
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevers attityder till 
handskrift 
 

 

En flermetodsstudie om handskriftens betydelse och framtid 

enligt elever i årskurs 5 

 

 

 

 

 

 

KURS: Examensarbete för grundlärare 4–6, 15 hp 

PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 

FÖRFATTARE: Urban Gustavsson 

HANDLEDARE: Asbjørg Westum 

EXAMINATOR: Julia Backelin Forsberg 

TERMIN: VT19 

 

 

 

 

 

 



 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY 

School of Education and Communication 

Examensarbete för grundlärare 4–6, 15 

högskolepoäng 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4–6 

Vårterminen 2019 

SAMMANFATTNING 

Urban Gustavsson Sidor: 42 

Elevers attityder till handskrift – En flermetodsstudie om handskriftens betydelse och framtid enligt 

elever i årskurs 5 

 

Handskrift – definierat som skrivande för hand med penna – har av tradition varit en viktig komponent 

i grundskolans läroplan. Sett till de teknologiska framsteg som gjorts under de senaste 20 åren står dock 

handskriften numera inför en osäker framtid. Likt övriga samhället har skolväsendet påbörjat en digital 

omställning där en stor del av debatten kretsar kring huruvida handskrift och handskriftsundervisning är 

relevant. Enligt lärare minskar också handskriftens betydelse i skolorna på grund av upplevd tidsbrist, 

styrdokumentens utformning, brister i lärarutbildningen och rådande digitalisering. Trots det har vi lite 

kunskap om vad elever tycker om denna utveckling, därav idén till föreliggande studie. 

 

Genom kvalitativ utforskning konstruerades ett kvantitativt mätinstrument för attityd, vilket 

föreliggande flermetodsstudie använt i syfte att bättre förstå vilka attityder grundskoleelever har till 

skrivande för hand. Följande tre frågeställningar har använts: (1) Vilken relevans anser elever att 

handskrift har?; (2) Vad tror elever om handskriftens framtidsutsikter?; och (3) Hur uppfattar elever sin 

egen handstil? 

 

Totalt deltog 55 elever från årskurs 5 i studien, fördelat över tre skolor. Fem individuella, 

semistrukturerade intervjuer hölls med elever (10 till 11 år). De uppfattningar och föreställningar som 

identifierades genomgick en kvalitativ innehållsanalys och resultatet agerade underlag i konstruerandet 

av en enkät. Enkäten besvarades av 50 elever (svarsfrekvens: 72 %). Enkätsvaren analyserades med 

SPSS version 25 där reliabilitetstester utfördes med hjälp av Cronbachs alfa och corrected item-total 

korrelation. 

 

Resultatet indikerar att elever har en positiv attityd gentemot handskrift, skrivstil inkluderat, men att 

skrivande över datorn anses mer praktiskt. Eleverna har även en relativt positiv attityd till sin egen 

handstil. Dock anses läslighet vara den enda aspekten av betydande vikt. Eleverna tror att de kommer 

använda handskrift i framtiden men att dess betydelse kommer minska till följd av digitaliseringen. 
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ABSTRACT 
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Students’ attitudes toward handwriting – A mixed-method study of the importance of writing by 

hand and the prospects of future handwriting according to Swedish fifth-graders 

 

Handwriting - defined as writing done by hand with a pen or pencil – has traditionally been an essential 

component in the elementary curriculum. However, due to the last 20 years of technological 

advancements, the future of handwriting is anything but certain. Education has, just as the rest of the 

society, entered an age of digital technologies and much of the debate revolves around the relevance of 

handwriting and handwriting instruction. Indeed, teachers believe the importance of handwriting has 

declined in recent years due to time constrains, imprecise guidelines in curricula, deficient teacher 

training, and digitalization of schools. Yet, little is known about what students think about this evolution, 

hence the idea of present study. 

 

By constructing a quantitative attitude measurement instrument using qualitative exploration, the 

present mixed-method study seeks to better understand what attitudes elementary school students hold 

toward writing by hand. The following three research questions were investigated: (1) What relevance 

does handwriting have according to students?; (2) What is the future of handwriting according to 

students?; and (3) How do students perceive their own handwriting? 

 

A total of 55 fifth-grade students from three Swedish schools participated in the study. Five students (10 

to 11 years) took part in semi-structured interviews. Qualitative content analysis was used to identify 

beliefs reported by the students and a questionnaire was constructed based on the set of beliefs elicited. 

Fifty students completed the questionnaire (response rate: 72%). Using SPSS version 25 for data 

analysis, Cronbach's alpha and corrected item-total correlation were used for reliability testing. 

 

The results indicate that students have a positive attitude toward handwriting including cursive, though 

word-processors is considered more convenient. Students also hold relatively positive attitudes toward 

their own handwriting, yet the only aspect that is of real importance to them is legibility. Students believe 

they will practice handwriting in the future but that its relevance will decrease due to digitalization. 
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1 Inledning 

I det svenska skolsystemet är läs- och skrivkunnighet grundpelare. Att kunna skriva är en 

nödvändighet ute i samhället och en källa till kunskap som av UNESCO (2005) klassas som en 

mänsklig rättighet. Skriftspråket har länge varit förknippat med handskrift, men på grund av de 

digitala hjälpmedel som blir allt vanligare i skolorna är skrivande för hand inte längre lika 

självklart. Sedan mitten av 80-talet har tidsandan präglats av effektivisering och 

individualisering (Thavenius, 1999). Skrivstilen har suddats ut ur Skolverkets publikationer och 

handstilsbegreppet används numera ytterst sparsamt (Skolverket, 2018b). Nya begrepp som att 

lära sig skriva med digitala verktyg har tillkommit och regeringens ambition är att Sverige ska 

vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (Hultin & Westman 2014; 

Lagerlöf, 2016; Regeringsbeslut U2017/04119/S). Digitalisering är därför ett av Skolverkets 

prioriterade områden och stora resurser läggs på att utrusta skolorna med läsplattor, ”en-till-

en”-lösningar, smart-boards och andra digitala skrivhjälpmedel (Skolverket, 2018a; Sveriges 

kommuner och landsting [SKL], 2019). Handskriften lever till synes inte längre i ett vakuum 

skiljt från dessa digitala skrivmetoder, något som också visar sig i den mediala debatten där 

handskriften framstår som hotad (Bergström Feiff, 2018; Borg, 2019; Karlsson, 2019). 

Enligt en litteraturstudie av Gustavsson (2018) är många grundlärare fortsatt positiva till 

handskriftsundervisning. Samtidigt upplever de att handskriftsundervisningens betydelse 

minskat på senare år, både på grund av digitaliseringen, men också på grund av förändringar i 

lärarutbildningen och styrdokumenten, liksom en upplevd tidsbrist. Följaktligen finns en 

osäkerhet bland lärare gällande handskriftens framtid. I dagsläget är det upp till varje lärare att 

själv bestämma skrivundervisningens utformning, något som tros bidra till stora variationer 

mellan elevers handstilar (Längsjö & Nilsson, 2004). Vissa lär ut textning, andra skrivstil, och 

några använder sig av metoder såsom Att Skriva sig till Läsning (ASL) eller Skriva sig till 

lärande (STL), vilka syftar till att utveckla läs- och skrivkompetens genom digitala verktyg 

(Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Trageton, 2005).  

Att skolan kommer digitaliseras råder det nog ingen tvekan, och vad detta innebär för 

handskriften återstår att se. Givet förändringen finns förvånansvärt lite forskning om vad 

eleverna anser om denna utveckling. Är handskrift något att bry sig om och vilka aspekter är i 

så fall av betydelse? Följande uppsats är en flermetodsstudie där semistrukturerade intervjuer 

kombinerats med en enkät i syfte att undersöka grundskoleelevers attityder till handskrift. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om grundskoleelevers attityder till handskrift. 

Anledningen är de skillnader som förekommer i skolans handskriftsundervisning, samt det 

förändrade förhållningssätt gentemot handskrift som sker i takt med att skolan digitaliseras. 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

• Vilken relevans anser elever att handskrift har? 

• Vad tror elever om handskriftens framtidsutsikter? 

• Hur uppfattar elever sin egen handstil?
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3 Bakgrund och begreppsdefinitioner 

Nedan presenteras bakgrund och definitioner av begrepp som är centrala för studien. Kapitlet 

inleds med att redogöra för begreppen attityd, följt av handskrift och dess underliggande 

begrepp. Därefter redovisas tidigare forskning och hur handskriftsundervisningen förändrats 

över tid. Slutligen behandlas handskriftens kognitiva betydelse och handskrift enligt nuvarande 

styrdokument. 

3.1 Attityd 

I föreliggande studie definieras attityd som ett psykologiskt index för en individs inställning till 

eller värdering av ett (attityd)objekt, där "objekt" används för att hänvisa till någon aspekt av 

individens värld, vilket innefattar allt från fysiska objekt till känslor och beteenden (Ajzen & 

Fishbein, 1980; Albarracín, Johnson, Zanna & Kumkale, 2005; Maio & Haddock, 2010). 

Föreliggande studie använder även ett endimensionellt synsätt där en attityd anses bestå av 

uppfattningar och föreställningar (hädanefter används engelska begreppet ”beliefs”) vilka 

utmynnar i en slutlig värdering av objektet i fråga (Ajzen & Fishbein, 1980; Wyer & Albarracín, 

2005). 

Inom det socialpsykologiska fältet har dock attityd som koncept varit omdebatterat med flera 

samexisterande definitioner. Ett skäl till intresset är att attityder agerat nav i de ansträngningar 

som gjorts att förstå sig på och förutse mänskligt beteende (Fishbein & Ajzen, 2010; Kruglanski 

& Stroebe, 2005). Mellan 1950- och 1970-talet gick attitydforskningen åt två håll, där somliga 

forskare (ex. Wicker, 1969) började tvivla på huruvida attityder faktiskt kunde förutspå 

beteende, medan andra forskare (ex. Ostrom, 1969) vigde allt mer tid åt att bevisa nyss nämnda 

samband (Ajzen & Fishbein, 1980; 2005; Fishbein & Ajzen, 2010; Maio & Haddock, 2010). 

Splittringen gav även upphov till två alltjämt existerande grenar inom attitydforskningen, de 

som hävdar att attityder består av flera separata dimensioner, exempelvis multikomponent-

teorin vilken beskrivs nedan, och de som betraktar attityder som en enda värderande dimension 

(Bagozzi & Burnkrant, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975; Katz & Stotland, 1959; Krech, 

Crutchfield, 1948; Likert, 1932; Thurstone, 1931). Oavsett vilken gren man tillhör är attitydens 

struktur komplex där åtskilliga teorier förekommer om hur man bäst mäter attityd. En allmän 

samtida uppfattning inom forskningsfältet är att attityder samspelar med individens omgivning, 

är föränderliga och omfattas av flera interagerande komponenter (Albarracín, Johnson, Zanna 
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& Kumkale, 2005; Attityd, u.å.; Fabrigar, Macdonald & Wegener, 2005; Fishbein & Ajzen, 

2010; Wegener & Carlston, 2005). 

En av de flerdimensionsmodeller som fått störst genomslag är multikomponent-teorin (eng. the 

multicomponent model of attitude) där attityd anses bestå av tre komponenter, en kognitiv, en 

affektiv och en konativ (intentionell) komponent (Attityd, u.å.; Bijvoet, 2013). Den kognitiva 

komponenten refererar till de beliefs, korrekta eller felaktiga, som en individ har av ett 

attitydobjekt. Den affektiva komponenten rymmer de känslomässiga värderingar som kan 

knytas till dessa beliefs och komponenten används inom psykometrin för att mäta huruvida 

värderingen är positiv, negativ eller neutral. Den konativa komponenten refererar till individens 

beredskap eller intention till handling med hänsyn till dennes uppfattningar och föreställningar. 

Ajzen och Fishbein, två välciterade socialpsykologer inom beteendevetenskapen, har delvis 

kritiserat denna typ av teorier som de menar beskriver attityder i alltför teoretiska ordalag av 

komplexa och samverkande psykologiska processer (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & 

Ajzen, 2010). De menar att den typen av teorier är svåra för forskningsfältet att förhålla sig till 

då de är alltför allomfattande och diffusa, och att samtida grundläggande forskning kring attityd 

frångått dessa multidimensionella föreställningar och konvergerat till att bestå av en 

endimensionell syn (Fishbein & Ajzen; 2010). Sannolikt syftar de på attitydforskningens 

karaktärsdrag av att individens inställning till ett attitydobjekt ofta mäts och visualiseras utifrån 

en bipolär skala, vilken sträcker sig från negativt till positivt och skär genom en neutral punkt, 

där resultatet slutligen summeras (Ibid.; Krosnick, Judd & Wittenbrink, 2005). Fishbein och 

Ajzen (2010, s. 77) citerar Triandis för att ytterligare understryka denna uppfattning: 

There is a gap between those who are primarily concerned with the measurement of attitudes 

and those who have written theoretically about attitudes. The former frequently rest their case 

after providing us with a single score whereas the latter make a large number of theoretical 

distinctions but do not provide us with precise and standard procedures for measurement. 

(Triandis, 1967, s. 228) 

Den genomgångna litteraturen visar hur attitydforskningen är sprungen ur beteende-

vetenskapen. Det bör därför understrykas att föreliggande studie ej har för avsikt att förutspå 

beteende då det inte ryms givet studiens tidsram. Attityderna som eftersöks är i stället av allmän 

karaktär. Emellertid används delar av Ajzen och Fishbeins teoretiska ramverk, vilket beskrivs 

under 4.1 Teoretisk utgångspunkt. 
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3.2 Handskrift 

Handskrift definieras som en text skriven eller avskriven för hand (Handskrift, u.å.). Med en 

sådan definition är handstil, skrivstil liksom textning, som alla beskrivs nedan, att betrakta som 

hyponymer till handskrift. Definitionen slutar dock inte där, utan handskrift innefattar även 

”maskinskriven handskrift och på nyare media lagrad nedskrift” samt används som en synonym 

för codex (u.å.) och manuskript (u.å.), två termer som båda beskriver handskrivna bokhistoriska 

verk. I den här studien kommer handskrift enbart användas som en hyperonym för de termer 

som avser de skrivprocesser som sker för hand med papper och penna. Av samma anledning 

kommer exempelvis handskriftsundervisning användas framför handstilsundervisning när det 

gäller skrivundervisning för hand. 

