaper som studerar attityder är sociolingvistiken, då med fokus på attityd till språk och språklig variation (Bijvoet, 2013) 
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starkt han eller hon instämmer eller tar avstånd ifrån ett påstående (Maio & Haddock, 2009, s. 

12). Likertskalan åskådliggör alltså både den svarandes valens och dennes styrka. 

 

Attityder kan sägas bestå av tre komponenter: den kognitiva, den affektiva samt den 

intentionella komponenten (Nationalencyklopedin, u.å.-a). Den kognitiva komponenten 

handlar om vad vi i förväg tror eller vet om ett attitydobjekt, baserat på våra erfarenheter. 

Exempelvis kan en persons attityd mot handskrift bero på dennes kunskaper och erfarenheter 

av handskriftens effekter. Vår attityd tenderar dessutom att kunna ändras i takt med att våra 

kunskaper om objektet ändras. Den affektiva komponenten bygger på våra känslor och handlar 

om hur man värderar kunskapen av ett attitydobjekts egenskaper: hur positivt eller negativt 

bedöms effekterna av handskrift? Den intentionella komponenten, också kallad den konativa 

komponenten, beskrivs som ”beredskapen till handling när det gäller attitydobjektet” 

(Nationalencyklopedin, u.å.-a). För handskrift är ett exempel på intentionell komponent 

huruvida man avser att undervisa i handskrift eller ej. Notera att dessa tre komponenter inte 

ligger till grund för litteraturstudiens resultat, då målet är att klarlägga lärares attityder generellt, 

snarare än att analysera vad dessa attityder kan tänkas bero på. 

 

3.3 Skriftspråket i skolan förr och nu 

Under 1600- och 1700-talen dominerades trivialskolor och gymnasier av latinet och elever 

kunde till och med bestraffas om de upptäcktes med att tala sitt modersmål (Thavenius,1999, 

s.11–13). Latinet avskaffades formellt som undervisningsspråk 1807 men det skulle dröja fram 

tills 1856 innan läroverket fick en latinfri linje. Den allmänna skrivundervisningen i svenska 

tog istället sin början i samband med införandet av folkskolan 1842, men det är först i slutet av 

1800-talet som man kan tala om skrivförmåga hos den vanlige svensken (Längsjö & Nilsson, 

2005, s. 45–48). Rättstavning och skönskrivning var tecken på att man var bildad, och därför 

handlade mycket av skrivundervisningen om stavning, välskrivning och grammatik. Skrivande 

där eleven fick uttrycka sig fritt ansågs alltför komplicerat. 

 

1900-talets skriftspråksundervisning har dominerats av färdighetsträning. Innehållet i 

Läseboken som gavs ut 1912 utgick främst från att barn vuxit upp på lantgård då merparten av 

Sveriges befolkning fortfarande levde i ett bondesamhälle (Längsjö & Nilsson, 2005, s. 12–14; 

Svanström, 2015, s. 26–27). Mötet med texter skedde främst genom bibel- och katekesläsning 

och dagstidningar som kom ut någon enstaka gång i veckan. En ny undervisningsplan (U 19) 
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introducerades 1919 och krav om praktisk handstilsvård infördes i skolorna. Samtidigt börjar 

man ana en mer funktionell syn på skrivandet, alltså skrivande som en skapandeprocess som 

kräver förståelse (Längsjö & Nilsson, 2015, s. 48–49).  Katekesläsning avskaffades officiellt 

samma år men även om den tidigare religiösa folkuppfostran ersattes av mer nationella och 

medborgliga bildningsmål fortsatte undervisningen ute i skolorna att präglas av formell färdig-

hetsträning med rättstavning och välskrivning. 

 

I mitten av femtiotalet börjar förändringarna ske i allt snabbare takt. Det fria skrivandet får en 

egen rubrik i och med undervisningsplanen 1955 (U 55) och eleverna ska nu få möjlighet att 

med skrift återberätta egna upplevelser och ge uttryck för sina tankar. Tack vare växande 

forskning får fritt, skriftligt berättande en större roll i Lgr62:s kursplan för årskurs 1, och i Lgr80 

vill man att elevernas egna texter ska vara i skrivundervisningens fokus. Enligt Dahl (1999, s. 

78–79) var 80-talet början på en växande nyliberal ideologi om individens rätt och möjligheter. 

Denna uppfattning kan, tillsammans med kunskapsackumulation, globalisering och ökade krav 

på effektivitet, ha bidragit till att dagens skola karaktäriseras av valfrihet, individualism och 

elevens egna ansvar (Söderström, 2006, s. 9–14, 61). Längsjö och Nilsson (2005, s. 51) menar 

att dagens undervisning i handskrift kraftigt varierar mellan klasser och skolor. En anledning 

till detta tros vara att begreppet handstil, som återfinns i Lpo94 [och sedermera Lgr11, min 

anm.] är svårtolkat och ibland definieras som skrivstil och ibland som textning. I de senaste 

läroplanerna har läs- och skrivundervisningen gått från att ha varit två skilda områden till att 

ses som en enda språkutvecklande enhet. En annan förändring är digitaliseringen, där nya krav 

om att lärare och elever ska kunna använda sig av digitala verktyg tillkommit (Skolverket, 

2017b, s. 252–257). Intresset för modeller som syftar till att elever ska lära sig att uttrycka sig 

i skrift och nå textförståelse genom digital teknik växer alltjämt (SKL, 2017). 

 

3.4 Handskriftens betydelse 

Skrivande är en mycket komplex kognitiv process och betydelsen av att skriva för hand är 

omdebatterad då det finns många olika delar av skrivprocessen att ta hänsyn till (Blåsjö, 2010, 

s. 7). Alla har vi också olika erfarenheter och åsikter om skrivarbete vilket gör att en del 

forskning med ideologisk bakgrund förekommer. Flertalet forskningsstudier pekar ändå på att 

det finns kognitiva fördelar med att skriva för hand. Enligt en studie gjord av Longcamp, 

Zerbato-Poudou och Velay (2005) har barn lättare att memorera skrivtecken genom handskrift 

än genom skrivande på tangentbord. Att skrivande för hand gynnar delar av vårt minne är något 
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som Mangen, Anda, Oxborough och Brønnick (2015) också kommit fram till. Handskrivandet 

tränar lättare upp muskelminnet och arbetsminnet, vilket man tror beror på att det senso-

motoriska lärandet, alltså koordinationen mellan sinnesintryck och motorik, stärks av att skriva 

för hand, då varje bokstav kräver sin specifika rörelse. De rörelser som sker vid skrivande för 

hand förmedlar alltså rikare information till hjärnan än om man skriver digitalt. 

 

Handskrivandet skiljer sig från digitalt skrivande i att skrivprocessen är mer linjär (Åkerfeldt, 

2014, s. 185–188). Med linjär menas att skrivprocessens olika faser, såsom en texts bearbetning, 

sker i en bestämd ordning. Vid handskrift läggs även större fokus på rättstavning och 

grammatisk uppbyggnad, vilket skulle kunna bero på att skrivande för hand kräver visuell upp-

märksamhet på pennspetsen från den som skriver, medan skrivande på tangentbord beskrivs 

som två uppdelade spatiotemporala rum ”spatiotemporally separated, spaces” och inkluderar 

ett motoriskt rum (tangentbordet) och ett visuellt rum (skärmen) (Mangen & Velay, 2010, s. 

386, 389). Elever som skriver digitalt jobbar mer rekursivt, eftersom ordbehandlingsprogram 

gör det enklare att gå fram och tillbaka i texten och ändra eller flytta runt ett innehåll (Åkerfeldt, 

2014, s. 185–188). Åkerfeldt (2014, s. 176) refererar till Stapleton (2012) som menar att 

användandet av ordbehandlingsprogram och digitala verktyg för språkkontroll kräver en annan 

typ av färdigheter och att elever i en digital miljö producerar texter på ett annat sätt. 

 

3.5 Handskrift enligt nuvarande styrdokument 

Ämnet svenska är det ämne med flest antal undervisningstimmar och det har därmed ett stort 

ansvar för elevernas språkutveckling (Skolverket, 2018). Eleverna ska enligt Skolverkets 

kursplan i svenska för grundskolan, ges möjlighet att utveckla sitt skriftspråk så att de får tilltro 

till sin språkförmåga och kunna formulera sig och kommunicera i skrift (Skolverket, 2017b, s. 

252–253). Då vare sig termerna handskrift, textning eller skrivstil förekommer i läroplanen, 

och handstilsbegreppet används mycket sparsamt, är det mycket upp till lärarna hur 

skriftspråksbegreppet tolkas. Oavsett ska eleverna även utveckla förmågan att anpassa språket 

efter mottagare, sammanhang och syfte. Vidare ska eleverna utveckla förmågan att skapa och 

bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra. De ska även lära sig att skriva med tydlig 

handstil, men detta ska inte ses som synonymt med ett mekaniskt tränande av bokstävernas 

form (Skolverket, 2017a, s. 11). 
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4 Metod 

I följande avsnitt kommer litteraturstudiens metod att beskrivas. I kapitel 4.1 presenteras de 

sökord och söktjänster som använts. I kapitel 4.2 presenteras studiens inklusionskriterier. 

Kapitel 4.3 redogör för det urval av källor som gjorts. Avslutningsvis förklarar kapitel 4.4 hur 

det insamlade materialet har analyserats. 

 

4.1 Informationssökning 

Det första steget i informationssökningen var att definiera och tillämpa studiens inklusions-

kriterier och sökstrategi. Fokus låg på att söka efter lärares attityder till skrivande för hand, och 

sekundärt på handskrift ur ett didaktiskt perspektiv. Med detta som utgångspunkt 

koncentrerades sökningarna till databaser/söktjänster som behandlade pedagogik/didaktik. 

Följande söktjänster har använts: Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA-portal), Educational 

Resources Information Center (ERIC), Google Scholar, Högskolebiblioteket i Jönköpings 

söktjänst PRIMO, ScienceDirect och ProQuest. Sökningar genomfördes även i SwePub men 

utan resultat. Informationssökningen utfördes i februari 2018. På grund av språkmässiga skäl 

begränsandes sökningarna till att bara innefatta publicerat material på svenska eller engelska. 

 

I de olika söktjänsterna användes sökord som behandlade ämnet handskrift, tillsammans med 

de booleska operatorerna OCH/AND och OR/ELLER och trunkering *. Följande sökord har 

använts: handwriting, cursive, writing, ”writing by hand”, manuscript, handstil, handskrift, 

skrivstil, textning, hand, skrivundervisning, attitude, attityd, approach, perception, benefit, 

mindset, praxis, opinion, teacher, elementary, ”upper elementary” och education. Ett exempel 

på sökstrategi i ERIC var: ("handwriting*" OR "Cursive"* OR "writing by hand") AND 

(Attitude* OR approach* OR mindset* OR praxis* OR perception* OR benefit*). Sökresultatet 

begränsandes till endast referentgranskat och årtal i enlighet med inklusionskriterierna. Jag 

använde mig även av ERIC:s filtrering att begränsa materialet till ”elementary school”. 

Sökresultatet blev då 32 träffar. Det vanligaste skälet till att granskat material exkluderades från 

studien var att de inte uppfyllde inklusionskriterierna (se kap. 4.2). 

 

4.2 Inklusionskriterier  

Under insamlandet av material har fyra kriterier för inklusion använts. Det första kriteriet var 

att materialet skulle överensstämma med studiens syfte och frågeställningar. Detta innebär att 
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det insamlade materialet antingen måste beröra lärares attityder till skrivande för hand i en 

skrivundervisningsmiljö, eller lärares erfarenheter av handskrift ur ett didaktiskt perspektiv. 

Forskning som uteslutande berört digitala skrivmetoder såsom exempelvis datorer och 

lärplattor har exkluderats. Det andra kriteriet var att materialet till övervägande del skulle bestå 

av forskning inriktad mot grundskolan eller motsvararande utbildningsnivå från internationellt 

material. Forskning som berört vuxenlärare har exkluderats på grund av irrelevans gentemot 

studiens syfte och frågeställningar. Därutöver har viss anpassning av sökorden gjorts för att 

överensstämma med min kommande yrkesroll som grundlärare i årskurs 4–6. Det tredje 

kriteriet var att använda samtida forskning och sökningarna har därför begränsats till att endast 

inkludera resultat från 2004 och framåt. Orsaken är den digitalisering som tagit fart i skolan 

först på senare år, vilket skapat ett nytt alternativ till traditionella skrivmedel (Skolverket, 

2016). Det fjärde och sista kriteriet var att materialet skulle kunna klassas som vetenskapligt. 

För att uppfylla detta kriterium har alla sökningar gjorts genom databaser tillhandahållna av 

Högskolebiblioteket i Jönköping. Därtill har sök- och skrivguider från samma bibliotek använts 

och varje publikation har granskats med hjälp av ett protokoll som ska säkerställa dess 

vetenskaplighet (se Bilaga 1). Om det publicerade materialet ej uppfyllde dessa fyra kriterier 

exkluderades det från studien. 

 

4.3 Urval 

Först genomfördes en ytlig granskning av materialet efter kriterierna för inklusion. Därefter 

närlästes varje källa och material ej relevant för studien exkluderades, se ex. Fredholm (2015) 

och Z. Karatas, Arslan och M.E. Karatas (2014). På grund av begränsad mängd forskning inom 

området resulterade informationssökningen i totalt elva källor, varav sju vetenskapliga artiklar, 

en doktorsavhandling, en masteruppsats och en kandidatuppsats (Sjöström, 2015). Av samma 

anledning består urvalet i huvudsak av internationell forskning, där såväl kvalitativ som 

kvantitativ metod förekommer. 

 

Att en uppsats på lägre nivå tagits med i urvalet kräver vidare förklaring. Sjöströms (2015) 

kandidatuppsats tillför viktig information om svenska 4–6 lärares attityder i ett annars litet 

forskningsområde. Uppsatsen uppfyller förvisso inte det kvalitetsprotokoll som använts (se 

Bilaga 1) eftersom kunskapsläget inte finns beskrivet, men då uppsatsen har opponerats och 

godkänts av Umeå universitet bör arbetet kunna klassas som vetenskapligt och med anledning 

av ovanstående kvaliteter har ett undantag gjorts. 
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Tabell 1. Material som ingår i studien (sorterat i bokstavsordning efter författare). 

 

Författare År Publikationstyp Titel 

Asher, A. & Estes, J. 2016 Vetenskaplig artikel Handwriting instruction in elemen-

tary schools: Revisited! 

 

Brindle, M., 

Graham, S., Harris, 

K. R. & Hebert, M. 

 

2016 Vetenskaplig artikel Third and fourth grade teacher's 

classroom practices in writing: A 

national survey 

Graham, S., Harris, 

K. R., Mason, L., 

Fink-Chorzempa, S. 

M. & Bruce Saddler, 

B. 

2008 Vetenskaplig artikel How do primary grade teachers teach 

handwriting? A national survey. 

Karadağ, R. 

 

2014 Vetenskaplig artikel The Attitudes of Primary School Pre-

Service Teachers towards Cursive 

Handwriting 

Lescht, S. J. 2007 Masteruppsats Handwriting at Elementary Level in 

Santa Fe Public Schools 

Lund, R. E. 

 

2016 Vetenskaplig artikel Handwriting as a Tool for Learning 

in ELT 

 

Marquardt, C., 

Meyer, D., 

Schneider, M. & 

Hilgemann, R. 

2016 Vetenskaplig artikel Learning handwriting at school – A 

teachers' survey on actual problems 

and future options 

  

Myers, D. 

 

2013 Doktorsavhandling Attitudes and Beliefs of Upper Ele-

mentary Teachers Regarding the 

Teaching of Cursive Handwriting 

Sharp, L. & Brown, 

T. 

 

2015 Vetenskaplig artikel Handwriting Instruction: An 

Analysis of Perspectives from Three 

Elementary Teachers 

 

Sharp, L. A. & Titus, 

S. 

 

2016 Vetenskaplig artikel 
Is Handwriting Instruction Outdated? 

A Replication Study of Teachers’ 

Perspectives 

 

Sjöström, B. 