3.2.1 Handstil 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) definierar handstil som ett ”sätt att forma bokstäver 

sammanhängande vid skrivning för hand” och Svensk ordbok (SO) skriver att handstil är en 

”personlig utformning av skrivstil” (Handstil, 2009; Handstil, 2015). I föreliggande studie 

används emellertid begreppet för det personliga sättet att skriva, oavsett om det sker genom 

skrivstil eller genom textning, då denna definition är vanligt förekommande i dagligt tal och i 

media (Larsson, 2017; TT-Lärarnas Tidning, 2015). Problematiken gällande dessa två 

definitioner beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.6. Om en elev uppenbart använder begreppet 

synonymt för att beskriva handskrift med sammanlänkande bokstäver kommer i stället 

begreppet skrivstil att användas. 

3.2.2 Skrivstil 

Historiskt har skrivstil förknippats med konstfärdighet kännetecknad av kalligrafiska 

utsmyckningar (Andersson, 1986). Den industrialisering och rationalisering som skedde runt 

sekelskiftet 1900 innebar dock att både skolpedagogik liksom välskrivningsundervisning 

förändrades. Skrivstilen fick då en mer funktionell prägel där man, genom att inte lyfta pennan 

mellan bokstäverna, ansågs kunna skriva snabbare. Under 1940-talet lanserades 

”normalskriften”, utarbetad av Bror Zachrisson och den av regeringen tillsatta välskrivnings-

kommittén, vilket var det första försöket med en nationell förskrift (Landahl, 2013; 

Skolöverstyrelsen, 1989). Normalskriften skulle dock aldrig få riktigt fäste som förskriftstyp 

(Gram, 2013). 
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År 1975 tog Skolöverstyrelsen (1989) beslut om att införa en obligatorisk och enhetlig nationell 

skrivstil. Kerstin Anckers utformade stilen och Skolöverstyrelsen kommenterade målsätt-

ningen: ”Eleven skall genom undervisning i handskrivning utveckla en lättläst och någorlunda 

snabb handstil.” (Gram, 2013, s. 13). Stilen, som kommit att kallas för SÖ-stilen (Skolöversty-

relsestilen) har av kritiker ansetts ha förstört handstilen hos en hel generation då bindningen 

mellan bokstäverna ansågs inkonsekvent, och av lärare uppfattades reformen som toppstyrd 

(Gram, 2013; Karlsson, 2009; Sjödén, 2010;). Efter att ha varit i bruk i tio år togs SÖ-stilen bort 

från styrdokumenten. Att stilen upphörde berodde enligt Skolöverstyrelsen (1989) på ett rege-

ringsbeslut där den statliga tillsynen och detaljkontrollen över skolan skulle minska. 

Till skillnad från begreppet handstil förekommer numera inte skrivstil i dagens styrdokument 

och andelen skolor som undervisar i skrivstil har sannolikt minskat betydligt (Augustin, 2013). 

En möjlig förklaring är att datorerna övertagit skrivstilens roll som ”snabbskrift” (Längsjö & 

Nilsson, 2004). Däremot finns indikationer på att samhällsintresset för kalligrafi, alltså 

skrivandet som konst, snarare ökat i och med digitaliseringen (Borg, 2019; Dealer Support, 

2019; Mathlein, 2019). 

3.2.3 Textning 

I denna studie avses termen textning som skrivande för hand med fristående och tryckliknande 

bokstäver (Textning, 2004). Det bör dock nämnas att begreppet även förekommer i andra 

sammanhang, exempelvis som en synonym för undertextning (u.å.). 

3.3 Tidigare forskning om elevers attityder till handskrift 

Forskning gällande elevers attityder till handskrift är begränsad och tenderar att ligga på en 

lägre akademisk nivå. En möjlig förklaring är att nya metoder såsom ASL gjort handskrifts-

undervisningen mindre relevant inom pedagogisk forskning (Sjöström, 2015). I en studie av 

Sjöström (2015) med 25 intervjuade elever i årskurs 6 ansåg sig flertalet elever ha en ”okej” 

eller bra handstil. De elever som ansåg sig ha en dålig handstil föredrog hellre att skriva på 

dator. En majoritet ville förändra eller förbättra sin handstil på något sätt, exempelvis genom 

att lära sig skriva tydligare. Drygt hälften ansåg sig vara omotiverade till att skriva för hand 

men likväl föredrog en majoritet att skriva för hand framför att skriva på datorn då det ansågs 

som ett lättare och snabbare skrivsätt.  
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Taneri och Akduman (2018) undersökte i en studie bland annat elevers attityd till skrivstil hos 

230 turkiska elever i årskurs 4. Resultatet visade att många elever upplevde svårigheter att läsa 

skrivstil men att de trots det uppskattade att skriva skrivstil. I en amerikansk studie av Seawel, 

Smaldino, Steele, och Yokota Lewis (1994) studerades 14 elevers användande av handskrift 

och datorskrift med hjälp av bland annat observationer och intervjuer. Av resultatet framgick 

att eleverna, som gick i årskurs 3 och 4, ansåg det som tråkigare att redigera en handskriven 

text, att resultatet inte blev lika prydligt som en datorskriven text, och att de lättare blev trötta i 

handen. Till handskriftens fördel menade eleverna att de skrev snabbare för hand och att det 

blev färre felstavningar. Sammantaget föredrog en majoritet av eleverna ordbehandlings-

programmet men att de, enligt forskarna, tycktes uppskatta skrivprocessen oavsett skrivmedium 

(Seawel, Smaldino, Steele, & Yokota Lewis, 1994, s. 51). Trots att mycket hänt sedan ovan 

studie publicerades 1994 går resultaten igen i en studie av Engström och Blomberg från 2017, 

där 120 elever i årskurs 3 deltog i en enkät och ytterligare sex elever intervjuades gällande deras 

val av skrivverktyg. En klar majoritet av de elever som valde tangentbordet som skrivverktyg 

framför pennan menade att redigering var enklare på datorn. Till skillnad från Seawel, 

Smaldino, Steele och Yokota Lewis (1994) studie ansågs även stavning enklare på datorn, men 

uppfattningen kan enligt författarna ha påverkats av elevernas vana att använda 

ordbehandlarens stavnings- och grammatikkontroll som hjälpmedel (Engström & Blomberg, 

2017). Handskrivandet hade i sin tur en svag fördel när det kom till elevernas skrivhastighet, 

koncentration och hur snabbt de kom igång att skriva.  

3.4 Skrivundervisning i förändring 

Skrivundervisningen i svenska introducerades med införandet av folkskolan 1842 och likt 

mycket av kunskapsförmedlingen präglades skrivandet av flit, noggrannhet och lydnad 

(Andersson, 1986; Thavenius, 1999). Då folkskolan saknade egen tradition är det tänkbart att 

de hämtade inspiration från läroverkets latinskolor när de konstruerade sin skrivundervisning 

som kom att präglas av väl- och avskrivning. Välskrivning kom även att bli ett särskilt begrepp 

inom modersmålsundervisningen med normalplanen 1878. Skrivkunnighetens allmännytta 

ifrågasattes av konservativa liksom bondeståndet och det är först i slutet av 1800-talet man kan 

börja tala om skrivkunnighet hos den vanlige svensken. I takt med industrialiseringen och den 

individuella rörligheten som följde blev skriftlig kommunikation allt viktigare. Just framväxten 

av det industriella samhället, tillsammans med en starkare nationell litterär kultur, bidrog till ett 

ökat behov av, och intresse för mer profant och samhällsnyttigt skrivande i skolan. En annan 
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anledning var emigrationen från Sverige till Nordamerika som gav människor anledning att lära 

sig skriva för att kunna hålla kontakten med anhöriga. I undervisningsplanen från 1919 (U19) 

börjar en mer funktionell syn på skrivandet träda fram men färdighetsträning skulle dock 

fortsatt dominera skrivundervisningen under stora delar av 1900-talet (Längsjö & Nilsson, 

2005).  

Tiden efter andra världskriget bidrog till de största förändringarna inom skolväsendet sedan 

folkskolans uppkomst, något som också kom att synas i skrivundervisningen (Längsjö & 

Nilsson, 2005). Som exempel kan nämnas att det fria skrivandet fick en egen rubrik i 

undervisningsplanen 1955 (U55), där eleverna skulle få möjlighet att skriva om egna 

upplevelser och uttrycka sina tankar. I läroplan för grundskolan 1962 (Lgr62) får fritt skrivande 

en större roll i de lägsta årskurserna och i 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr80) ska 

elevernas egna texter vara i fokus. 90-talets skolreformer fortsatte på samma spår och 

eftersträvade en kommunikativ kompetens framför reproduktion av texter. I dagens skola är det 

läraren som bestämmer skrivmetod och skrivmedium, vilket innebär att handskrifts-

undervisningen ofrånkomligen skiljer sig mellan kommuner, skolor och klassrum (Ibid.; 

Larsson, 2017; Skolinspektionen, 2015).  

Digitaliseringen har ytterligare förändrat mötet med skriftspråket och öppnat för en annan typ 

av skrivundervisning, där metoder som Att skriva sig till läsning (ASL) och Skriva sig till 

lärande (STL) båda syftar till att nå läs- och skrivförståelse genom digitala verktyg 

(Gustavsson, 2018; Internetstiftelsen, 2016; Lagerlöf, 2016; Ruhde, 2013). Den allmänna 

diskussionen rör dock sällan huruvida skolan ska digitaliseras eller ej, utan snarare hur det bör 

gå till och vilken roll tekniken ska ha (Pålsson, 2014). 

3.5 Handskriftens kognitiva betydelse 

Rådande digitalisering har inneburit en ökad efterfrågan på användande av IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) i styrdokumenten (Skolverket, 2018b). Som nämnts i föregående 

avsnitt 3.4 har också nya metoder såsom ASL och STL introducerats och fått fäste. 

Utvecklingen har gett upphov till ett flertal studier om handskriftens, liksom digitala 

skrivpraktikers relevans (Se ex. Feng, Lindner & Malatesha Joshi, 2019; Hultin & Westman, 

2014; Karavanidou, 2017; Stevenson & Just, 2014). 
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Återkommande beskrivs handskrift respektive skrivande över tangentbord som två kognitivt 

olika processer men i grunden har de en del gemensamt. Båda skrivmetoderna kräver en 

motorisk färdighet, även om handskriftens motorik initialt är mer komplex och kräver en högre 

grad av finmotorik (Stevenson & Just, 2014). Båda metoderna använder sig också av flera 

sinnen som ger taktil och visuell feedback men likväl här finns betydande skillnader. Jämfört 

med skrivande över tangentbord sker handskrivandet normalt med en hand (eng. unimanual), 

där den ”lediga” handens uppgift är att positionera det skrivmedium som används (Mangen & 

Velay, 2010). Handskriften kräver i regel visuell uppmärksamhet från den som skriver på den 

punkt där pennan träffar pappret, medan datorskrivandet beskrivs som två separata 

spatiotemporala rum (eng. spatiotemporally separated spaces), där tangentbordet avser det 

motoriska rummet och skärmen det visuella rummet. Flera studier hävdar att skrivande för hand 

på olika sätt gynnar vårt minne såsom bokstavsinlärning, något som tros bero på att varje 

bokstav kräver sin egen handrörelse vilket stärker det sensomotoriska lärandet som inbegriper 

koordinationen mellan sinnesintryck och motorik (Longcamp, Zerbato-Poudou & Velay, 2005; 

Mangen, Anda, Oxborough & Brønnick, 2015; Smoker, Murphy & Rockwell, 2009). Samtidigt 

bör nämnas att det finns studier som inte kunnat påvisa ett sådant samband (Park & Shin, 2015). 

Tidsandans utpräglade effektivitetstänk har gjort skrivhastighet till ett vanligt argument i 

skrivdebatten, inte minst med tanke på att skrivhastighet går att mäta. Vilken skrivmetod som 

är ”snabbast” är likväl inte klarlagt utan även här finns resultat som pekar åt olika håll 

(Connelly, Gee & Walsh, 2010; Rogers & Case-Smith, 2002). Inte sällan har dock skriv-

hastighet en direkt påverkan på textens läslighet, där skrivande på tangentbord får anses ha ett 

övertag gentemot handskriften (Stevenson & Just, 2014). Studier pekar på att ordbehandlings-

programmets ökade läslighet och avsaknad av redigeringsmärken också ökar elevernas 

motivation och att det därmed blir mer praktiskt att skriva på dator än för hand (Klein et al. 

2008; Van Leeuwen & Gabriel, 2007). Till skillnad från ordbehandlingsprogrammets 

flexibilitet skildras handskrift som en mer linjär process, där skrivandets olika faser sker i en 

bestämd ordning och där man ogärna gör redigeringar (Seawel, Smaldino, Steele, & Yokota 

Lewis, 1994; Åkerfeldt, 2014). För att undvika det sistnämnda läggs av allt att döma större 

fokus på rättstavning och grammatisk uppbyggnad jämfört med skrivande över datorn, något 

som bör påverka skrivhastigheten negativt. Slutord får Mangen och Velay (2010) som menar 

att konsekvenserna av en marginaliserad handskriftundervisning i mångt och mycket inte är 

tillräckligt undersökta. 
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3.6 Handskrift enligt nuvarande styrdokument 

Även om svenskämnet har ett stort ansvar för elevernas läs- och skrivutveckling samt är det 

ämne i skolan med flest undervisningstimmar, förekommer vare sig begreppen handskrift, 

textning eller skrivstil i läroplanen (Skolverket, 2018b; 2019). Begreppet handstil nämns 

däremot i det centrala innehållet i svenska för årskurs 1–3 respektive årskurs 4–6 och som ett 

kunskapskrav i årskurs 3, då eleven ska kunna skriva ”enkla texter med läslig handstil och på 

dator” (Skolverket, 2018, s. 263). Som nämnts i avsnitt 3.2.1, kan handstil definieras på två 

skilda sätt, antingen som en personlig form av skrivstil, eller som det personliga sättet att skriva. 

Vilken definition läraren använder sig av utmynnar sannolikt i olika typer av undervisning. 