 

2015 Kandidatuppsats Handstilen bland elever som lever i 

ett digitaliserat samhälle: En studie 

om elevers och lärares inställning till 

att skriva för hand 

 

https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/19411243.2016.1239560&context=PC&vid=jul&search_scope=jul_all&tab=default_tab&lang=sv_SE
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/19411243.2016.1239560&context=PC&vid=jul&search_scope=jul_all&tab=default_tab&lang=sv_SE
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s11145-015-9604-x
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s11145-015-9604-x
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s11145-015-9604-x
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/883890437?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/883890437?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1697501057/34DD860381D14192PQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1697501057/34DD860381D14192PQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1697501057/34DD860381D14192PQ/1?accountid=11754
http://its.nmhu.edu/intranetuploads/001349-elementaryh-23200930152.pdf
http://its.nmhu.edu/intranetuploads/001349-elementaryh-23200930152.pdf
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_oxford10.1093/elt/ccv048&context=PC&vid=jul&search_scope=jul_all&tab=default_tab&lang=sv_SE
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_oxford10.1093/elt/ccv048&context=PC&vid=jul&search_scope=jul_all&tab=default_tab&lang=sv_SE
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949316300126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949316300126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949316300126
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1826518981/28A956F7F694461DPQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1826518981/28A956F7F694461DPQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1826518981/28A956F7F694461DPQ/1?accountid=11754
http://search.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=eric&AN=EJ1110830&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=eric&AN=EJ1110830&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.library.ju.se/login.aspx?direct=true&AuthType=cookie,ip,uid&db=eric&AN=EJ1110830&site=ehost-live
http://www.pltesig.org/uploads/1/3/2/4/13243280/129519_professors_of_literacy_spring_summer_2016.pdf#page=27
http://www.pltesig.org/uploads/1/3/2/4/13243280/129519_professors_of_literacy_spring_summer_2016.pdf#page=27
http://www.pltesig.org/uploads/1/3/2/4/13243280/129519_professors_of_literacy_spring_summer_2016.pdf#page=27
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:817916
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:817916
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:817916
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:817916
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4.4 Materialanalys 

I ett första steg genomfördes en ytlig granskning av materialet efter kriterierna för inklusion. 

Inkluderat material presenteras under urval (4.3) och i Bilaga 2. Därefter närlästes materialet; 

dels för att få en större förståelse för innehållet, dels för att försöka hitta likheter, skillnader och 

återkommande teman. Tematiseringen gav upphov till fem analyskategorier som belyste olika 

aspekter av lärarattityd och som används i studiens resultat: Lärares och elevers 

handskriftsförmåga, Emotionella aspekter, Handskriftens betydelse och framtidsutsikter, 

Handskriftsundervisningens mål samt Didaktiska aspekter. I samband med närläsningen 

färgkodades materialet efter dessa kategorier för att underlätta analysprocessen. Valet av 

kategorier, och att varje kapitel är tänkt att kunna läsas fristående, har medfört att kategorierna 

till viss del kan gå in i varandra. Nämnas bör att kategorierna har utvecklats och förändrats 

under arbetets gång. 

 

5 Resultat 

I följande avsnitt presenteras litteraturstudiens resultat. Kapitel 5.1 besvarar studiens första 

frågeställning: Vilken attityd har grundlärare till att undervisa i handskriftstekniker såsom 

exempelvis skrivstil? Kapitel 5.2 besvarar studiens andra frågeställning: Vad tror lärare om 

handskriftens framtidsutsikter? Avslutningsvis besvarar kapitel 5.3 studiens tredje 

frågeställning: Vilka argument har lärare för att undervisa eller inte undervisa i 

handskriftstekniker? 

 

5.1 Attityder till att undervisa i handskrift 

För att besvara litteraturstudiens första frågeställning har två analyskategorier använts. I 

avsnittet beskrivs lärares attityder till att undervisa i olika handskriftstekniker, dels ur ett 

kompetensperspektiv, och dels på ett mer emotionellt plan. Avsnittet inleds med kapitel 5.1.1 

som behandlar lärares attityder till sin egen och elevers handskriftsförmåga. Kapitel 5.1.2 

redogör för lärares emotioner kring skrivande för hand. 

 

5.1.1 Lärares och elevers handskriftsförmåga 

Flera studier pekar på att lärare upplever att de inte fått tillräcklig utbildning i hur 

handskriftsundervisning ska bedrivas (Brindle, Graham, Harris & Hebert, 2016, s. 940; Graham 
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et al., 2007, s. 63; Myers, 2013, s. 54–55, 69–70; Sharp & Titus, 2016, 31–32). Enligt en 

amerikansk studie gjord av Brindle et al. (2016, s. 940) upplevde 76 procent av 157 tillfrågade 

lärare i årskurs 3–4 att de fått otillräckliga kunskaper i skrivundervisning under sin 

lärarutbildning, och att de därför kände sig oförberedda att undervisa i handskrift sett utifrån ett 

utbildningsperspektiv. Dock svarade uppemot 80 procent att de kände sig tillräckligt förberedda 

när internutbildning och personliga förberedelser tagits med i beräkningen. Sammantaget 

rankades dock förberedelserna till skrivundervisning lägre jämfört med förberedelser i 

läsundervisning, naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. Tidigare har Graham och 

Harris, tillsammans med andra forskare, genomfört en liknande studie på 169 lärare 

undervisandes i årskurs 1–3 (Graham et al., 2007, s. 63). På frågan hur väl lärarutbildningen 

förberett dem för handskriftsundervisning svarade en klar majoritet av lärarna att de kände sig 

oförberedda, där endast 12 procent angav att förberedelserna varit tillräckliga eller mer. För 

skrivstilsundervisning menar närmare 90 procent av 126 mellanstadielärare att deras 

lärarutbildning inte gett dem kunskaper i hur skrivstilsundervisning ska bedrivas (Myers 2013, 

s. 54–55, 69–70). Med hänvisning till Kagan (1992), som funnit att lärares utbildning och 

erfarenheter har en direkt påverkan på dennes attitydsschema, lyfter Myers frågan om i vilken 

grad bristen på utbildning i skrivstil påverkar lärares attityd till skrivstil i den egna undervis-

ningen (Myers, 2013, s. 69–70). Med tanke på de ovan nämnda studierna bör frågan även vara 

relevant gällande andra typer av handskrift. 

 

De flesta lärare anser sig ha goda kunskaper när det kommer till eget skrivande för hand och 

merparten anser sig även vara en bra lärare i samband med skrivundervisning (Brindle et al., 

2015, s. 937, 942; Graham et al., 2007, s. 63). Däremot påträffades en skillnad mellan yrkes-

verksamma lärare och lärarstudenter. I Myers (2013, s. 54–55) studie angav alla utom en lärare 

att de kunde skriva skrivstil och av de som kunde hade alla lärt sig skrivstil i grundskolan. Bland 

705 turkiska lärarstudenter svarade drygt 30 procent att de kände en osäkerhet vid användande 

av skrivstil och drygt 50 procent ansåg att tidigare skrivstilsundervisning de fått varit ”värdelös” 

(Karadağ, 2014 s. 88–90). Yrkesverksamma lärare uttryckte dessutom en oro kring 

lärarstudenters handskriftsförmåga (Sharp & Titus, 2016, s. 31). 

 

I ett par studier är det tydligt hur lärare ställer sig kritiska till elevers nuvarande handskrifts-

förmåga (Sharp & Titus, 2016, s. 31–32; Marquardt, Meyer, Schneider & Hilgemann, 2016, s. 

84–85). Det som tycktes bekymra lärarna mest var att elevernas handstil uppfattades som så 

slarvig att lärarna fick svårigheter att läsa vad eleverna skrev. En möjlig förklaring till detta 
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noteras i Leschts (2007, s. 49–52) undersökning, där årskurs 3–4 lärare uttrycker en frustration 

över att eleverna, enligt deras uppfattning, inte får lära sig korrekt penngrepp eller formandet 

av bokstäver i lägre årskurser utan börjar mellanstadiet med alltför dålig handstil. Detta är något 

som även noteras hos Sharp och Brown (2015, s. 35), där en förskolelärare berättar att hon 

börjat höra “complaints from the upper grades” över bristande läslighet hos elevers handstil. 

Sjöströms (2015, s. 32) intervjuer med två lärare skiljer sig mot övriga studier. De ansåg att 

eleverna i deras klass hade en fullt godkänd handstil, något som elevernas egna uttalanden 

bekräftade. Bland lärarnas kommentarer fanns också de som menade att vissa elevers handstil 

blev avsevärt bättre när de bytte från textning till skrivstil (Myers, 2013, s. 66, 71). 

 

Sammantaget upplever merparten lärare att de inte fått tillräcklig utbildning i hur handskrifts-

undervisning ska bedrivas. Yrkesverksamma lärare anser sig ha en bra handstil och har lärt sig 

skriva i skrivstil, medan lärarstudenter finner en osäkerhet när det kommer till att skriva i 

skrivstil. Överlag anser de deltagande lärarna att elevers handstil har försämrats över tid. 