Denna problematik uppmärksammades inför den reviderade upplagan av läroplanen Lpo94 från 

2000, då Skolverket i en kommentar skrev att begreppet ” […] 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). Sedan dess 

har handstilsbegreppet tagit sig tillbaka in i läroplanen men vilken definition som avses framgår 

inte av Skolverkets (2017) kommentarmaterial. Dock gör materialet gällande att utvecklandet 

av en läslig handstil inte är ”synonymt med ett mekaniskt tränande av bokstävernas form. Det 

går lika bra att utveckla en tydlig handstil genom att skriva egna texter” (s. 11). I en intervju 

med tidskriften Alfa vidhåller Skolverkets undervisningsråd Ingrid Essegård att läsbarheten är 

det viktiga och att skrivstil och textning båda är acceptabla praktiker (Larsson, 2017). 
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4 Teori och metod  

Följande kapitel presenterar studiens genomförande och inleds med studiens teoretiska 

utgångspunkt. Därefter presenteras det förfarande som omfattar båda forskningsmetoderna. 

Sedan avhandlas datainsamling, urval, databearbetning och analys för respektive metod. Vidare 

redogörs för studiens bortfall och kapitlet avslutas med de etiska överväganden som gjorts. 

4.1 Teoretisk utgångspunkt 

I slutet av 1960-talet utvecklade Fishbein och Ajzen (1975) en modell för att förutse beteende 

som kom att kallas Theory of Reasoned Action. Modellen har därefter reviderats och 

vidareutvecklats av de båda socialpsykologerna, vilket utmynnat i två ytterligare modeller: 

Theory of planned behavior och The reasoned actioned approach (Ajzen & Fishbein, 1980; 

Fishbein & Ajzen, 2010). Samtliga tre modeller gör gällande att det finns en stark koppling 

mellan attityd och beteendemönster, vilket fått till följd att Ajzen och Fishbein intresserat sig 

för, och konstruerat teorier om, hur man mäter attityd. Ajzen och Fishbein hävdar att attityden 

till ett objekt bestäms av de beliefs som individen har till objektet i fråga. Formandet av ett 

objekts beliefs görs genom att associera objektet med olika egenskaper, kvaliteter och attribut, 

vilket resulterar i en attityd gentemot objektet. Somliga beliefs är djupt rotade medan andra lätt 

kan glömmas bort eller förkastas för att ersättas med nya. Beliefs genereras vanligtvis genom 

direkt observation, indirekt genom information från andra, eller genom inferenser.  

Även om varje individ kan hålla ett stort antal beliefs till ett objekt är det enligt Ajzen och 

Fishbeins teorier endast ett fåtal som används för att generera en attityd. Dessa benämns som 

Salient beliefs, eller ”notion of accessibility in memory” vilket kan översättas till de upp-

fattningar och föreställningar som ligger närmast till hands i vårt medvetande och först ger sig 

tillkänna när vi värderar ett attitydobjekt (Fishbein och Ajzens 2010, s. 98). Förståelse för en 

attityd kräver således ett fastställande av attitydens salient beliefs.  

Föreliggande studie har hämtat inspiration från ovanstående teorier och premissen att om en 

enkät faktiskt ska kunna mäta elevers attityder till handskrift fordras att de frågor eller 

påståenden som används är relevanta. För att kringgå det faktum att olika individer har olika 

salient beliefs om samma attitydobjekt, rekommenderar Fishbein & Ajzen (2010) framtagandet 

av en uppsättning salient beliefs utifrån en grupp individer inom urvalet. Uppsättningen, som 

kallas modal salient beliefs, genomgår sedan en innehållsanalys vilket utmynnar i ett antal 
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salient beliefs som kan användas vid kvantitativ metod. Föreliggande studie har därför använt 

flermetodsforskning, där semistrukturerade intervjuer utgjort den kvalitativa datainsamlingen 

som sedermera agerat underlag för den kvantitativa datainsamlingen i form av en enkät. Fem 

semistrukturerade intervjuer genomfördes, transkriberades och genomgick en kvalitativ 

innehållsanalys, vilket resulterade i en uppsättning salient beliefs som agerade indikatorer för 

elevernas underliggande attityd gentemot handskrift. Därefter konstruerades en enkät baserat 

på resultatet från intervjuerna. Enkätsvaren undersöktes med hjälp av kvantitativ dataanalys. 

4.2 Metod för urval 

Vid insamlandet av forskningsdata förväntades eleverna ha genomgått den handskrifts-

undervisning som skolan är ålagd. Studien avgränsades därför till att innefatta elever i årskurs 

5–6, då det finns indikationer på att elevers handstil är fullt utvecklad vid 10 års ålder (Taneri 

& Akduman, 2018). Elever i den åldern skulle sannolikt också ha större erfarenhet av att skriva 

olika typer av texter och på dator jämfört med elever i yngre åldrar. 

Förfrågan gick ut i två omgångar via mejl till rektorer vid 24 respektive 16 grundskolor i två 

kommuner i södra Sverige. Om skolan kunde tänka sig att delta önskades kontaktuppgifter till 

ansvarig lärare. Det ställdes inget krav om att intervjuer och enkät skulle ske på samma skola 

utan genomförandet bestämdes i samråd med ansvarig lärare utifrån deras önskemål. På grund 

av låg svarsfrekvens övergick urvalet i en systematisk rundringning utifrån alfabetisk ordning 

till de skolor som tidigare kontaktats vars rektorer inte återkopplat, till dess att fyra klasser och 

lärare i fyra olika skolor accepterat förfrågan om att delta. Totalt lämnades samtyckesblanketter 

till 77 elever, varav 55 elever i årskurs 5 vid tre olika skolor kom att delta. Bortfallet 

kommenteras i avsnitt 4.5. 

4.3 Intervjumetod 

Nedan presenteras det tillvägagångssätt som använts för intervjuerna. Avsnittet inleds med att 

redogöra för urvalsprocessen för att därefter presentera hur datainsamlingen gått till. 

Avslutningsvis beskrivs transkriberings- och analysmetod. 

4.3.1 Urval vid intervju 

Vilka klasser som kom att besökas för intervjuer skedde av tidsskäl löpande enligt en ”först till 

kvarn”-princip. Totalt besöktes en skola där fem elever intervjuades individuellt under skoltid. 
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Vid besöket användes ett stratifierat slumpmässigt urval där de elever som gett sitt samtycke 

numrerades utifrån en klasslista. Nummer valdes ut med hjälp av en slumpgenerator 

(RandomAppsInc, 2016) via mobiltelefon vartefter eleven tillfrågades. För att bättre 

representera populationen togs beslut om att intervjua minst två av varje kön. Om exempelvis 

den första intervjupersonen var en pojke slumpades listan till dess att en flicka påträffades. 

4.3.2 Datainsamling intervju 

En intervjuguide med frågor användes men frågorna utgjorde endast exempel (se Bilaga 1). 

Frågornas formulering och i vilken ordning de ställdes kunde också variera och det fanns stort 

utrymme för intervjupersonen att utveckla sitt svar. Följdfrågor ställdes när det ansågs kunna 

ge fördjupad information om intervjupersonens beliefs. Inför intervjun presenterade jag mig 

själv och syftet med studien samt informerade eleven om dess deltagande och rättigheter. 

Intervjuerna spelades in för att säkerställa en fullständig redogörelse av vad som behandlats. 

Under intervjun hade intervjupersonen visuell tillgång till svarsalternativen vid vissa frågor, i 

vad Bryman (2016) kallar för kortteknik. Svarsalternativen var i de här fallet uppsatta på en 

tavla synlig för intervjupersonen under hela intervjun (se Bilaga 2). I samband med svar som 

av intervjuaren ansågs vara en salient belief ställdes påståenden där eleven fick värdera 

påståendet efter valens, alltså huruvida påståendet ansågs positivt eller negativt, samt vilken 

styrka eller sannolikhet påståendet hade. Vid intervjun användes även rekvisita i form av 

utskrivna exempel på handskrifter (se Bilaga 3). Bilderna nyttjades dels till att belysa skillnaden 

mellan textning och skrivstil, dels för att stimulera intervjupersonerna till att reflektera och 

minnas, en teknik som kallas foto-elicitering (Bryman, 2016). 

4.3.3 Transkribering 

Intervjuerna transkriberades omgående efter att de genomförts. Då intresset funnits vid vad som 

sägs och inte hur det sägs har prosodi, tvekljud och upprepningar justerats eller uteslutits vid 

transkriberingen. Interpunktion har använts för att ge en ungefärlig återgivning av talets 

segmentering och för att underlätta läsningen av materialet. Eftersom konfidentialitet utlovats 

har personlig information uteslutits. Tre punkter inom klamrar […] används vid uteslutning av 

text medan tre punkter utan klamrar innebär längre paus. Könsbestämmande pronomen har 

bytts ut mot det könsneutrala hen inom klamrar [hen]. Övriga kommentarer görs inom klamrar 

[ ]. 
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4.3.4 Analys av intervju 

I framställandet av modal salient beliefs genomgick de transkriberade intervjuerna en kvalitativ 

innehållsanalys uppdelade i två stadier. I det första stadiet avgränsandes och kategoriserades 

elevernas svar efter studiens tre frågeställningar. Material som inte bidrog till att besvara 

frågeställningarna placerades i en egen kategori och uteslöts från vidare analys. För att 

underlätta analysarbetet kunde samma svar inkluderas i mer än en frågeställning om svaret 

ansågs besvara mer än en forskningsfråga. I nästa stadie identifierades och kodades elevernas 

beliefs in i olika underkategorier (Se Bilaga 4). Slutligen rangordnades underkategorierna efter 

antalet observationer (frekvens). 

4.4 Enkätmetod 

Följande avsnitt redogör för den metod som använts till enkäten. Avsnittet inleds med att 

beskriva urval och datainsamling, och avslutas med en redogörelse av hur enkätanalysen gått 

till. 

4.4.1 Urval vid enkät 

Besök gjordes vid samtliga tre skolor. För att få delta krävdes att elevens vårdnadshavare gett 

sitt samtycke. Elever som deltagit vid intervjun fick inte lov att delta i enkäten. 50 elever i 

årskurs 5 svarade på enkäten, varav 29 flickor (58%) och 21 pojkar (42%). Medelåldern var 

11,44 år. Köns- och åldersfördelning presenteras endast i syfte att närmare beskriva urvalet och 

har inte använts vid jämförande analyser. Av forskningsetiska skäl innehåller Bilaga 6: 

Enkätdata därför ingen data om respondentens kön eller ålder. 

4.4.2 Datainsamling enkät 

Pappersenkätens första sida innehöll två frågor gällande bakgrundsinformation (kön, ålder) och 

en beskrivning av enkätens syfte och upplägg (Se Bilaga 5). Enkäten innehöll 20 påståenden 

som graderades på en sjugradig bipolär skala. Samtliga påståenden riktades mot någon av 

studiens tre frågeställningar och kategoriserades därefter. Åtta påståenden riktades mot den 

första frågeställningen gällande handskriftens relevans, fyra påståenden mot handskriftens 

framtidsutsikter, och de kvarvarande åtta mot den tredje frågeställningen gällande elevens egen 

handstil. Två påståenden (C1.7 och C2.4) var negativt formulerade vilket innebär att ett starkt 

medhåll till påståendet påverkar attityden till handskrift negativt (Bryman, 2016). Enkätens 
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påståenden utgick från de salient beliefs som framkommit under intervjuerna och många av de 

ordalydelser som nyttjades i enkätens påståenden härstammar därifrån. I första hand 

konstruerades påståenden efter beliefs med hög frekvens. De deltagande skolorna besöktes av 

mig personligen och utdelning respektive insamling av enkäten skedde i elevernas klassrum 

under lektionstid. Förutom en kort introduktion av mig som forskare och studiens syfte gick vi 

gemensamt igenom enkätens förstasida. Eleverna hade möjlighet att ställa frågor både före och 

under genomförandet av enkäten. Om flera elever hade samma fråga togs frågan upp 

gemensamt i klassen. Tidsåtgången för besöket uppskattades till en halvtimme. 

4.4.3 Analys av enkät 

För att undersöka sambandet mellan de olika påståendena och elevers attityder till handskrift 

genomgick enkäterna en bivariat analys i SPSS (IBM Statistical Package for the Social 

Sciences). Cronbachs alfa användes för att mäta enkätens interna reliabilitet (se även Ajzen & 

Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 2010). Cronbachs alfa utgår från metoden split-half som går 

ut på att slumpmässigt dela upp materialet i två hälfter för att sedan beräkna korrelationen 

(Field, 2018). Ett problem med split-half är att det finns mer än ett sätt att dela upp materialet 

på vilket innebär att utfallet kan vara ett resultat av uppdelningen. För att kringgå problemet 

beräknar Cronbachs alfa genomsnittet av alla tänkbara split-halfs. Reliabilitetskoefficienten (α) 

kan anta ett värde mellan 0 (ingen intern reliabilitet) och 1 (perfekt intern reliabilitet). Enligt 

Fishbein och Ajzen (2010) är en koefficient på 0,75 eller högre att betrakta som bevis på en 

tillfredställande intern reliabilitet. 

Enkäten genomgick även en korrelationsanalys med hjälp av item-total för att mäta sambandet 

mellan varje påstående och enkätens aggregerade totalpoäng. Korrelationskoefficienten kan 

sträcka sig från -1 till 1 och ju närmare koefficienten ligger dessa två extremer desto starkare är 

sambandet (Bryman & Cramer, 2011; Field, 2018). Vad som anses vara en godtagbar 

korrelation varierar men studien följde tumregeln att korrelationen mellan varje påstående och 

totalpoängen bör vara över 0,2 för att inte riskera uteslutning (Everitt & Skrondal, 2010). I 

samband med analysen togs beslut om att utesluta tre påståenden från studiens resultat. Skäl för 

beslutet återges under 5.1 Enkätanalys. Samtliga påståenden presenteras i Bilaga 6. 

Enkätens påståenden var kodade i förväg och sträckte sig från 1–7 där 1 representerade den 

positiva sidan och 7 den negativa. Vid analysen reverskodades numreringen att 7 representerade 
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den positiva sidan och 1 den negativa och skalan ändrades till en sjugradig bipolär skala från    

-3 (väldigt ofördelaktigt), till 3 (väldigt fördelaktigt), där 0 utgjorde en neutral punkt.  