 

5.1.2 Emotionella aspekter 

Drygt hälften av de yrkesverksamma lärarna uppgav en positiv attityd till att undervisa i 

handskrift, men att de var neutrala till frågan om de såg fram emot skrivundervisning (Brindle 

et al., 2016, s. 937; Graham et al., 2008, s. 62–63). Även för skrivstil noterades en svagt positiv 

attityd bland lärare även om attityden övergick till att bli negativ i årskurs 5 (Myers, 2013, s. 

55–56). Lärare som uppskattade det handskrivna ordet uttryckte vemod över handskriftens 

minskade betydelse i skolan: 

 

I believe handwriting is almost a part of your personality. I look at an old recipe card 

handwritten by my grandmother and her memory is very real. I would hate to think that 

lovely handwritten letters are to become a thing of the past. 

(Myers, 2013, s. 60) 

 

En undervisande lärare i årskurs 6 upplever att det skett en förändring kring hennes attityd till 

skrivundervisning (Sjöström, 2016, s. 29–30). Från att ha upplevt stunderna som ”mysiga” och 

roliga, upplever hon numera att allt fler elever inte har en färdigutvecklad handstil, vilket gör 

att undervisningen hämmas. Den andra intervjuade sjätteklassläraren i Sjöströms (2016) studie 

bär på liknande erfarenheter och menar att mycket energi läggs på penngrepp. Båda lärarna 

anser att skrivandet ska upplevas som något roligt och att det inte bara handlar om bristande 
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motorik utan också om elevernas inställning till handskrift, men att det läggs för lite tid på 

handskriftsundervisning i lägre årskurser. 

 

Bland lärarstudenter föredrog samtliga 19 deltagare i Lunds (2015, s. 51–54) studie att skriva 

anteckningar för hand under föreläsningar, under gruppdiskussioner och vid studerande på egen 

hand. På frågan varför de föredrog att skriva anteckningar för hand, menade flera av studenterna 

att de, till skillnad från skrivande framför en dator, lättare kunde koncentrera sig och fokusera 

mer på vad och hur de skrev, samt att de lättare kunde upptäcka stavfel. Flera studenter tog upp 

hur de uppskattade handrörelserna som sker vid handskrift och att dessa rörelser hjälpte dem 

att minnas hur ett ord stavas. Vidare upplevde studenterna handskrift som mer personligt 

jämfört med en datorskriven text och några menade till och med att de kände sig mer kreativa 

när de skrev för hand. Huruvida dessa attityder till handskrift får utlopp i studenternas framtida 

undervisning går dessvärre inte att svara på. Noterbart är i alla fall att ingen av de 

yrkesverksamma lärarna i övriga studier ger uttryck för dessa fördelar när det kommer till att 

skriva för hand. Ju längre in i skrivprocessen studenterna kom, ju mer föredrog de datorn 

framför det handskrivna ordet (Lund, 2015, s. 53–54). De menar att datorn ger stora fördelar 

när det kommer till redigering och att slutresultatet ser mer professionellt ut. Gällande skrivstil 

visar Karadağ (2014, s. 86–90) att lärarstudenternas attityd var varierande och med stora 

skillnader mellan olika individer. Runt en fjärdedel av lärarstudenterna uppgav att de föredrog 

att använda skrivstil i sitt skrivande, samtidigt som en fjärdedel beskrev skrivstil som 

meningslöst och upplevde skrivstil som tråkigt och svårt att lära sig. Närmare en tredjedel 

svarade att de inte tänkte undervisa i skrivstil. 

 

5.2 Handskriftens betydelse och framtidsutsikter 

Sett över alla studier upplever deltagande lärare generellt att övergången från handskrivna 

uppgifter till allt fler digitala uppgifter och prov samt ett större digitalt fokus i läroplanen, 

medfört att handskrivandets betydelse minskat avsevärt (Asher & Estes, 2016, s. 359–360; 

Myers, 2013, 48–49, 58–59). Somliga är tveksamma till om handskriftsundervisning kommer 

att finnas kvar i framtiden då undervisningstiden behövs till annat (Sjöström, 2016, s. 29–32). 

En av lärarna i Sjöströms studie menar dock att handskrift börjar bli populärt igen men att det 

inte märks i skolorna. Gemensamt för flera studier var att lärare ansåg det som viktigare för 

eleven att lära sig skriva på tangentbord än att lära sig skrivstil med anledning av 

digitaliseringen (Sharp & Brown, 2015, s. 35–36; Myers, 2013, s. 65). För de negativt inställda 
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till handskriftstekniker såsom skrivstil återfanns kommentarer som ”outdated” och ”a waste of 

time” (Sharp & Titus, 2015, s. 31). Trots minskad betydelse och sämre framtidsutsikter ansåg 

sig merparten vilja behålla skrivstilsundervisningen, även om åsikterna gick isär (Graham et 

al., 2008, s. 62–63; Sharp & Titus, 2015, s. 31–32). Ett tydligt exempel på detta går att finna i 

Myers (2013, s. 44–45) studie, där runt 45 procent av lärarna var positivt inställda till fortsatt 

skrivstilsundervisning, samtidigt som cirka 30 procent menade att skrivstil inte är något som 

elever behöver lära sig. Runt 25 procent ställde sig neutrala i frågan. I en större tysk studie är 

så gott som samtliga överens om att skrivande för hand fortfarande är viktigt eller mycket 

viktigt (Marquardt et al., 2016, s. 87). Enligt forskarna tros förklaringen ligga i att användandet 

av digitala skrivhjälpmedel i de tyska skolorna är lägre jämfört med andra länder. 

 

En vanlig kommentar bland de som var negativt inställda till skrivstilsundervisning var att 

skrivstil som färdighet inte var applicerbar på dagens samhälle då majoriteten av all information 

sker i textad form och mycket sköts digitalt (Myers, 2013, s. 48–49, 58–59). Ett återkommande 

argument bland de som var för fortsatt skrivstilundervisning var att eleverna bör kunna läsa 

historiska dokument. Det går även att finna tendenser till ett minskat intresse för skrivstil bland 

yngre. Lärare med 20 år eller längre arbetslivserfarenhet ansåg skrivstil som relevant i högre 

utsträckning än lärare som arbetat mellan 1 och 20 år, och bland lärarstudenter noterades att en 

klar majoritet inte trodde de skulle få användning av skrivstil senare i livet (Myers, 2013, s. 71; 

Karadağ, 2014, s. 88). 

 

5.3 Anledningar till att undervisa i handskrift 

För att besvara studiens tredje frågeställning har två analyskategorier använts. Kapitel 5.3.1 

redogör för lärares syn på varför handskriftsundervisning genomförs. Kapitel 5.3.2 beskriver 

de didaktiska aspekter som styr huruvida lärare undervisar eller inte undervisar i handskrift, 

vilket också kan tänkas påverka lärares attityd till handskrift. 

 

5.3.1 Handskriftsundervisningens mål 

Enligt Sharp och Titus (2016, s. 29–31) studie anser närmare 70 procent av de 39 tillfrågade 

lärarna att målet med skrivundervisningen är ökad läslighet, så att andra kan ta del av vad eleven 

skrivit. Flera lärare poängterade också vikten av att själva kunna läsa vad eleven skriver, för att 

på så sätt kunna göra riktiga bedömningar av elevens förståelse. I studien angavs även 

läroplanens krav som ett överhängande mål med skrivundervisningen. Målet med en god 
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handstil är att underlätta elevens skrivande i framtida skrivuppgifter och göra arbetet enklare 

och mer effektivt (Sharp & Titus, 2016, s. 30; Sjöström, 2015, s. 31). Just effektiviteten av att 

besitta en funktionell handstil där eleven inte blir trött i handen går före en vacker handstil 

såsom skrivstil. I en mindre, kvalitativ studie med en förskolelärare och två mellanstadielärare 

nås liknande resultat, där alla tre menar att när eleverna börjar mellanstadiet är läslighet det 

enda viktiga (Sharp & Brown, 2015, s. 34–36). En lärare beskriver det hela på följande sätt: 

 

With the number of student expectations I am responsible for teaching, using classroom 

time to practice the skill of cursive handwriting has less importance to me as a classroom 

teacher. My goal for my students is that they can express their thoughts in a legible 

manner to be an effective communicator when using paper and pencil.  