Utifrån reliabilitetstesterna presenteras resultat med följande begrepp och mätinstrument: 

n: Antalet respondenter 

Observation: Ett tal eller annat resultat som ingår i ett statistiskt material.  

Frekvens: Antalet observationer 

Aritmetiskt medelvärde (M): 
 Summan av observationer

Antalet observationer
 

Median (Mdn): Observationen i mitten efter att observationerna sorterats i storleksordning. 

Typvärde: Det observationsvärde med högst frekvens. 

Varians: Den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. 

Standardavvikelse (SD): Kvadratroten ur variansen och den genomsnittliga avvikelsen från 

medelvärdet uttryckt i samma enhet som mätvärdet. 

4.5 Bortfall 

Nedan presenteras studiens bortfall och bortfallshantering. Externt bortfall representerar 

deltagare som av olika anledningar ej kom att delta i studien. Internt bortfall representerar 

deltagare vars medverkan var ofullständig. Bortfallet diskuteras närmare under 6 Diskussion. 

4.5.1 Externt bortfall 

Två elever var inte närvarande vid besöken, sex vårdnadshavare godkände inte barnets 

deltagande och ytterligare 14 samtyckesblanketter hade ej kommit i retur. Nämnas bör att ett 

inbokat intervjubesök vid en skola helt uteblev då ingen av de tre eleverna samtyckte alternativt 

var närvarande vid det inplanerade besökstillfället. 

4.5.2 Internt bortfall 

Två respondenter hade utelämnat svar i enkäten. Beslut togs att ta med respondenterna i varje 

enskild analys där påståendet besvarats och utesluta dem där svar saknades, en så kallad parvis 
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borttagning (eng. pairwise deletion) (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 

2016). Flertalet analyser i SPSS som exempelvis Cronbachs alfa, som använts och beskrivs i 

avsnitt 4.4.3, kan dock bara utföras med listwise deletion, vilken innebär att de två ofullständiga 

enkäterna utesluts helt. En konsekvens blir alltså att analyserna kan innehålla olika antal 

respondenter och därför redovisas antalet som ingått vid varje analys. 

4.6 Etiska överväganden 

Studien har gjort forskningsetiska överväganden baserat på Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer 

om god forskningssed. Rektorer liksom lärare informerades kort om studiens innehåll samt att 

insamlat material endast var tänkt för forskning och skulle ges största möjliga konfidentialitet. 

Med deras godkännande distribuerades samtyckesblanketter ut till de deltagande klasserna två 

till tre veckor innan besök (se Bilaga 7). Samtyckesblanketten innehöll en kort presentation av 

mig, studiens syfte, metodförfarande samt information om att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst och utan att ge något skäl kunde avbryta deltagandet. Endast elever som själva 

önskade delta och vars vårdnadshavare skriftligt godkänt samtyckesblanketten fick delta i 

studien. Före intervjun gavs respektive elev en kort presentation om mig och studiens syfte samt 

upplägg och varför intervjun spelades in. De informerades även om att deltagandet var frivilligt, 

att de skulle avidentifieras och att de hade rätt att avbryta eller ta paus om de så önskade. Metod-

förfarandet upprepades vid genomförandet av enkäten med smärre skillnader, till exempel att 

ingen ljudinspelning förekom. 
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5 Resultat  

Nedan presenteras studiens resultat. Enkätsvaren presenteras per forskningsfråga och 

kompletteras med elevkommentarer från de fem intervjuer som genomförts. I avsnitt 5.1 

redovisas enkätens reliabilitetstest. Avsnitt 5.2 presenterar beliefs gällande handskriftens 

relevans. I avsnitt 5.3 presenteras beliefs gällande handskriftens framtidsutsikter och avsnitt 5.4 

redogör för beliefs gällande elevers egen handstil. Avslutningsvis ges en kort sammanfattning 

av resultatet i avsnitt 5.5.  

5.1 Enkätanalys 

Tabell 1 nedan beskriver de reliabilitetstester som gjorts. Överst presenteras resultatet av 

Cronbachs alfa vilket visar att enkäten som helhet höll en god nivå av intern reliabilitet (α = 

0,792). Varje påstående har försetts med det indexnummer som användes vid enkäten. För 

påståenden med omvänd poängskala har svarsalternativ som ger ett medgivande eller positivt 

svar (exempelvis ”mycket viktigt”) inneburit en negativ attityd gentemot handskrift och därmed 

resulterat i en negativ poäng. Corrected Item-Total Correlation visar hur väl det enskilda 

påståendet korrelerar mot enkäten som helhet. 

Två påståenden (C1.3 & C2.4) visade på en item-total korrelation under 0,2 vilket kan indikera 

att påståendena har ett svagt samband, alternativt saknar samband mot övriga påståenden i 

enkäten. Cronbach's Alpha if Item Deleted visar att uteslutning av respektive påstående även 

skulle resultera i en skäligt högre alfakoefficient och de båda påståendena togs följaktligen bort. 

Scale Mean if Item Deleted, Scale Variance if Item Deleted samt Squared Multiple Correlation 

presenteras endast för ökad transparens och har haft liten betydelse för uteslutningsmetodiken. 

Därefter upprepades testerna, vilket gav ett något förbättrat alfa (α = 0,813). Ytterligare ett 

påstående (C.2.1) uteslöts till följd av låg korrelation (Corrected Item-Total Correlation: 0,194) 

enligt samma metodik som beskrivits ovan och testerna upprepades ännu en gång. Kvarvarande 

17 påståenden gav en alfakoefficient på 0,818 med en item-total korrelation över 0,2 och 

samtliga behölls för studiens resultat (se Tabell 2). Samtliga enkätdata återfinns i Bilaga 6. 
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Tabell 1. Resultat av reliabilitetstest (index, påstående, alfakoefficient, antal och korrelationer) 

Index Item-total statistik; Cronbachs alfa (α) = 0,792; n =48 

Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

C1.1 Att kunna skriva för hand är ___ [Viktigt - Oviktigt] 14,19 149,05 ,262 ,595 ,789 

C1.2 Att kunna skriva under papper och kontrakt för hand är ___ [Viktigt - Oviktigt] 13,79 150,08 ,243 ,529 ,789 

C1.3 Att ha sin egen handstil är ___ [Bra - Dåligt] ** 14,04 151,62 ,162 ,348 ,792 

C1.4 Handstilen har betydelse för vilket betyg man får i årskurs 6 och årskurs 9 [Håller med - Håller inte med] 16,46 133,57 ,434 ,471 ,778 

C1.5 Att skriva för hand är ___ [Kul - Tråkigt] 15,46 130,89 ,608 ,688 ,766 

C1.6 Att få lära sig skriva skrivstil i skolan hade varit ___ [Kul - Tråkigt] 14,52 139,28 ,449 ,600 ,778 

C1.7 Jag tycker att det är ___ att skriva på dator än att skriva för hand [Smidigare - Osmidigare] * 17,69 144,52 ,237 ,519 ,791 

C1.8 Jag lär mig hur ord stavas när jag skriver för hand [Håller med - Håller inte med] 14,96 131,91 ,429 ,484 ,779 

C2.1 Man bryr sig ___ om handskrift idag än vad man gjorde för 20 år sedan [Mer - Mindre] *** 15,92 143,14 ,234 ,558 ,792 

C2.2 När jag blir vuxen kommer jag skriva ___ för hand [Mycket - Lite] 15,58 129,52 ,697 ,694 ,760 

C2.3 Om 20 år kommer man skriva ___ för hand än vad man gör idag [Mer - Mindre] 17,71 138,08 ,429 ,590 ,779 

C2.4 Om 20 år kommer man ha glömt hur man skriver skrivstil [Håller med - Håller inte med] ** 15,40 157,86 -,135 ,392 ,812 

C3.1 Jag tycker att min egen handstil är ___ [Tydlig - Otydlig] 15,19 140,07 ,371 ,766 ,782 

C3.2 Det är ___ att handstilen är tydlig [Viktigt - Oviktigt] 14,44 146,08 ,388 ,507 ,784 

C3.3 Jag tycker att min egen handstil är ___ [Fin - Ful] 15,54 136,17 ,496 ,802 ,774 

C3.4 Det är ___ att handstilen är fin [Viktigt - Oviktigt] 16,48 134,04 ,591 ,580 ,769 

C3.5 Jag tycker att skrivstil är ___ jämfört med textning [Finare - Fulare] 14,73 148,46 ,227 ,438 ,790 

C3.6 När jag skriver för hand så skriver jag ___ [Snabbt - Långsamt] 15,02 147,25 ,279 ,386 ,788 

C3.7 Det är ___ att kunna skriva snabbt [Viktigt - Oviktigt] 16,67 144,31 ,251 ,490 ,790 

C3.8 Jag tycker att en handskriven text är snyggare än en datorskriven text. [Håller med - Håller inte med] 15,77 133,58 ,459 ,537 ,776 

Kommentar: Scale Mean if Item Deleted = skalans medelvärde vid borttaget påstående; Scale Variance if Item Deleted = skalans varians vid borttaget påstående, 

Corrected Item-Total Correlation: Item-total korrelation med påståendet frånräknat (corrected); Squared Multiple Correlation: Korrelationen mellan påståendet och 

övriga påståenden i kvadrat (Se även Bryman & Cramer, 2011); Cronbach’s Alpha if Item Deleted – Cronbachs alfa vid borttaget påstående. 
*. Poängskalan är omvänd (negativt → positivt). 

**. Påståenden som kom att uteslutas efter första testet. 

***. Påståenden som kom att uteslutas efter andra testet. 
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Tabell 2. Upprepat resultat av reliabilitetstest (index, påstående, alfakoefficient, antal och korrelationer)  

Index Item-total statistics; Cronbachs alfa (α) = 0,818; n = 48 

Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

C1.1 Att kunna skriva för hand är ___ [Viktigt - Oviktigt] 10,67 137,46 ,307 ,527 ,815 

C1.2 Att kunna skriva under papper och kontrakt för hand är ___ [Viktigt - Oviktigt] 10,27 139,99 ,204 ,483 ,818 

C1.4 Handstilen har betydelse för vilket betyg man får i årskurs 6 och årskurs 9 [Håller med - Håller inte med] 12,94 122,83 ,448 ,453 ,807 

C1.5 Att skriva för hand är ___ [Kul - Tråkigt] 11,94 119,72 ,643 ,659 ,793 

C1.6 Att få lära sig skriva skrivstil i skolan hade varit ___ [Kul - Tråkigt] 11,00 128,21 ,472 ,556 ,806 

C1.7 Jag tycker att det är ___ att skriva på dator än att skriva för hand [Smidigare - Osmidigare] * 14,17 131,80 ,302 ,429 ,816 

C1.8 Jag lär mig hur ord stavas när jag skriver för hand [Håller med - Håller inte med] 11,44 121,06 ,446 ,477 ,809 

C2.2 När jag blir vuxen kommer jag skriva ___ för hand [Mycket - Lite] 12,06 119,21 ,708 ,687 ,790 

C2.3 Om 20 år kommer man skriva ___ för hand än vad man gör idag [Mer - Mindre] 14,19 129,77 ,364 ,500 ,812 

C3.1 Jag tycker att min egen handstil är ___ [Tydlig - Otydlig] 11,67 127,67 ,434 ,739 ,808 

C3.2 Det är ___ att handstilen är tydlig [Viktigt - Oviktigt] 10,92 134,97 ,413 ,482 ,811 

C3.3 Jag tycker att min egen handstil är ___ [Fin - Ful] 12,02 124,87 ,529 ,788 ,802 

C3.4 Det är ___ att handstilen är fin [Viktigt - Oviktigt] 12,96 124,81 ,558 ,544 ,800 

C3.5 Jag tycker att skrivstil är ___ jämfört med textning [Finare - Fulare] 11,21 138,00 ,216 ,395 ,818 

C3.6 När jag skriver för hand så skriver jag ___ [Snabbt - Långsamt] 11,50 136,13 ,298 ,361 ,815 

C3.7 Det är ___ att kunna skriva snabbt [Viktigt - Oviktigt] 13,15 134,30 ,233 ,472 ,820 

C3.8 Jag tycker att en handskriven text är snyggare än en datorskriven text. [Håller med - Håller inte med] 12,25 124,40 ,431 ,499 ,808 

Kommentar: Scale Mean if Item Deleted = skalans medelvärde vid borttaget påstående; Scale Variance if Item Deleted = skalans varians vid borttaget påstående, 

Corrected Item-Total Correlation: Item-total korrelation med påståendet frånräknat (corrected); Squared Multiple Correlation: Korrelationen mellan påståendet och 

övriga påståenden i kvadrat (Se även Bryman & Cramer,2011); Cronbach’s Alpha if Item Deleted – Cronbachs alfa vid borttaget påstående. 
*. Poängskalan är omvänd (negativt → positivt) 
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Vidare noterades att formuleringen i påståendet C3.8 skiljer sig från övriga påståenden. Beslut 

togs att behålla påståendet tack vare god korrelation mot totalen men att dess trovärdighet skulle 

noteras i studiens resultat och vidare problematiseras under 6.2 Resultatdiskussion. 

5.2 Handskriftens relevans enligt elever 

Åtta påståenden riktades mot studiens första frågeställning gällande vilka skäl elever anger till 

att skriva respektive inte skriva för hand. Antalet respondenter (n) uppgick till 50 elever för 

samtliga påståenden. (Se tabell 3). Enkätens första påstående prövade huruvida eleven ansåg 

det som viktigt eller oviktigt att kunna skriva för hand. 82 procent uppgav att det var ”viktigt” 

eller ”väldigt viktigt” att skriva för hand och medelvärdet uppgick till 2,1. Frågan hade låg 

standardavvikelse (SD = 0,84) och ingen av de svarande ansåg handskrivandet som ”ganska 

oviktigt” eller lägre.  

Tabell 3. Resultat av påståenden som berör handskriftens relevans. (index, påstående, 

alfakoefficient, antal, lägesmått, spridningsmått)  

Index Påstående; Cronbachs alfa (α) = 0,818 n Medel Median Typvärde SD 

       

C1.1 Att kunna skriva för hand är ___ [Viktigt - Oviktigt] 50 2,1 2 2 0,84 

C1.2 Att kunna skriva under papper och kontrakt för hand är 

___ [Viktigt - Oviktigt] 

50 2,5 3 3 0,74 

C1.4 Handstilen har betydelse för vilket betyg man får i årskurs 

6 och årskurs 9 [Håller med - Håller inte med] 

50 -0,2 0 1 1,80 

C1.5 Att skriva för hand är ___ [Kul - Tråkigt] 50 0,84 1 1 1,54 

C1.6 Att få lära sig skriva skrivstil i skolan hade varit ___ [Kul - 

Tråkigt] 

50 1,76 2 2 1,30 

C1.7 Jag tycker att det är ___ att skriva på dator än att skriva för 

hand [Smidigare - Osmidigare] * 

50 -1,42 -2 -3 1,46 

C1.8 Jag lär mig hur ord stavas när jag skriver för hand [Håller 

med - Håller inte med] 

50 1,26 2 3 1,98 

*. Poängskalan är omvänd (negativt → positivt)           

 

Att använda handskrift som vuxen och kunna skriva sin namnteckning var enligt flera av de 

intervjuade eleverna ett av de starkaste skälen till att skriva för hand: 

Elev 1: Tänk så blir det såhär att jag måste skriva min underskrift och så är det typ att jag 

vinner en miljon eller någonting. 

Intervjuare: Och så kan du inte det, vad händer då? 
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Elev 1: Då får jag inte det där, alltså det jag vill. 

Förutom vikten av att kunna skriva sin namnteckning associerade elever skrivandet av 

namnteckning med skrivstil: 

Man kanske kan lära sig skrivstil med sitt namn för när man skriver under när man tar sitt pass 

eller nått sånt då kan det väl va bra om man kan skriva med skrivstil. (Elev 2) 

Enkätresultatet kan sägas bekräfta bilden av att namnteckningen är av hög betydelse då 

påståendet (C1.2) genererade högst medelvärde (M = 2,5) och lägst standardavvikelse (SD = 

0,74) bland samtliga påståenden.  

Ett annat argument bland intervjupersonerna var att handstilen hade viss påverkan på betyget i 

högre årskurser och en elev uttryckte även att välskrivningsprov var en möjlighet: 

Bara för att folk skriver slarvigt nu för tiden betyder det inte att man själv behöver skriva 

slarvigt, man kan ju göra bättre [...] och man kan få bättre betyg och framgång. För jag tror att 

senare på högstadiet då kommer man säkert testa hur man skriver, såhär ’skriv den här 

meningen snyggt’ och sånt. […] Man kanske testar [hur man skriver; min anm.] ett snabel-a, 

hur snyggt man kan göra det […]. (Elev 4) 

Enkäten visade emellertid att eleverna i stort var neutrala till påståendet om att handstilen 

påverkade betyget (Mdn = 0; Typvärde = 1) men med stor spridning mellan svaren (se Tabell 

4).  

 

En annan aspekt som gavs uttryck för i intervjuerna var handskriftens relevans på grund av dess 

stimulerande effekt, och två enkätpåståenden (C1.5 och C1.6) berörde aspekten (se Tabell 3). 

Resultatet visar på en svagt positiv uppfattning om att skrivandet för hand är roligt (M = 0,84) 

med en standardavvikelse på 1,54. En övervägande del av eleverna (86 %) verkade också 

positiva till att lära sig skrivstil (se Tabell 5). 

Tabell 4. C1.4 Handstilen har betydelse för vilket betyg man får i årskurs 6 och årskurs 9 

[Håller med - Håller inte med] (frekvens, procent, spridning) 

 
-3 Håller 

inte alls 

med 

-2 Håller 

inte med 

-1 Håller 

delvis inte 

med 

0 Varken 

eller 

1 Håller 

delvis med 

2 Håller 

med 

3 Håller 

helt med 
Totalt 

Frekvens 8 6 6 9 12 7 2 50 

Procent 16% 12% 12% 18% 24% 14% 4% 100% 
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Tabell 5. C1.6 Att få lära sig skriva skrivstil i skolan hade varit ___ [Kul - Tråkigt] 

(frekvens, procent, spridning) 

 -3 Väldigt 

tråkigt 
-2 Tråkigt 

-1 Ganska 

tråkigt 

0 Varken 

eller 

1 Ganska 

kul 
2 Kul 

3 Väldigt 

kul 
Totalt 

Frekvens NA 2 2 3 8 19 16 50 

Procent NA 4% 4% 6% 16% 38% 32% 100% 

 

Elevernas positiva inställning till skrivstil som syns i Tabell 5 observerades även under 

intervjuerna: 

Det är najs att kunna det, alltså skrivstil […]. Om det är typ något prov och så har jag lärt mig 

det och så bara överraskar man sin lärare och skriver såhär as najs […] (Elev 1) 

Ovanstående elev ser till synes inte enbart skrivstil som estetiskt tilltalande, utan även som 

förenligt med en slags status där man, genom att skriva skrivstil, kan imponera på andra. En 

annan elev uttryckte det: 

Jag skulle vilja. [Följdfråga] För det är fint, och det är annorlunda när man skriver det. 

Bokstäverna är annorlunda. (Elev 5) 

Samtliga intervjuade talade om skrivstil i positiva ordalag och uteslutande var det skrivstilens 

formspråk som gjorde att skrivstil ansågs intressant. 

Eleverna föredrog att skriva på dator framför att skriva för hand när det kom till skrivande ur 

en funktionell/praktisk aspekt, där skrivandet på dator upplevdes ”smidigare” (Se Tabell 3). 

Noterbart är typvärdet på -3 (Mycket smidigare) och en median på -2 (Smidigare) vilket vittnar 

om en stark fördel hos datorn men med viss polarisering sett till det något svagare medelvärdet 

på -1,42. Möjliga förklaringar utifrån intervjumaterialet är en ökad läslighet och ordbehandla-

rens organisatoriska möjligheter: 

Om man har en massa papper så kanske man kan ta det på datorn istället […] så kanske det är 

smidigare att ta datorn och så är det typ massa papper i ett och samma ämne och så. (Elev 2) 

Samtidigt fanns elever som beskrev att studieron försämrades när de fick skriva på dator: 

Det blir ju lite kaos, asså stimmigt i klassrummet om vi tar fram datorer och så, så jag tror det 

är bättre att skriva på papper. (Elev 1) 



24 
 

Påstående C1.8 visade att en stor del av eleverna instämde med att deras språkliga kunskaper 

förbättrades av att skriva för hand. 18 av eleverna svarade att de helt höll med påståendet och 

13 att de höll med påståendet. 11 elever svarade dock att de i olika grad inte höll med påståendet 

vilket ledde till en stor spridning (SD = 1,98), något som tydliggörs i Tabell 6. 

Tabell 6. C1.8 Jag lär mig hur ord stavas när jag skriver för hand [Håller med - Håller inte 

med] (frekvens, procent, spridning) 

 
-3 Håller 

inte alls 

med 

-2 Håller 

inte med 

-1 Håller 

delvis inte 

med 

0 Varken 

eller 

1 Håller 

delvis 

med 

2 Håller 

med 

3 Håller 

helt med 
Totalt 

Frekvens 4 3 4 3 5 13 18 50 

Procent 8% 6% 8% 6% 10% 26% 36% 100% 

 

5.3 Handskriftens framtidsutsikter enligt elever 

Efter reliabilitetstesterna återstod två påståenden rörande handskriftens framtidsutsikter (se 

Tabell 7). Påstående C2.2 undersökte vad eleverna tror om sitt eget handskrivande i framtiden. 

Sammantaget visade eleverna sig vara svagt positiva till påståendet där de trodde sig skriva 

”ganska mycket” för hand som vuxen (M = 0,73). Den vanligaste anledningen som nämndes 

vid intervjuerna var att handskrift krävs vid studier och i arbetslivet: 

Man har ju jobb och man skriver väldigt mycket på papper då och i skolan skriver man också 

väldigt mycket, så jag tror jag kommer skriva väldigt mycket när jag blir stor. (Elev 5) 

En elev gör en direkt koppling mellan sitt val av yrke och vikten av handskrift: 

Ja jag kommer göra det för jag har bestämt att bli typ [yrke]1 och såhär då behöver man [kunna; 

min anm.] skriva lite mer […]. (Elev 4) 

Tabell 7. Resultat av påståenden som berör handskriftens framtidsutsikter (index, påstående, 

alfakoefficient, antal, lägesmått, spridningsmått) 

Index Påstående; Cronbachs alfa (α) = 0,818 n Medel Median Typvärde SD 

       

C2.2 När jag blir vuxen kommer jag skriva ___ för hand 

[Mycket - Lite] 

49 0,73 1 1 1,47 

C2.3 Om 20 år kommer man skriva ___ för hand än vad man gör 

idag [Mer - Mindre]  

50 -1,44 -2 -2 1,46 

                                                      
1 Beskrivning av yrke har tagits bort av konfidentialitetsskäl.  
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De som var tveksamma till hur mycket de själva skulle skriva hänvisade till digitaliseringen, 

och påstående C2.3 visar att en klar majoritet (84 %) tror på minskat handskrivande i framtiden 

på ett mer generellt plan (M = -1,44). Fördelningen presenteras i detalj i Tabell 8.  

 

Orsaken till att elever tror på ett minskat intresse för handskrift i framtiden kan genom 

intervjuerna härledas till den digitala utvecklingen: 

Elev 1: […] Jag vet inte för nu har vi såhär high-tech datorer och sånt och då kanske det blir 

så att robotar och sånt där tar över, ah men du fattar, massa datorer och så. Och så glömmer 

folk hur man skrev. Jag hade en lärare, som sa att [hens] kompis, [hen] var också lärare, så 

[hen] hade elever som inte visste hur man skrev typ, dom hade bara skrivit på dator och sånt.  

Intervjuare: Okej, vad tycker du om det? 

Elev 1: Alltså... det är bättre att kunna skriva för hand, det känns konstigt att inte kunna skriva 

för hand.  

Intervjuare: Kan du säga varför det känns konstigt? 

Elev 1: Om man är... alltså jag vet inte. Jag vet inte. 

Ovanstående elev ger, förutom att digitaliseringen utmanar handskriften, uttryck för att 

handskrift är bättre än digital skrift, men kan inte riktigt motivera varför mer än att det ”känns 

konstigt”. En annan elev poängterande vid flera tillfällen under intervjun att handskriften 

innebar en större frihet och beskrev framtidsutsikterna på följande sätt: 

Jag tänker det är ju mer såhär i framtiden eller så, då kommer det ju vara som att ingen 

använder skrivstil och det, då kanske man glömmer bort hur det är liksom, skriva och så, för 

att det är datorn som bestämmer hur man ska skriva. (Elev 3) 

 

Tabell 8. C2.3 Om 20 år kommer man skriva ___ för hand än vad man gör idag [Mer - 

Mindre] (frekvens, procent, spridning) 

 -3 Mycket 

mindre 
-2 mindre 

-1 Lite 

mindre 

0 Lika 

mycket / 

Lika lite 

1 Lite mer 2 Mer 
3 Mycket 

mer 
Totalt 

Frekvens 10 22 10 0 4 4 0 50 

Procent 20% 44% 20% 0% 8% 8% 0% 100% 
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Noterbart är att åtta av de som besvarade enkäten tror på ett ökat handskrivande i framtiden 

men inga sådana yttringar uppmärksammades under intervjun (Se Tabell 8). 

5.4 Elevers egen handstil 

När eleverna intervjuades angående sin egen handstil var läslighet, estetik och skrivhastighet 

tre återkommande teman vilka utmynnade i åtta enkätpåståenden. Tre av påståendena (C3.1, 

C3.3 & C3.6) undersökte elevens uppfattning om sin egen handstil utifrån nyss nämnda teman 

och tre påståenden (C3.2, C3.4 & C3.7) prövade elevens attityd till varje tema på ett generellt 

plan. Ett påstående (C3.5) ville undersöka elevernas estetiska hållning mellan skrivstil och 

textning och det sista påståendet (C3.8) ville undersöka den estetiska hållningen mellan 

datorskrift och handskrift. Resultatet visade att eleverna ansåg sig ha en ”ganska tydlig” handstil 

(M = 1,04) men med viss spridning (SD = 1,50) (Se Tabell 9).   

Tabell 9.  Resultat av påståenden som berör den egna handstilen (index, påstående, 

alfakoefficient, antal, lägesmått, spridningsmått) 

Index Påstående; Cronbachs alfa (α) = 0,818 n Medel Median Typvärde SD 

       

C3.1 Jag tycker att min egen handstil är ___ [Tydlig - 

Otydlig] 

50 1,04 1 2 1,50 

C3.2 Det är ___ att handstilen är tydlig [Viktigt - Oviktigt] 50 1,86 2 2 0,86 

C3.3 Jag tycker att min egen handstil är ___ [Fin - Ful] 49 0,69 1 1 1,49 

C3.4 Det är ___ att handstilen är fin [Viktigt - Oviktigt] 50 -0,14 0 0 1,39 

C3.5 Jag tycker att skrivstil är ___ jämfört med textning 

[Finare - Fulare] 

50 1,52 2 2 1,01 

C3.6 När jag skriver för hand så skriver jag ___ [Snabbt - 

Långsamt] 

50 1,26 1 1 0,99 

C3.7 Det är ___ att kunna skriva snabbt [Viktigt - Oviktigt] 50 -0,36 0 0 1,41 

C3.8 Jag tycker att en handskriven text är snyggare än en 

datorskriven text. [Håller med - Håller inte med]  

50 0,44 0,5 0 1,75 

 

Eleverna tyckte även att det var viktigt att ha en tydlig handstil (M = 1.86). Vidare uppfattade 

eleverna sin egen handstil som ”ganska fin” (M = 0,69) och de var neutrala till huruvida det var 

viktigt eller oviktigt att ha en ”fin” handstil (M = -0,14). Nedan följer ett par utdrag från 

intervjuerna som belyser elevernas förhållande till dessa två teman: 

Jag tycker att jag skriver mer såhär, jag skriver inte så mycket [skrivstil; min anm.] då men 

man förstår vad jag ha skrivit. Men till andras handstil så tänker jag det finns en […] i min 
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klass som skriver, alltså, mycket [skrivstil; min anm.] så man ser knappt vad [hen] skriver. En 

är helt sned och så vidare, men det är fint och så men man förstår inte vad [hen] skrivit. Sen 

finns det ju de som skriver slarvigt och så med. (Elev 3) 

Eleven ovan ger uttryck för att en vacker handstil inte nödvändigtvis behöver vara läslig, men 

att läslighet är väldigt viktigt. Ytterligare en elev menar att läslighet kommer före estetik och 

att det omvända skulle vara ”konstigt”: 

Elev 2: Det är mycket viktigt att det måste synas. 