(Sharp & Brown, 2015, s. 36). 

 

Konsekvenser av en dålig handstil är enligt lärare att eleven får svårare att hinna med 

skrivarbeten, vilket leder till lägre kvalité på skrivarbeten vilken i sin tur resulterar i lägre betyg 

när det kom till skrivuppgifter (Graham et al., 2008, s. 64). Runt 40 procent av lärarna menade 

även att dålig handstil hade en negativ effekt på stavning, hindrade möjligheten att göra 

noteringar, och gav eleven en sämre självbild. 

 

En vanlig anledning till att lärare undervisade i skrivstil var för att det stod i deras läroplan 

(Myers, 2013, s. 48–49). Andra skäl som lärarna uppgav var att eleverna genom skrivstils-

undervisning skulle kunna läsa historiska dokument skrivna med skrivstil, samt för att kunna 

signera dokument och läsa andras signaturer. Att just kunna läsa historiska dokument, snarare 

än att själva producera en bra skrivstil är något som även nämns av Sharp och Titus (2016, s. 

29–31). En lärare i Sjöströms studie (2016, s. 31) menar å sin sida att skrivstilsundervisningen 

inte är särskilt framgångsrikt då elever ändå överger skrivstil för textning i högre åldrar. 

 

5.3.2 Didaktiska aspekter 

Som tidigare nämnts upplever lärare att handskriftens betydelse minskat med åren. En 

anledning sägs vara tidsbrist, och att lärare väljer bort handskriftsundervisning till förmån för 

annan typ av undervisning (Myers, 2013, s. 48, 60; Sharp & Brown, 2015, s. 35). Bristen på tid 

är ett återkommande tema, där lärare ger uttryck för att läro- och timplanens utformning gör det 

omöjligt att lägga mer tid på handskriftsundervisning (Marquardt et al., 2016, s. 86; Lescht, 

2007, s. 57). I Myers (2013, s. 65) studie var de flesta lärare överens om att det var mer relevant 

för eleven att lära sig att skriva på tangentbord än att lära sig skrivstil, och till skillnad från 
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handskrift, upplever lärare i Sjöströms (2016, s. 29–30) studie att skrivande på tangentbord ökar 

motivationen och koncentrationen bland eleverna. Efter 10–15 minuters skrivande för hand 

menar en lärare att hon tydligt kan se hur kvaliteten på elevens handstil försämras. När hon 

märker att en elevs handstil påverkar dennes prestation negativt föredrar hon att använda datorn 

som skrivverktyg. Båda lärarna i studien påpekar att elevernas egna inställning till handskrift 

är viktig för att deras handstil ska förbättras. Ytterligare en anledning till att betydelsen av 

handskriften upplevs ha minskat sägs vara diffusa eller avsaknad av handskriftsbegrepp i 

läroplanen (Asher & Estes, 2016, s. 360; Myers, 2013, s. 69). Lund (2016, s. 54) resonerar kring 

hur norska elever, enligt läroplanen, ska få möjlighet att utveckla förmågan att skriva både för 

hand och på tangentbord, men att ingenting i läroplanen beskriver de potentiella skillnader som 

existerar mellan skrivmetoderna och hur metoderna kan användas. Detta kan, enligt Lund, bidra 

till minskad kännedom om hur skrivande bör användas i undervisningen. De intervjuade lärar-

studenterna menar att de inte undervisats om skillnaderna mellan handskrift och skrivande på 

tangentbord, och lärarstudenternas kurslitteratur tar inte heller upp förhållandet. 

 

Hur mycket tid som läggs på handskriftsundervisning varierar, men generellt ägnas runt en 

timme i veckan åt skrivträning (Brindle et al., 2016, s. 942; Graham et al., 2008, s. 66; Lescht, 

2007, s. 43). Runt 50 procent av deltagarna i Myers (2013, s. 43–44) studie uppgav att de 

undervisade i skrivstil. Samtidigt noterades att skrivstilsundervisningen avtog ju högre årskurs 

lärarna undervisade i, där 60 procent uppgav att de undervisade skrivstil i årskurs 3, men att 

den siffran var nere på 10 procent i årskurs 5 (Myers, 2013, s. 55). Val av textning eller skrivstil 

som skrivmetod, och tiden som läggs ner på handskriftsundervisning styrs till stor del av 

huruvida skolan infört ett program för hur handskriftsundervisning ska bedrivas eller ej (Lescht, 

2007, s. 43, 47, 54). I fall där inget program finns tillgängligt är det oftast helt upp till läraren 

att tolka läroplanen och valet av metod görs utifrån personliga preferenser, vad som anses minst 

tidskrävande och har högst läslighet (Asher & Estes, 2016, s. 360–361; Sharp & Brown, 2015, 

s. 34). 
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6 Diskussion  

I följande avsnitt tas litteraturstudiens metod och resultat upp för diskussion. I kapitel 6.1 

diskuteras litteraturstudiens metodavsnitt, där bl.a. informationssökning och materialanalys 

ingår. Kapitel 6.2 diskuterar litteraturstudiens resultat i förhållande till dess syfte, bakgrund 

samt egna åsikter. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Inledningsvis var syftet med studien att utforska lärares och elevers attityder till handskrift, men 

på grund av begränsat med forskning gällande elevattityder, togs beslutet att bara rikta in sig 

på lärares attityder. Tre frågeställningar utformades för att få en helhetsbild över lärares 

attityder till handskrift. Frågeställningarna hjälpte också till att bredda fältet för att underlätta 

vid informationssökningen. Vid informationssökningen noterades att ett stort antal termer är 

kopplade till handskrift och att vissa är svåra att särskilja från varandra. Ett tydligt exempel på 

detta är begreppet handstil (se kap. 3.1). Ett annat problem som uppstod var att begrepp såsom 

handskrift och manuscript kan betyda skrivande för hand, men också fungera som en kategori 

för bokhistoriska verk. Därför krävdes ett brett antal sökord och frekvent användande av 

booleska operatorer för att sålla bort irrelevant material. 

 

Då svensk forskning inom fältet var högst begränsat togs tidigt beslut om att inkludera 

internationell forskning. En fördel med att inkludera internationell forskning är att föreliggande 

studie ger ett mer vidgat perspektiv på hur lärarattityder gentemot handskrift ser ut i olika 

länder. Omvänt är det förstås en nackdel att den nationella forskningen blir underrepresenterad. 

För att ändå erbjuda ett nationellt perspektiv togs beslutet att inkludera en svensk kandidat-

uppsats (se kap. 4.3). En viss problematik uppstod i inkluderandet av internationella studier, då 

en elevs ålder i förhållande till årskurs kan skilja sig åt beroende på land. För att undvika 

feltolkningar tillämpas benämningen mellanstadium som ett samlingsnamn för att beskriva 

grundskolans mellanår. Styrdokumentens utformning skiljer sig mellan olika länder vilket kan 

ha påverkat studiens resultat, då mål, tidsplaner och andra krav sannolikt har en inverkan på 

lärares attityder. 

 

Studiens inklusionskriterier (se kap. 4.2) kan ha påverkat studiens resultat. Det första kriteriet 

bör rimligen haft en direkt påverkan på resultatet då det bidrog till att relevant material 
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inkluderades. Samtidigt exkluderades material som fokuserade på digitalt skrivande, vilket 

också kan ha påverkat resultatet, eftersom det är möjligt att attityder gentemot handskrift även 

förekommit i dessa studier. På grund av irrelevans gentemot syftet exkluderades vuxenstudier 

vilket kan ha haft en påverkan på resultatet, även om handskriftsundervisning i regel sker innan 

eleven nått vuxen ålder. Valet att rikta vissa sökord mot årskurs 4–6, eller motsvarande 

internationellt, ökade förvisso relevansen sett ur mitt yrkesverksamhetsperspektiv, men kan ha 

påverkat resultatet då undervisning av handskrift i huvudsak sker i yngre åldrar, och att attityder 

bland förskolelärare därmed kan ha varit av större betydelse. Det tredje och fjärde kriteriet tros 

ha bidragit till att irrelevant och icke trovärdigt material exkluderats från studien. 

 

Studiens urval närlästes och färgkodades efter kategori (se kap. 4.4). Som nämnts gjordes detta 

för att underlätta själva materialanalysen och resultatprocessen. Att allt material färgkodades 

efter samma kriterier bidrar till en rättvisare tolkning och ett trovärdigare resultat. De fem 

analyskategorier som använts kan till stor del läsas fristående och belyser olika aspekter av 

lärarattityder. Även om justeringar gjorts hade det varit fördelaktigt om frågeställningarna i 

högre utsträckning fått styra valet av kategorier, då kategorierna i sin nuvarande form kan 

upplevas som likartade, vilket gör förhållandet mellan kategori och frågeställning något 

otydligt. En styrka med studien är att det material som påträffats och valts ut innehåller relevant 

information som kan kopplas till studiens syfte och frågeställningar. En annan styrka är att 

lärdom kan dras från andra länders lärarattityder och lärsituationer och knytas an till svensk 

forskning. En svaghet med studien är att området fås ses som relativt nytt och outforskat. 

Bristen på nationell forskning innebar att ett undantag gjordes från inklusionskriterier och 

institutionens riktlinjer då Sjöström (2016) inkluderades i studien. En annan svaghet är att 

urvalet begränsades till engelsk- eller svenskpublicerat material, trots att det sannolikt finns 

publicerad forskning på andra språk. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att en svag majoritet av lärarna har en positiv attityd till att undervisa i 

handskriftstekniker, men att intresset avtar ju högre årskurs läraren undervisar i, något som får 

ses som fullt naturligt, då fokus på handskriftstekniker sker i de lägre årskurserna såsom F-3 

eller motsvarande internationellt. Lärare i högre årskurser uttrycker även en frustration när 

elever visar på bristande finmotorik, där ansvaret först och främst läggs på lärare som 

undervisar i yngre åldrar, vilket får ses som en direkt konsekvens av att betydelsen av att skriva 



 

20 

 

för hand, enligt flera studier, har minskat i skolan. Vemod är ett ord som passar väl in på flera 

lärares attityder till att handskriften, och i synnerhet skrivstilen, får allt mindre utrymme i 

undervisningen. Det handskrivna ordet beskrivs som något personligt och något vackert, och 

kanske är det en anledning till att en majoritet vill se fortsatt handskriftsundervisning i skolan. 

Enligt lärare är de främsta anledningarna till handskriftens minskade betydelse tidsbrist och ett 

större digitalt fokus både i samhället och i styrdokumenten. Som exempel anser merparten att 

det numera är viktigare för eleven att kunna skriva på tangentbord än att lära sig skrivstil, något 

som rimligen bör påverka handstilen negativt, då mindre tid läggs på motorisk färdighet. 

 

Begreppet handstil (se kap. 3.1), som får ses som tvetydigt, nämns under det centrala innehållet 

i kursplanen i svenska för årskurs 4–6 men inte under kunskapskraven (Skolverket, 2017b, s. 

258). Hur handstilen ska se ut finns därför inte dokumenterat i kommentarmaterialet till 

kunskapskraven i svenska (Skolverket, 2017a). Flera forskare noterade liknande förhållanden i 

andra länders styrdokument, med avsaknad av vissa termer som förväntades av lärarna, eller 

förklaringar till varför en viss typ av undervisning skulle bedrivas (Lund, 2016, s. 54; Asher & 

Estes, 2016, s. 360–361). Detta är värt att poängtera då tolkningen av styrdokumenten sannolikt 

har betydelse för hur läraren väljer att undervisa i handskrift. Utifrån resultatet borde det enligt 

min mening finnas anledning för Skolverket att se över hur handstilsbegreppet tolkas ute i 

skolorna och om möjligt förtydliga begreppet. 

 

En annan viktig aspekt är att lärare upplever brister i lärarutbildningen när det kommer till hur 

handskriftsundervisning ska bedrivas, något som Myers, (2013, s. 69–70), med hänvisning till 

Kagan (1992), menar kan ha en direkt påverkan på lärarens attityd till handskrift. Denna 

underminering av handskrift förstärks av att handskrivandets kognitiva fördelar endast nämns 

av lärarstudenterna när de intervjuas om sitt eget skrivande, samtidigt som de menar att de inte 

fått utbildning i frågan. Det verkar alltså finnas en diskrepans mellan handskriftens teori och 

praktik, då inga yrkesverksamma lärare lyfter de kognitiva fördelar som skrivande för hand kan 

sägas ha. Istället bedöms ökad läslighet och effektivitet för fortsatt skrivande som målen med 

handskriftsundervisningen. När det gäller skrivstil säger många lärare att de undervisar i 

skrivstil för att det står i deras läroplan. Här blir det tydligt hur den geografiska kontexten 

påverkar resultatet. Då Sverige saknar begreppet skrivstil i styrdokumenten hade det varit 

intressant att veta hur stor andel lärare i Sverige som undervisar i skrivstil, men några sådana 

siffror ser inte ut att finnas (Augustin, 2013). 
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Bland lärarstudenter föredras fortfarande skrivande för hand när det kommer till att göra anteck-

ningar och tidiga utkast (Lund, 2015, s. 53–54). Ju längre man har kommit i skrivprocessen, ju 

mer föredras en datorskriven text då det är lättare att editera och för att det ser mer professionellt 

ut. När det gäller skrivstil finns två tydliga läger; de som tycker om skrivstil, och de som inte 

gör det (Karadağ, 2014, s. 86–90). Med tanke på att dessa två studier gällande lärarstudenter 

har olika ingångar till handskriftsattityder är det svårt att dra några generella slutsatser. Klart är 

att möjligheten att skriva digitalt också har gett möjligheter till att välja bort traditionella 

skrivsätt.  

 

7 Avslutande ord 

Litteraturstudiens resultat visar att lärares attityder till handskrift är varierande och att hand-

skriftens betydelse minskat i skolorna. Brister i lärarutbildningen, tidsbrist, styrdokumentens 

utformning samt ett större fokus på digital teknik tros ligga bakom minskningen. Förutom att 

mer forskning bör bedrivas inom studiens område, framför allt då det saknas forskning på 

nationell nivå, förslås även undersökandet av elevattityder inom samma område. 
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Bilaga 1 

Protokoll: kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja  Nej 

 

Är syftet relevant för ert examensarbete? Ja  Nej 

 

Är kunskapsläget inom det aktuella området  Ja Nej  

beskrivet? 

 

Finns ett ämnesdidaktiskt perspektiv Ja Nej  

representerat i studien? 

 

Är val av material beskrivet?  Ja  Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna 

ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja  Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?  Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkrings- 

begrepp (tillförlitlighet och trovärdighet) Ja Nej 

i diskussionen?       

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?  Ja  Nej  

Sker återkoppling från bakgrunden gällande  

teori, begrepp och förhållningssätt   Ja  Nej 

i diskussionen?      

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Forskningsmetod (t.ex. fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 
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Protokoll: kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja  Nej 

 

Är syftet relevant för ert examensarbete? Ja  Nej 

 

Är kunskapsläget inom det aktuella området  Ja Nej 

beskrivet? 

 

Finns ett ämnesdidaktiskt perspektiv Ja Nej  

representerat i studien? 

 

Är val av material beskrivet?  Ja  Nej  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna 

ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs statistiska metoder/analys? Ja  Nej  

 

Hänger metod och syfte ihop?  Ja  Nej  

(Kvantitativt syfte – kvantitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja  Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja  Nej 

ställningstagande?  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkrings- 

begrepp (tillförlitlighet och trovärdighet) Ja Nej 

i diskussionen?      

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen? Ja  Nej  

Sker återkoppling till nyare forskning  

i relation till huvudfynden i diskussionen? Ja  Nej  

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Forskningsmetod (t.ex. tvärsnittsstudie) 

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Översikt över analyserad litteratur 

Författare / Titel / Ev. 

tidskrift / Publikationsår / 

Land / Databas 

Syfte Design / Urval / Datainsamling 

/ Teoretisk bakgrund 

Resultat Söksträngar / 

Filter / Träffar1 

Myers, Dorothy. 

Attitudes and Beliefs of Upper E

lementary Teachers Regarding 

the Teaching of Cursive 

Handwriting 

2013 

USA 

Gardner-Webb University via 

ProQuest 

 

Syftet var att undersöka 

mellanstadielärares 

attityder till att lära ut 

skrivstil. 

 

Enkätstudie. 

 

165 lärare från två skoldistrikt i 

sydöstra USA fick svara på en 

elektronisk enkät innehållande 

slutna och öppna frågor (”mixed 

method, embedded design”). 