Intervjuare: Okej, så då är det strunt samma hur snyggt det är om du inte kan läsa vad det står 

och så? 

Elev 2: Jo men, det ska ju va snyggt men man måste kunna läsa vad det står annars blir det ju 

konstigt. 

Gällande skrivhastighet ansåg merparten att de skrev ”ganska snabbt” (M = 1,26) men att 

skrivhastighet vare sig var viktigt eller oviktigt (M = -0,36). Även om flest elever återfinns i 

mitten av skalan existerar två grupperingar där 24 procent bedömde skrivhastighet som 

”oviktigt” medan 26 procent fann det som ”ganska viktigt” (se Tabell 10). 

 

När en elev får frågan om att beskriva sin handstil framkommer att estetik, läslighet och 

skrivhastighet samspelar, där hen landar i att handstilen är bra men att kvaliteten går ned när 

eleven väljer att öka skrivhastigheten för att snabbare komma ut på rast: 

Elev 4: Ja, alltså, om jag får välja av dom [använder valenskortet på tavlan] så är det typ bra, 

inte mycket bra, men bra, helt okej. Den är inte jättesnygg, folk skriver ju, i klassen, det är typ 

tre-fyra stycken som skriver bättre, eller snyggare, men jag tycker inte jag skriver fult i alla 

fall, det tycker jag inte. […] ibland när jag stressar; jag verkligen vill gå ut på rast den sista 

meningen så bara [rispar snabbt i bordet] så går jag ut. 

Tabell 10. C3.7 Det är ___ att kunna skriva snabbt [Viktigt - Oviktigt] (frekvens, procent, 

spridning) 

 -3 Väldigt 

oviktigt 

-2 

Oviktigt 

-1 Ganska 

oviktigt 

0 Varken 

eller 

1 Ganska 

viktigt 
2 Viktigt 

3 Väldigt 

viktigt 
Totalt 

Frekvens 3 12 3 17 13 1 1 50 

Procent 6,0% 24,0% 6,0% 34,0% 26,0% 2,0% 2,0% 100,0% 
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Intervjuare: Då blir det lite slarvigare om man skriver snabbt? 

Elev 4: Ah T:et kanske blir så zoom [sveper till med handen] och så. 

Intervjuare: Så om du fick förändra eller förbättra någonting med din handstil, vad som helst, 

vad skulle det va för någonting? 

Elev 4: Jag behöver tänka på att ta det lugnt och att försöka skriva… alltså det är svårt att 

förklara men att jag tänker att vara lugn och skriva. Jag tycker jag är lugn, men även om de... 

om jag ska ut på rasten kan jag vara lite lugnare, ska jag skriva så att det blir bättre, så att man 

ser vad det står. 

En annan elev uttrycker det som att skrivhastighet är av betydelse för att hinna med i skolarbetet 

och att man därför kan tvingas välja mellan att skriva snabbt och att skriva fint: 

Intervjuare: Varför är det mycket bra [att kunna skriva snabbt; min anm.]? 

Elev 2: För att, jag tänker såhär, tänk så skriver man jättesakta och så ska dom bli fina och så 

hänger man hela tiden efter när man skriver. 

Påstående C3.5 visar med median och typvärde på 2 att flertalet betraktar skrivstil som ”finare” 

jämfört med textning (se Tabell 9). Resultatet överensstämmer med resonemangen från de 

intervjuade eleverna då det främsta skälet till att eleverna ville lära sig skrivstil var på grund av 

dess estetik. Slutligen gav fråga C3.8 ett svagt positivt utslag gällande huruvida en handskriven 

text är ”snyggare” än en datorskriven text (se Tabell 11).  

Tabell 11. C3.8 Jag tycker att en handskriven text är snyggare än en datorskriven text. 

[Håller med - Håller inte med] (frekvens, procent, spridning) 

 
-3 Håller 

inte alls 

med 

-2 Håller 

inte med 

-1 Håller 

delvis inte 

med 

0 Varken 

eller 

1 Håller 

delvis 

med 

2 Håller 

med 

3 Håller 

helt med 
Totalt 

Frekvens 4 4 5 12 9 10 6 50 

Procent 8,0% 8,0% 10,0% 24,0% 18,0% 20,0% 12,0% 100,0% 

 

Merparten elever svarade dock ”varken eller” och påståendet har spridning åt båda håll vilket 

tyder på en oenighet bland respondenterna. På grund av tveksamheter gällande påståendets 

utformning problematiseras C3.8 under 6.2 Resultatdiskussion. 
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5.5 Sammanfattning av resultatredovisning 

Efter reliabilitetstester och uteslutning av tre påståenden uppnådde enkäten en god reliabilitet 

med en alfakoefficient på 0,818. Gällande handskriftens relevans ansåg eleverna skrivande för 

hand som viktigt, i synnerhet när det kom till att kunna skriva sin namnteckning. Eleverna 

uppvisade även en positiv attityd till skrivstil, där skrivstil ansågs finare än textning och där 

många elever ställde sig positiva till skrivstilsundervisning i skolan. Skrivande för hand 

bedömdes som ”ganska kul” och att det även underlättade glosinlärning. Eleverna ansåg det 

dock som ”smidigare” att skriva på dator än för hand. Angående handskriftens framtidsutsikter 

trodde eleverna att de skulle skriva för hand i framtiden men att handskriftens betydelse skulle 

komma att minska på grund av den alltjämt pågående digitaliseringen. Beträffande den egna 

handstilen eliciterades tre teman under intervjuerna: läslighet, estetik och skrivhastighet. 

Eleverna ansåg sig ha en relativt god handstil då samtliga tre teman noterades med värden över 

noll. Utifrån enkätsvaren var det dock endast läslighet som ansågs vara av betydelse i 

värderandet av den egna handstilen. 
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6 Diskussion 

I följande kapitel tas studiens metod och resultat upp för diskussion. Inledningsvis diskuteras 

metodavsnittet, där bland annat studiens tillvägagångssätt och tillförlitlighet lyfts fram och 

problematiseras. Därefter följer en resultatdiskussion, där studiens resultat närmare analyseras 

och jämförs med tidigare forskning, samt vilka eventuella för- och nackdelar som finns med 

studien. 

6.1 Metoddiskussion 

Valet att utgå från Ajzen och Fishbeins teorier kring attityd gjordes i huvudsak av två skäl, dels 

för att de bedömdes som väl ansedda inom attityd- och beteendevetenskapen, dels för att 

teoriernas olika delar är relativt lättbegripliga (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 

1975; 2010). Det går dock inte att tala om en tillämpning av en enskild modell i föreliggande 

studie då flera av de variabler som ingår i exempelvis The reasoned action approach inte 

undersökts (Fishbein & Ajzen, 2010). En bidragande orsak är att modellerna till stor del är 

skapta för att förutspå beteende, något som denna studie aldrig haft för avsikt eller möjlighet 

att undersöka. En starkare koppling och en tydligare avgränsning mot någon av Ajzen och 

Fishbein teorier hade sannolikt gynnat studiens reliabilitet. Användandet av flermetods-

forskning grundar sig på idén att kvalitativa och kvantitativa data kan kombineras för att 

triangulera ett resultat och kompensera för respektive metods svaga sidor (Bryman, 2016). 

Även om enkäter är den tveklöst vanligaste formen när det kommer till attitydforskning kan 

intervjuer utgöra en utforskande eller preliminär teknik i utvecklandet av mer strukturerade 

mätinstrument (Bryman, 2016; Gillham, 2008). Till en början övervägdes fokusgrupper men 

Fishbein och Ajzen (2010) menar att fokusgruppers beliefs märkbart kan skilja sig från 

populationen och valet föll i stället på semistrukturerade intervjuer. 

Att använda semistrukturerade intervjuer för att upptäcka salient beliefs visade sig inte vara helt 

förenligt med Ajzen och Fishbeins (2010) mer strukturerade ramverk, och deras teorier kom 

därför endast att användas på ett mer övergripande plan. Främst noterades svårigheten att 

uppfatta och mäta de salient beliefs som emitterades. Ett rimligt antagande är att frågorna ställts 

på lite olika sätt och vid olika skeden i intervjun, något som kunnat påverka vilka salient beliefs 

som faktiskt emitterades. För att mäta en emitterad belief krävdes även att jag som intervjuare 

omgående konstruerade påståenden, vars formuleringar ytterligare kan ha bidragit till skevheter 

i en beliefs valens och styrka. Till följd var det svårt att vid analysen konstruera modal salient 
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beliefs utifrån den data som inhämtats och komplexiteten att koda öppna frågor inom 

attitydforskning är allmänt känd (Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005). Mätmetoderna som 

användes under intervjun kom likväl till nytta då elevernas svar ofta utvecklades i samband 

med att de fick värdera sina tankar. Att kortteknik användes anses också kunna minska risken 

att som forskare antyda eller föreslå svar till respondenter, så kallad prompting (Bryman, 2016). 

En mer strukturerad intervjusituation hade kunnat underlätta identifierandet av salient beliefs, 

vilket hade stärkt kopplingen mellan teori och metod. Till följd hade dock mycket av det 

kvalitativa materialet uteblivit. Värt poängtera är att även om slutna frågor dominerar mätandet 

av attityder finns studier som visar på att öppna frågor har en högre reliabilitet och validitet 

(Krosnick, Judd, & Wittenbrink, 2005). Att intervjuerna skedde med elever från samma klass 

kan ha påverkat resultatet då eleverna kan ha haft en förhållandevis homogen syn på handskrift 

eftersom de erhållit samma typ av handskriftsundervisning. 

Antalet svarsalternativ som en enkät använder kan styras av hur väl respondenternas mentala 

representation av attitydobjektet är uppbyggd (Krosnick, Judd och Wittenbrink, 2005). Initialt 

bedömdes en femgradig skala som tillräcklig och en sådan användes i korttekniken under 

intervjun. En positiv bieffekt av att utforska elevers salient beliefs innan konstruerandet av 

enkäten var att språk och testförutsättningar kunde observeras. I samband med korttekniken 

noterades att flera elever hade svårt att välja ett alternativ och vid flera tillfällen ville de placera 

sig ”någonstans mellan…”, vilket sågs som ett tecken på att den femgradiga skalan inte täckte 

tillräckligt många ståndpunkter. Därför användes en sjugradig bipolär skala i enkäten, en skala 

som också förordas av Ajzen & Fishbein (2010). Skalan försågs med en neutral punkt då det 

uppges öka dess tillförlitlighet (Krosnick, Judd och Wittenbrink, 2005; Streiner, Norman & 

Cairney, 2015). Av samma anledning och för en ökad tydlighet markerades samtliga 

svarsalternativ med rubriker. 

Huruvida skalan ska kodas som unipolär eller bipolär är mestadels en smaksak, men bipolär är 

vanligare vid semantisk differential med fördelen att det är lättare att tyda den neutrala punkten 

i en bipolär skala än i en unipolär sådan (Maio & Haddock, 2010). För att öka reliabiliteten och 

underlätta elevernas förståelse för påståendena återanvändes elevernas ordval under intervjun i 

enkätens påståenden och svarsalternativ, en teknik som möjliggör mer lämpliga ordval sett till 

den sociala kontext i vilken studien existerar (Bryman, 2016). För att undvika ledande 

påståenden som kraftigt skulle kunna påverka studiens trovärdighet konstruerades påståenden 

så långt det ansågs möjligt utan värdeord i själva påståendet. Värdeorden var i stället placerade 
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som svarsalternativ, vilket innebar att många påståenden utelämnade en värderande term som 

respondenten förväntades ”fylla i”. För att ytterligare undvika potentiella skevheter hade 

enkäten kunnat innehålla fler omvända påståenden (Barnette, 2000).  

Att fyra påståenden (C1.4, C1.8, C2.4, C3.8) är att betrakta som Likert-skalor (ordinalskalor) 

är inte oproblematiskt. Exempelvis kan användandet av medelvärde för att beskriva en Likert-

skala vara missvisande eller rent av betydelselöst (Jaccard & Blanton, 2005; Streiner, Norman, 

& Cairney, 2015). För en rättvis tolkning av resultatet rekommenderas därför att samtliga 

mätinstrument (se avsnitt 4.4.3) tas i beaktande. Studiens validitet hade sannolikt stärkts om 

enkäten konsekvent använt sig av en semantisk differential som mätinstrument.  

Att enkäten begränsades till 20 påståenden var en avvägning mellan att erhålla tillräckliga data, 

samtidigt som enkäten inte skulle bli alltför omfattande då respondenten lätt kan tröttna, framför 

allt om ämnet inte engagerar (Bryman, 2016). Avgränsningen innebar att vissa beliefs som kan 

anses intressanta dessvärre inte kom med. Som exempel uttryckte en elev tidigt under intervjun 

att en nackdel med handskrift var att hen fick ont i handen. Då ingen annan elev gav uttryck för 

det eller för några andra fysiologiska aspekter hamnade uppfattningen långt ned när 

underkategorierna sorterades efter frekvens och kom följaktligen inte med i den slutliga 

enkäten. 