Lärarna undervisade i språk i 

tredje- fjärde- eller femteklass.  

Svaren analyserades med hjälp av 

verktyget SPSS. 

 

Teoretisk bakgrund: Ej explicit 

 

Resultatet visade att majoriteten 

lärare inte undervisade i skrivstil 

men att skrivstil fortfarande bör 

läras ut. De ansåg också att 

skrivande på tangentbord är en 

förmåga som behöver läras ut.  

 

Resultatet visade även att lärares 

attityder påverkades av vilken 

årskurs de undervisade i, hur 

länge de undervisat och på 

vilken skola de var placerade. 

Teacher AND 

(Attitude* OR 

opinion* OR Beliefs) 

AND (handwrit* OR 

"writing by hand" 

OR cursive) AND 

"upper elementary". 

 

Filter: 2004 och 

framåt. 

 

Träffar: 398 

 

 

Karadag, Ruhan 

The Attitudes of Primary School

 Pre-Service Teachers towards 

Cursive Handwriting 

Mevlana International Journal of 

Education (MIJE), Vol. 4(1), 

82-95. 

2014 

Turkiet 

Syftet var att undersöka 

grundlärarstudenters 

attityder till skrivstil och 

om skillnader kunde ses 

genom att titta på genus, 

klass och universitet. 

Enkätstudie.  

 

705 grundlärarstudenter från fyra 

olika universitet i Turkiet deltog. 

Forskaren använde sig av en egen-

utvecklad attitydskala för att 

genomföra och analysera resultaten 

(se 

Resultatet visade att lärar-

studenternas attityder gentemot 

skrivstil var måttliga (X=2,80 på 

en 6-gradig attitydskala)  

 

Studien kunde inte hitta något 

samband mellan lärarstudenters 

attityd och deras könstillhörighet 

eller universitet.  

(handwriting* OR 

Cursive* OR 

"writing by hand") 

AND (Attitude* OR 

approach* OR 

mindset* OR praxis* 

OR perception* OR 

benefit* OR 

opinion*). 

                                                 
1 Litteraturen kan ha påträffats i fler databaser och med ytterligare sökkombinationer än vad som anges här. 

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1826518981/28A956F7F694461DPQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1826518981/28A956F7F694461DPQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1826518981/28A956F7F694461DPQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1826518981/28A956F7F694461DPQ/1?accountid=11754
https://digitalcommons.gardner-webb.edu/education_etd/42/
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1697501057/34DD860381D14192PQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1697501057/34DD860381D14192PQ/1?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/1697501057/34DD860381D14192PQ/1?accountid=11754
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ERIC http://www.globalscienceresearchjo

urnals.org/gjte/520612013303.pdf).  

 

Teoretisk bakgrund: Ej explicit 

 

  

Filter: Fulltext, 2004 

och framåt. 

 

Träffar: 47 

 

Lescht, Sarah J 

Handwriting at Elementary 

Level in Santa Fe Public 

Schools 

School of Education New 

Mexico Highlands University 

2007 

USA 

Google Scholar 

 

Syftet var att undersöka 

användandet av 

handlingsplan för handstil 

(handwriting programs) och 

handskriftpolicyer bland 

grundskolor i Santa Fe, 

New Mexico, USA. 

Enkätstudie med slutna och öppna 

frågor. 

  

Deltagare var 60 lärare mellan 

årskurs f-4 och 6 rektorer.  

 

Teoretisk bakgrund: Ej explicit. 

Resultatet visade på stora 

skillnader både mellan, men 

också inom skolorna, gällande 

användandet av handlingsplaner 

och den tid som lades på 

handskriftsundervisning. 

Hälften av skolorna hade ingen 

handlingsplan för 

handskriftsundervisning.  

 

Resultatet visade också på 

skillnader i lärarattityder där 

somliga menade att läroplanens 

uppbyggnad omöjliggjorde mer 

tid till handskriftsundervisning, 

medan andra inte upplevde 

några problem.  
 

Handwriting 

"elementary level" 

attitude 

 

Filter: 2004 och 

framåt, ej 

citat/patent. Sorterad 

efter relevans.  

 

Träffar: ”Ungefär 

2 750” 

Laurie A. Sharp, Sarah Titus 

Is Handwriting Instruction 

Outdated? A Replication Study 

of Teachers’ Perspectives 

The Reading Professor, Vol. 

38(1), 27-36. 

2016 

USA 

Google Scholar 

Syfte med studien var att 

undersöka lärares 

förhållande, erfarenheter 

och åsikter gällande 

skrivundervisning för hand. 

Enkätstudie. 

 

39 lärare från Texas, USA deltog. 

Inga begränsningar gjorde till 

undervisningsnivå men merparten 

arbetade mellan förskola och sjätte 

klass. 

 

Teoretisk bakgrund: 

Socialkonstruktivism  

 

Resultatet visade att majoriteten 

lärare var positiva till fortsatt 

handskriftsundervisning, men att 

de samtidigt var missnöjda med 

elevers handstil. Läslighet 

ansågs som främsta målet med 

undervisningen.  

 

Utbildningen de fått i hur 

handskriftsundervisning ska 

bedrivas ansågs otillräcklig.  

"teachers’ 

perspectives" and 

attitudes on 

handwriting 

 

Filter: 2004 och 

framåt, ej 

citat/patent. Sorterad 

efter relevans.  

 

http://its.nmhu.edu/intranetuploads/001349-elementaryh-23200930152.pdf
http://its.nmhu.edu/intranetuploads/001349-elementaryh-23200930152.pdf
http://its.nmhu.edu/intranetuploads/001349-elementaryh-23200930152.pdf
http://www.pltesig.org/uploads/1/3/2/4/13243280/129519_professors_of_literacy_spring_summer_2016.pdf#page=27
http://www.pltesig.org/uploads/1/3/2/4/13243280/129519_professors_of_literacy_spring_summer_2016.pdf#page=27
http://www.pltesig.org/uploads/1/3/2/4/13243280/129519_professors_of_literacy_spring_summer_2016.pdf#page=27
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 Träffar: ”Ungefär 

1490” 

Graham, Steve; Harris, Karen R; 

Mason, Linda; Fink-Chorzempa, 

Susan Moran, Bruce Saddler, 

Barbara. 

How do primary grade teachers 

teach handwriting? A national 

survey. 

Dordrecht, Vol. 21(1–2), 49–69 

2008 

USA 

ERIC / Proquest 

 

Syftet med studien var att 

undersöka hur lärare i 

grundskolans lägre åldrar 

undervisade i handskrift. 

Enkätstudie med öppna frågor. 

  

Deltog gjorde ett stratifierat urval 

(populationen delas in i grupper och 

därefter sker ett slumpmässigt  

urval ur varje grupp) på 169 lärare 

som undervisade mellan årskurs 1–

3 i USA. Data samlades in och 

sammanställdes genom 

frågeformulär. 

 

Teoretisk bakgrund: Ej explicit 

 

Resultatet visade att 9 av 10 

lärare undervisade i handskrift 

och en majoritet ansåg att både 

textning och skrivstil bör läras 

ut. Lärarna var svagt positiva till 

att undervisa i handskrift. 

 

Endast 12% ansåg att 

lärarprogrammet gett dem 

tillräckliga förberedelser för hur 

handskriftsundervisning ska 

bedrivas.  

"Teacher Attitudes" 

AND Handwrit* 

AND "Elementary 

School" 

 

Filter: Fulltext, Peer 

Reviewed, 2004 och 

framåt 

 

Träffar: 3 

 

Sharp, Laurie; Brown, Tiffany 

Handwriting Instruction: An 

Analysis of Perspectives from 

Three Elementary Teachers 

Texas Journal of Literacy 

Education, Vol. 3(1), 29-37. 

2015 

USA 

ERIC 

 

Studiens syfte var att, 

genom lärares erfarenheter, 

undersöka handskrivandets 

nuvarande roll i USA:s 

motsvarighet till 

grundskolan. 

Kvalitativ strukturerad 

intervjustudie med tre amerikanska 

grundlärare. 

 

Intervjun utfördes och samlades in 

via mail och kategoriserades genom 

öppen och axial kodning. 

 

Teoretisk bakgrund: Fenomenologi 

Resultatet visade att läslighet 

ansågs vara det enskilt viktigaste 

med handskriftsundervisningen. 

I årskurs 4 förväntas eleven 

kunna skriva obehindrat. Två av 

de tre lärarna uttryckte att det 

var viktigare för eleven att lära 

sig skriva på tangentbord än att 

lära sig skrivstil.  

(handwrit* OR 

Cursive) AND 

Attitude* 

 

Filter: Fulltext, Peer 

Reviewed, 2004 och 

framåt, Elementary 

Education 

 

Träffar: 3 

 

Asher, Asha & Estes, Joanne  

Handwriting instruction in 

elementary schools: Revisited! 

Journal of Occupational 

Therapy, Schools, & Early 

Intervention, Vol 9(4), 353-365. 

USA 

Primo 

Studiens syfte var att 

undersöka hur mycket 

skrivundervisningen skiljde 

sig åt i grundskolans 

mellanvästra skoldistrikt, 

USA. 

Blandad metod.  

 

En elektronisk enkät besvarades av 

40 personer som klassas som 

pedagogisk personal i grundskolan 

årskurs f-6. 12 semi-strukturerade 

intervjuer hölls. 

 

Resultatet visade att merparten 

lärare följde skoldistriktets 

uppsatta riktlinjer. Lärare hade 

blandade känslor till att 

undervisa i handskrift, och 

handskriftens betydelse ansågs 

ha minskat med anledning av 

digitaliseringen och förändringar 

i läroplanen. 

Handwriting OCH 

elementary 

 

Filter: Begränsat till 

titel, 2004 och 

framåt. 

 

Träffar: 24 

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/883890437?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/883890437?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/docview/883890437?accountid=11754
https://eric-ed-gov.proxy.library.ju.se/?id=EJ1110830
https://eric-ed-gov.proxy.library.ju.se/?id=EJ1110830
https://eric-ed-gov.proxy.library.ju.se/?id=EJ1110830
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/19411243.2016.1239560&context=PC&vid=jul&search_scope=jul_all&tab=default_tab&lang=sv_SE
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_tayfranc10.1080/19411243.2016.1239560&context=PC&vid=jul&search_scope=jul_all&tab=default_tab&lang=sv_SE
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Datamaterialet från enkäten 

samlades in och sammanställdes. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades 

utifrån en induktiv innehållsanalys.  

 

Teoretisk bakgrund: Ej explicit 

 

Lund, Ragnhild Elisabeth 

Handwriting as a Tool for 

Learning in ELT 

ELT Journal, Vol.70(1), 48-56. 

2016 

Norge 

Primo 

Syftet var att studera vilken 

roll handskrivandet har i 

lärarstudenters egna 

språkundervisning i 

engelska. 

 

Intervjustudie.  

 

19 norska grundlärarstudenter som 

skulle undervisa i engelska deltog. 

 

Intervjuerna hölls i grupper, 

spelades in och transkriberades. 

 

Teoretisk bakgrund: Nämns ej 

explicit men gruppintervjuer 

motiverades med att uppmuntra 

diskussion och hitta nya synvinklar, 

vilket vittnar om ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

Resultatet visade att samtliga 

lärarstudenter föredrog att skriva 

för hand. De menade att syftet, 

känslan och effekterna av att 

skriva för hand skiljde sig 

väsentligt jämfört med att skriva 

på tangentbord, och att 

handskrivandet fungerade som 

ett verktyg för lärande.  

 

Studenterna menade samtidigt 

att de inte fått utbildning i hur 

handskriftsundervisning bör 

bedrivas. 

Teacher AND 

(Attitude* OR 

opinion* OR Beliefs) 

AND (handwrit* OR 

"writing by hand" 

OR cursive) 

 

Filter: Begränsat till 

ämnesord, 2004 och 

framåt. 

 

Träffar: 14 

Sjöström, Beatrice 

Handstilen bland elever som 

lever i ett digitaliserat samhälle: 

En studie om elevers och lärares 

inställning till att skriva för hand 

Umeå universitet, Humanistiska 

fakulteten, Institutionen för 

språkstudier. 

2015 

Sverige 

DiVA-portal 

 

Syfte var dels att studera 

hur elever i en 

mellanstadieklass beskrev 

sin egen förmåga av att 

skriva för hand. Dels hur 

lärarna arbetade för att 

utveckla och motivera 

skrivande för hand. 

Kvalitativ intervjustudie.  

 

Deltagare var 27 elever i årskurs 6, 

en klasslärare och en ämneslärare i 

samma klass. Intervjuerna skedde 

enskilt en och en. 

 

Teoretisk bakgrund: Fenomenologi.   

OBS! Detta resultatet 

sammanfattar endast 

lärarattityder. 

 

Resultatet av studien visar att 

lärarna var nöjda med sina 

nuvarande elevers handstil, men 

att de ansåg att kvaliteten på 

elevers handstil generellt 

försämrats med åren. Läslighet 

ansågs som viktigaste. Lärarna 

var osäkra om huruvida 

handskrift* OR 

handstil* OR 

skrivstil AND lärar* 

 

Filter: 

 

Träffar: 1 

https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_oxford10.1093/elt/ccv048&context=PC&vid=jul&search_scope=jul_all&tab=default_tab&lang=sv_SE
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_oxford10.1093/elt/ccv048&context=PC&vid=jul&search_scope=jul_all&tab=default_tab&lang=sv_SE
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:817916
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:817916
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:817916
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:817916
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handskriftsundervisning 

kommer finnas kvar i framtiden. 

 

Brindle, Mary., Graham, Steve., 

Harris, Karen. R., & Hebert, 

Michael.  

Third and fourth grade teacher's 

classroom practices in writing: 

A national survey  

Reading and Writing, 29(5), 

929–954. 

2016 

USA 

ProQuest  

 

Syftet var att undersöka 

lärares förberedelser inför 

skrivundervisning, deras 

åsikter om skrivande och 

skrivundervisning samt 

deras användande av 

vetenskapligt grundade 

skrivmetoder. 

Kvantitativ enkätstudie.  

 

157 amerikanska grundlärare i 

årskurs 3–4 deltog. 

 

Teoretisk bakgrund: Ej explicit. 

Resultatet visade att lärarna 

ägnar runt en timme i veckan åt 

handskriftsundervisning. 

Lärarna uppgav att 

lärarprogrammet gett dem lite 

eller ingen kunskap i hur 

handskriftsundervisning ska 

bedrivas. 

Generellt hade lärare en positiv 

attityd till att undervisa i 

handskrift, merparten anser sig 

vara duktiga 

skrivundervisningslärare, och 

deras egen handstil ansågs som 

god.  

 

(handwriting* OR 

writing) AND 

(attitude* AND 

beliefs) AND 

teacher* AND 

elementary 

 

Filter: Fulltext. Peer 

Reviewed, 2004 och 

framåt 

 

Träffar: 8882 

Marquardt, Diaz Meyer, 

Schneider, & Hilgemann. 

(2016).  

Learning handwriting at school 

– A teachers' survey on actual 

problems and future options.  

Trends in Neuroscience and 

Education, 5(3), 82-89. 

2016 

Tyskland 

ScienceDirect 

Målet med studien var att 

åskådliggöra skrivflyts- och 

läslighetsproblem i den 

tyska 

handskriftsundervisningen.  

Elektronisk enkätstudie ledd av 

Schreibmotorik Institut 

e.V. (Skrivmotoriksinstitutet, min 

översättning) och 

Deutscher Lehrerverband (Tyska 

lärarförbundet, min översättning) 

 

1907 lärare i det tyska skolsystemet 

deltog. Det kvantitativa 

datamaterialet analyserades med 

hjälp av SPSS. 

 

Teoretisk bakgrund: Ej explicit 

 

Resultatet visade att så gott som 

samtliga lärare ansåg att 

förmågan att kunna skriva för 

hand var viktigt. Felaktigt 

penngrepp och skrivkramp var 

två vanliga problem i 

grundskolan. På Gymnasienivå 

uppgavs läslighet vara det 

största problemet. En majoritet 

ansåg att problemen blivit värre 

de senaste åren. Anledningar 

som uppgavs var försämrad 

finmotorik, för lite skrivande 

utanför skolan och 

digitaliseringen. 

(handwrit* OR 

cursive OR "writing 

by hand") AND 

teacher AND 

education 

 

Filter: 2004 och 

framåt 

 

Träffar: 152 

 

http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s11145-015-9604-x
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s11145-015-9604-x
http://dx.doi.org.proxy.library.ju.se/10.1007/s11145-015-9604-x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949316300126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949316300126
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211949316300126