Studiens externa bortfall på drygt 28 procent tros bero på att eleverna inte ensamt avgör sitt 

deltagande utan att samtycke krävs av ytterligare en och i vissa fall två instanser: 

vårdnadshavarna och lärarna. Även bortfallshanteringen bör kommenteras då valet att använda 

pairwise deletion inte är helt oproblematiskt. De aktuella reliabilitetstesterna i SPSS kunde 

endast utföras med listwise deletion, vilket innebär att respondenter med uteblivna svar utesluts 

helt från analysen. Konsekvensen blev att reliabilitetstester har utförts med 49 respondenter, 

medan resultatet använder 50 respondenter vid de påståenden samtliga respondenter angivit ett 

svar. Ett alternativ hade varit att helt ta bort de respondenter från resultatet vars enkäter varit 

ofullständiga, men även denna form av bortfallshantering hade kunnat påverka reliabiliteten 

negativt eftersom mycket information som hade kunnat användas då tagits bort (Berntson, 

Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall & Sverke, 2016). Ytterligare ett alternativ hade varit 

imputering, vilket innebär att man skattar vad personen som inte svarat skulle svara eller borde 

svara, genom användande av maximum likelihood-tekniker. Ett sådant tillvägagångssätt 

tillämpades inte då det kan betraktas som kontroversiellt. 
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Genom att som forskare delta under enkätens genomförande säkerställs att utförandet gått till 

på liknande sätt vid samtliga skolor, vilket garanterar en viss form av validitet och reliabilitet. 

Det ger också fördelen att som forskare kunna svara på respondenternas frågor, något som 

annars betraktas som en svaghet hos enkäter (Bryman, 2016). Frågor som ställdes av eleverna 

var uteslutande om enkätens struktur såsom antal sidor och vart de skulle sätta markeringarna. 

Under genomförandet reagerade några elever på att enkäten bestod av påståenden och inte 

frågor, och att de inte kunde veta vad som skulle hända i framtiden. Jag förklarade att de får 

svara vad de tror kommer att hända. En nackdel med att närvara är att det kan öka risken för 

skevheter hos respondenterna vad gäller social önskvärdhet (Bryman, 2016; Maio & Haddock, 

2015). Oavsett förberedelser kan respondenterna likväl underlåtit att rapportera svar de 

uppfattat som mindre önskvärda. 

Användandet av Cronbachs alfa och Item-total korrelation är två allmänt vedertagna metoder 

för att undersöka den interna reliabiliteten men långt ifrån de enda som existerar. Av tids- och 

erfarenhetsmässiga skäl genomfördes exempelvis inga faktoranalytiska metoder eller någon 

logistisk itemanalys, som ytterligare hade kunnat stärka studiens reliabilitet (Mårdberg & 

Carlstedt, 2019). Gränsen på 0,2 som sattes för en godtagbar item-total korrelation får anses 

som låg (Field, 2018; Streiner, Norman, & Cairney, 2015). En gräns på 0,3 hade garanterat en 

högre korrelation, men mängden data som riskerade uteslutning bedömdes som alltför 

omfattande. Noteras bör även att studien använt Cronbachs alfa som ett mått på 

endimensionalitet (eng. unidimensionality) där reliabiliteten mätts över samtliga påståenden, 

vilket också rekommenderas av Fishbein och Ajzen (2010). De resonerar likt följande: 

[…] although factor analysis may identify different dimensions of belief statement, the 

criterion of internal consistency often suggests that these different dimensions contribute to a 

single, overarching, unidimensional attitude. […] Although we can compute subscale scores 

and use them to explore the attitudinal domain, a complete measure of attitude […] requires 

that we combine all items into an overall score. (Fishbein & Ajzen, 2010, s. 89f) 

Ett alternativ hade varit att utgå från Fields (2018) rekommendation att använda Cronbachs alfa 

på delskalorna vilket skulle utmynnat i andra alfakoefficienter och potentiellt en annan 

exkludering. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Till att börja med kan resultatet inte betraktas som representativt för hela populationen sett till 

dess urvalsstorlek på 55 deltagare då det i oktober 2018 fanns 236 649 inskrivna elever i årskurs 

5 och 6 enligt Skolverket (u.å.).  För ett 95-procentigt konfidensintervall med motsvarande 

konfidensnivå hade närmare 400 deltagare behövts. 

Att påstående C2.4 utföll negativt under reliabilitetstesterna kan vara ett tecken på att den inte 

skulle reverserats, även om uppfattningen vid analysen var att en omvänd poängskala var det 

rätta. Dess negativa utslag kan också bero på att den antingen var problematiskt formulerad, 

eller att den helt saknade betydelse för elevers attityder. Det senare anses för tillfället som det 

mest sannolika. En pilotenkät hade kunnat gynna studien och avslöjat icke sambandsenliga 

påståenden i ett tidigare skede men var inte möjligt givet studiens tidsram. Påstående C3.8 bör 

uppmärksammas då dess formulering skiljer sig från övriga påståenden och då validiteten hos 

påståendet kan ifrågasättas. Påståendet kan uppfattas som ledande då det värderande ordet är 

placerat inuti påståendet och inte bland svarsalternativen, något som inte uppmärksammades 

under enkätkonstruktionen. Därutöver användes begreppet snygg framför fin trots att det senare 

förekom mest under intervjuerna. Sett till reliabilitetstesterna togs beslut om att likväl behålla 

C3.8 om dess formulering uppmärksammades i studiens resultat och diskussion. Även C1.4 och 

C1.8 kunde formulerats på ett mer konsekvent och neutralt sätt. 

Resultatet pekar på att elever generellt har en relativt positiv attityd gentemot handskrift, ett 

resultat som överensstämmer med tidigare studier av exempelvis Sjöström (2015) och 

Engström och Blomberg (2017). Sammantaget finns flera skäl till att eleverna anser det viktigt 

att skriva för hand där den av allt att döma tydligaste indikatorn är att handskrift förknippas 

med signerande av avtal, något elever anser som mycket viktigt. En av de intervjuade eleverna 

angav även signerande som skäl till att lära sig skrivstil, ett argument som också återfinns bland 

lärare när det kommer till att undervisa i skrivstil (Gustavsson, 2018). Det finns inga formkrav 

för hur en signatur ska se ut, men likväl får det betraktas som vanligt att signaturer skrivs med 

skrivstil, något som eleverna säkerligen noterat. 

Några elever ansåg att handstilen har betydelse vid betygsättning vilket gör att handskrift kan 

uppfattas än mer relevant men som helhet ställde sig eleverna neutrala till påståendet. Enligt 

lärare finns en relation mellan handstil och lägre betyg vid skrivuppgifter, då en dålig handstil 

genererar en lägre skrivhastighet och fler stavfel, vilket leder till lägre kvalitet (Graham et al., 
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2008). Det bör dock understrykas att det inte framgår av enkätens resultat vilka 

betygsgrundande aspekter eleverna avser. Under intervjuerna framkom likväl att en elev väntar 

sig välskrivningsprov i de högre årskurserna, vilket kan indikera att eleven i fråga uppfattar det 

som att betyg står i relation till handstilens utseende. 

Ett resultat som stack ut i den annars positiva attitydbilden var att eleverna påtagligt betraktade 

det som ”smidigare” att skriva på dator än för hand. Vid intervjuerna nämndes bland annat 

ordbehandlarens organisatoriska fördelar, vilket kan kopplas samman med ordbehandlarens 

icke-linjära skrivprocess (Åkerfeldt, 2014). Samtidigt noterades att en elev tyckte det blev 

stökigt i klassrummet när de skulle använda datorn. Min bedömning är att begreppet smidigare 

kan tolkas på två skilda sätt, dels organisatoriskt i själva skrivprocessen (stavningskontroll, 

skrivyta osv.), dels organisatoriskt utanför skrivprocessen, (studiero, pennvässning, 

batteriåtgång osv.). En tydligare formulering hade kunnat ge svar på vilken av dessa tolkningar 

som avses. Noterbart är att påståendet var det enda omvända påståendet efter att 

reliabilitetstester genomförts men sett till de tester som gjorts finns ingen indikation att frågan 

missuppfattats. 

Resultatet gällande handskriftens framtidsutsikter består av endast två frågor och slutsatserna 

man kan dra gällande elevers attityd gentemot handskriftens framtid är därför begränsade. 

Påståendena ger oavsett en del intressant information, exempelvis att merparten elever tror sig 

skriva ”ganska mycket” för hand som vuxna, men att de på ett generellt plan tror det kommer 

skivas mindre för hand om 20 år. Här råder till synes en diskrepans mellan det individuella 

skrivandet och skrivandet på en samhälleligt plan. Tänkbart är att eleverna anser sig skriva 

väldigt mycket för hand idag och att ”ganska mycket” därmed blir att betrakta som en 

minskning trots ett positivt utslag. Att digitaliseringen förväntas ligga bakom den framtida 

minskningen var väntat och uppfattningen delas även bland lärare (Gustavsson, 2018). 

Elevernas attityd till sin egen handstil var svagt positiv och mätinstrumenten för de tre temana 

läslighet, estetiska kvaliteter och skrivhastighet var alla högre än noll. Av de tre nyss nämnda 

temana var det endast läslighet som betraktades som viktigt bland eleverna. Resultatet visar att 

elever skulle uppskatta om skolan undervisade i skrivstil samt upplevde skrivstil som ”finare” 

än textning. Sammantaget verkar eleverna ha en positiv attityd gentemot skrivstil, men att dess 

relevans i skrivundervisningen inte betraktas som självklar, sett till att eleverna var neutrala till 

betydelsen av estetiska kvaliteter. Med tanke på kalligrafins uppgång och elevernas intresse för 

”skönskrift” är det enligt mig tänkbart att bildämnet kan överta den formen av 
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handskriftsundervisning. Dagens begränsade skrivstilsundervisning gör annars att många 

elever som vill lära sig skrivstil ej hunnit erhålla en tillräcklig skrivhastighet utan tvingas överge 

skrivstilen för textning när skrivuppgifterna blir fler och mer omfattande (Sassoon, 2013). 

Precis som för elever anser lärare att läslighet är den viktigaste faktorn när det kommer till 

handskriftsundervisning, och vilken skrivmetod man som lärare väljer beror till stor del på vad 

som anses minst tidskrävande och ger högst läslighet (Gustavsson, 2018).  

Att som forskare delta under intervjun kan ha påverkat resultatet då elevernas anledning till 

självpresentation kan öka sett till den asymmetriska relationen mellan vuxen och elev. Att 

respondenterna svarar utifrån vad de anser är ett socialt önskvärt beteende (eng. impression 

management), är för övrigt en vanlig kritik mot direkt mätande av attityd (Maio & Haddock, 

2010).  

En styrka med studien är att den, genom användandet av flermetodsforskning, utvecklat ett 

forskningsinstrument med bättre ordalydelser och med påståenden som på ett starkare sätt 

svarar mot elevernas salient beliefs, jämfört med om enbart kvantitativ metod skulle användas. 

Intervjuerna har kompletterat enkäten genom att ge tänkbara förklaringar till respektive 

påståendes utfall. Enkäten i sin tur har kompletterat intervjun genom att visa på de strukturer 

som förekommer bland elevers attityder gentemot handskrift. 

7 Avslutande ord 

Studien visar att eleverna som helhet har tämligen positiv attityd till att skriva för hand. 

Eleverna tror sig använda handskrift i framtiden men att dess betydelse, ur ett större perspektiv, 

kommer att minska med tanke på rådande digitalisering. Attityden till den egna handstilen 

bedöms som relativt positiv och eleverna uppvisar en positiv attityd till skrivstil. Avslutningsvis 

efterfrågas ytterligare forskning för att vidga bilden av elevers attityder till handskrift. Framför 

allt saknas större kvantitativa studier inom området. 
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Intervjuguide 

Planering: 

• Använd timglasstruktur (övergripande frågor -> specifika -> övergripande) 

• Använd ”kortteknik” för att skapa associationer. 

• Låt intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom det ger kunskap om vad 

intervjupersonen upplever relevant. 

• Använd en lista med teman som ska beröras (intervjuguide), men ge intervjupersonen 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Frågorna bör inte vara så specifika att de 

hindrar alternativa idéer eller synsätt då det inte kan anses förenligt med kvalitativ 

forskningsansats.   

• Frågorna behöver inte komma i guidens ordning och frågor som inte ingår kan också 

ställas om man anknyter till vad intervjupersonen sagt. I varje frågeställning bör man 

ställa sig frågan, vad är det i detta som är förbryllande eller oklart? Det kan också vara 

en teknik för att generera fler frågeställningar. Man kan också fråga sig ”vad måste jag 

veta för att besvara mina forskningsfrågor?”. 

• Dubbla ljudinspelare 

• Lugn och ostörd miljö 

Inför: 

• Presentera dig själv. 

• Så fort intervjupersonen har en fråga så säger hen till. 

• Beskriv kort vad studien handlar om.  
o Syftet med studien är att bidra med kunskap om grundskolelevers attityder till 

att skriva för hand (handskrift). 
o Är det, enligt elever, viktigt att kunna skriva för hand? 
o Vad tror elever om handskriftens framtidsutsikter? 
o Vilken relation har eleverna till sin egen och andras handstil? 

• Förklara varför just hens tankar är viktiga. 

• Förklara intervjuns upplägg: 
o Du har rätt att avbryta och ta paus om du vill. 
o Intervjun spelas in för att… 
o Du avidentifieras 
o Semistrukturerad 
o Det finns inget rätt/fel svar och det är okej att inte veta svaret. 
o När jag som intervjuare vill veta mer kommer du få rangordna din uppfattning 

utifrån valens och styrka. Förklara med hjälp av korttekniken vad detta 
innebär.  Exempel: godisätande. 

o Hur lång tid som intervjun uppskattas ta. 
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Under 

Kom ihåg: 

• Tillåt tystnad 

• Undvik ledande frågor 

• Var lyhörd, flexibel och neutral 

• Frågorna nedan är endast exempel 

 

 STARTA INSPELNING!   

Bakgrundsfakta 

Kort bakgrundsfakta om intervjupersonens ålder och kön. 

Är det, enligt elever, viktigt att kunna skriva för hand? (1) 

På din fritid, hur mycket skriver du för hand? 

Vad tycker du om att skriva för hand? Varför? 

Vad tror du dina klasskamrater tycker om att kunna skriva för hand? Vad tycker du? 

Varför tror du att man lär sig skriva för hand i skolan? 

Att kunna skriva skrivstil, är det något man bör kunna tycker du?  

Finns det några fördelar med att skriva för hand? 

Finns det några nackdelar med att skriva för hand? 

Vad tror elever om handskriftens framtidsutsikter? (2) 

Lärare upplever att handskriftens betydelse minskat, varför tror du att det är så? 

Tror du att dagens elever har en annan handstil än elever för 50 år sedan, eller skriver man 
likadant? På vilket sätt har den förändrats tror du? 

Tror du att man kommer få användning av att kunna texta eller skriva skrivstil i framtiden? 

Vilken relation har eleverna till sin egen och andras handstil? (3) 

Brukar ni skriva mycket för hand i skolan? 

Hur skulle du beskriva din handstil? 

Har du fått lära dig skrivstil i skolan? 

Kan du skriva skrivstil/ Skulle du vilja lära dig skrivstil? 

Känner du någon (annan) som kan skriva skrivstil? 

Om du fick förbättra eller förändra din handstil på vilket sätt som helst, vad skulle det vara?   
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Om du fick välja en handstil på min lista, vilken skulle det vara? 

Avslutning 

Något du känner du vill berätta som vi inte pratat om? 

Tacka för att eleven deltog. 

 STOPPA INSPELNING!   

Efter: 

Anteckna sådant du annars riskerar att glömma bort. 

• Notera hur intervjun gick (om intervjupersonen var pratsam, samarbetsvillig, nervös 
etc.) Vad behöver du tänka på till nästa intervju? 

• Var intervjun gjordes. 

• Miljön (lugn stökig osv.) 

• Andra upplevelser av intervjun. 

• Börjar du uppnå en mättnad? 

Exempel på följdfrågor: 

Inledande frågor: ”Kan du säga något om när du började intressera dig för” ”Har du 
någonsin” Hur ”kom det sig att du” 

Fördjupande frågor: ”Varför?” ”Vad menar du med det?”, ”Hur tänker du då?” alt. Upprepa 
ett viktigt ord. 

Sonderingsfrågor: ”Kan du säga lite mer om det där?” ”Du nämnde tidigare att du inte tycker 
om X, kan du säga varför du tycker så?” ”Vilka aspekter av X tycker du inte om?” 

Preciserade frågor: ”Vad gjorde du då?” ”Om du fick välja en stil, vilken hade du tagit 

Strukturerade inpass ”Jag skulle nu vilja byta tema” 

Direkta frågor: ”Tycker du det är bra att man gör det?” 

Tolkande frågor: ”Innebär det att du tycker det är okej så länge som…?” 
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Frågeställning 1 Frekvens 

Typografiska aspekter – Estetik (Finare, unik), Läslighet (skriva tydligt, slarvigt) 19 

Kognitiva aspekter – Om man lär sig skriva kan man läsa, lära sig nya ord, lär mig mer om 

stavning, enklare än muntligt. 
11 

Andra emotionella uttryck – Kul, jobbigt roligt 10 

Praktiska/funktionella aspekter – snabbare att ta fram ett papper; det blir stökigt när vi tar fram 

datorer, man kan sudda och göra om det, skrivhastighet (att skriva snabbt) 
10 

Framåtsyftande aspekter – skriva i arbetet, kunna skriva kontrakt, underskrift, pass etc., 7 

Bedömningsaspekter – för att få bra betyg, välskrivningsprov, läxor, imponera på läraren 

(kommunikativ) 
7 

Rutinmässiga aspekter – vana, tradition, erfarenhet. 4 

Informationsteknologiska (IT) aspekter – på datorn kan man ju välja om K:et ska va så eller så. 4 

Fysiologiska aspekter – ont i armen 1 

Historisk aspekt - att inte glömma 1 

Totalt 74 

  

Frågeställning 2 Frekvens 

Typografiska aspekter – finare/tydligare på datorn, slarvigare numera, kan välja stil på datorn 8 

Informationsteknologiska (IT) aspekter – massa datorer tar över, andra skrivverktyg numera. 8 

Kognitiva aspekter – Lättare för lärare att lära ut för hand, Man kommer glömma 6 

Framåtsyftande aspekter – " Jag kommer göra det, för jag har bestämt att bli…" 6 

Andra emotionella uttryck – Det känns konstigt att inte kunna skriva för hand 5 

Historiska aspekter – Det var ju för länge sedan, stilistiska skillnader (andra bokstäver, mer 

skrivstil) 
5 

Bedömningsaspekter – på högstadiet då kommer man säkert testa hur man skriver såhär skriv den 

här meningen snyggt och sånt 
3 

Praktiska/funktionella aspekter – om man har en massa papper är det smidigare på datorn, snabbare 

på datorn 
2 

Totalt 43 

  

Frågeställning 3 Frekvens 

Estetiska aspekter – Min handstil är inte så fin/snygg. 14 

Läslighetsaspekter – man ser typ inte vad det står, tydligt, kladdigt 9 

Funktionella aspekter – ”Intressant att du gjort streck istället för prickar på ö:et.” ”Ah det går 

snabbare” 
6 

Kognitiva aspekter – Jag lär mig mer om hur det stavas 2 

Ortografiska aspekter – Att inte glömma punkt och stor bokstav. 1 

Sociala aspekter – överraskar man sin lärare och skriver såhär najs. 1 

Total 33 
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ENKÄT—Elevers attityder till handskrift 

Kö n: Kille (1) 

Tjej (2) 

Denna studie vill undersöka vad du som elev tycker om att skriva för hand, vad du tror om 

handskrivandet i framtiden och vad du tycker om din egen handstil.  Deltagandet är frivilligt 

men du kan bara delta om du har dina föräldrars samtycke. Läs igenom varje fråga/påstående 

och svara med ett kryss på det alternativ som stämmer bäst in på dig.  Alla frågor ger svar på 

olika saker och därför är det viktigt att besvara alla frågor. 

 

• Det finns inget rätt eller fel svar utan jag är bara intresserad av vad du tycker.  

• Se till att du svarar på samtliga frågor. 

• Kryssa aldrig för mer än ett alternativ.  

Två exempel på handstilar: 

Skrivstil Textning 

EXEMPEL 

Om frågorna hade handlat om simskolor, hade en fråga kunnat se ut så här: 

Om du exempelvis hade tyckt att det skulle vara tråkigt att gå på simskola under sommarlovet, då hade du 

satt ett kryss i ruta 6 (Tråkigt). 

 

C
?.? 

Att gå på simskola under sommarlovet skulle vara ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT ROLIGT ROLIGT LITE ROLIGT VARKEN ELLER LITE TRÅKIGT TRÅKIGT MYCKET TRÅKIGT 

     x  

De riktiga frågorna börjar på nästa sida! 

Å lder: 



 2 

Bilaga 5 

C
1

.2 

Att kunna skriva under papper och kontrakt för hand är ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT VIKTIGT VIKTIGT GANSKA VIKTIGT VARKEN ELLER GANSKA OVIKTIGT OVIKTIGT VÄLDIGT OVIKTIGT 

       

C
1

.3 

Att ha sin egen handstil är ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT BRA BRA GANSKA BRA VARKEN ELLER GANSKA DÅLIGT DÅLIGT VÄLDIGT DÅLIGT 

       

C
1

.1 

Att kunna skriva för hand är ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT VIKTIGT VIKTIGT GANSKA VIKTIGT VARKEN ELLER GANSKA OVIKTIGT OVIKTIGT VÄLDIGT OVIKTIGT 

       

C
1

.5 

Att skriva för hand är ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT KUL KUL GANSKA KUL VARKEN ELLER GANSKA TRÅKIGT TRÅKIGT VÄLDIGT TRÅKIGT 

       

C
1

.4 
Handstilen har betydelse för vilket betyg man får i årskurs 6 och årskurs 9 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

HÅLLER HELT MED HÅLLER MED 
HÅLLER DELVIS 

MED 
VARKEN ELLER 

HÅLLER DELVIS 

INTE MED 
HÅLLER INTE MED 

HÅLLER INTE ALLS 

MED 
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C
2

.2 

När jag blir vuxen kommer jag skriva ___ för hand 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT MYCKET MYCKET GANSKA MYCKET 
VARKEN MYCKET 

ELLER LITE 
GANSKA LITE LITE VÄLDIGT LITE 

       

C
1

.6 

Att få lära sig skriva skrivstil i skolan hade varit ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT KUL KUL GANSKA KUL VARKEN ELLER GANSKA TRÅKIGT TRÅKIGT VÄLDIGT TRÅKIGT 

       

C
2

.1 
Man bryr sig ___ om handskrift idag än vad man gjorde för 20 år sedan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

MYCKET  
MER 

MER LITE MER 
LIKA MYCKET /  

LIKA LITE 
LITE MINDRE MINDRE 

MYCKET  
MINDRE 

       

C
1

.7 

Jag tycker att det är ___ att skriva på dator än att skriva för hand 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

MYCKET  
SMIDIGARE 

SMIDIGARE LITE SMIDIGARE 
LIKA SMIDIGT/ 

LIKA  OSMIDIGT 
LITE OSMIDIGARE OSMIDIGARE 

MYCKET  
OSMIDIGARE 

       

C
1

.8 

Jag lär mig hur ord stavas när jag skriver för hand 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

HÅLLER HELT MED HÅLLER MED HÅLLER DELVIS ME VARKEN ELLER 
HÅLLER DELVIS 

INTE MED 
HÅLLER INTE MED 

HÅLLER INTE ALLS 
MED 
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C
2

.4 

Om 20 år kommer man ha glömt hur man skriver skrivstil 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

HÅLLER HELT MED HÅLLER MED 
HÅLLER DELVIS 

MED 
VARKEN ELLER 

HÅLLER DELVIS 
INTE MED 

HÅLLER INTE MED 
HÅLLER INTE ALLS 

MED 

       

C
2

.3 

Om 20 år kommer man skriva ___ för hand än vad man gör idag 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

MYCKET MER MER LITE MER LIKA MYCKET  LITE MINDRE MINDRE MYCKET MINDRE 

       

C
3

.3 

Jag tycker att min egen handstil är ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT FIN FIN GANSKA FIN VARKEN FIN ELLER GANSKA FUL FUL VÄLDIGT FUL 

       

C
3

.1 

Jag tycker att min egen handstil är ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT TYDLIG TYDLIG GANSKA TYDLIG VARKEN TYDLIG GANSKA OTYDLIG OTYDLIG VÄLDIGT OTYDLIG 

       

C
3

.2 
Det är ___ att handstilen är tydlig 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT VIKTIGT VIKTIGT GANSKA VIKTIGT VARKEN ELLER GANSKA OVIKTIGT OVIKTIGT VÄLDIGT OVIKTIGT 
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C
3

.5 

Jag tycker att skrivstil är ___ jämfört med textning 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

MYCKET FINARE FINARE NÅGOT FINARE 
LIKA FINT /  
LIKA FULT 

NÅGOT FULARE FULARE MYCKET FULARE 

       

C
3

.6 

När jag skriver för hand så skriver jag ___ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT SNABBT SNABBT GANSKA SNABBT 
VARKEN SNABBT 
ELLER LÅNGSAMT 

GANSKA  
LÅNGSAMT 

LÅNGSAMT 
VÄLDIGT  

LÅNGSAMT 

       

C
3

.7 
Det är ___ att kunna skriva snabbt 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT VIKTIGT VIKTIGT GANSKA VIKTIGT VARKEN ELLER GANSKA OVIKTIGT OVIKTIGT VÄLDIGT OVIKTIGT 

       

C
3

.8 

Jag tycker att en handskriven text är snyggare än en datorskriven text. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

HÅLLER HELT MED HÅLLER MED HÅLLER DELVIS VARKEN ELLER HÅLLER DELVIS HÅLLER INTE MED HÅLLER INTE ALLS 

       

C
3

.4 

Det är ___ att handstilen är fin 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

VÄLDIGT VIKTIGT VIKTIGT GANSKA VIKTIGT VARKEN ELLER GANSKA OVIKTIGT OVIKTIGT VÄLDIGT OVIKTIGT 

       

Slut! Bra jobbat! 
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RIDNR C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8 

001 2 2 3 0 2 3 -2 3 1 1 -2 2 2 3 1 -1 2 2 1 1 

002 0 1 3 -1 1 2 -1 3 -1 1 -3 2 1 1 1 -1 1 1 -2 1 

003 3 3 3 1 1 3 -2 3 -1 0 -2 1 1 2 -1 -1 3 1 0 1 

004 2 3 2 -2 1 3 -3 3 -1 1 -3 -1 2 1 2 1 2 3 1 1 

005 2 1 3 -3 0 1 -3 3 -2 0 -3 -1 1 3 -3 -3 3 2 -2 -3 

006 1 2 3 1 1 2 0 2 0 0 -2 0 1 1 1 1 2 1 1 -1 

007 2 3 3 1 0 3 -2 0 0 0 -1 3 -2 0 -1 0 3 2 -2 3 

008 2 3 2 -3 2 2 0 3 2 1 -1 1 1 1 1 -3 1 1 -2 2 

009 1 3 3 -3 1 3 0 2 3 0 -2 2 3 2 3 -1 0 1 0 2 

010 3 2 3 2 1 3 -2 3 2 2 2 -1 2 3 2 2 2 2 1 2 

011 2 2 2 -3 -3 1 -3 3 3 1 -3 3 -3 1 -3 0 2 0 1 0 

012 2 3 2 0 -1 -1 -3 2 3 1 1 3 2 2 1 0 1 2 0 -2 

013 3 2 2 0 3 3 1 3 -2 1 -3 -1 2 3 2 0 1 2 1 1 

014 2 3 0 1 -1 2 -3 3 1 -1 2 2 -1 2 0 -1 0 -1 1 -2 

015 3 3 2 2 1 3 -1 2 0 3 -2 2 2 2 3 2 3 3 2 0 

016 3 2 2 -1 1 2 -1 -2 -1 -1 -1 1 2 2 1 0 1 2 1 -2 

017 2 3 1 0 -1 1 0 -1 1 -1 -1 2 -1 1 0 -1 0 -1 1 0 

018 2 3 3 -3 -3 -2 -3 -1 -2 -3 -3 2 1 1 0 -3 1 1 0 -3 

019 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 -2 2 1 2 1 -1 2 1 1 2 

020 3 3 2 -3 2 1 -1 -1 -1 3 -2 2 3 3 0 -1 1 -1 0 1 

021 1 2 1 1 3 3 3 3 1 3 -2 1 3 3 3 0 2 3 -2 3 

022 3 3 3 1 3 1 -1 -1 2 1 -2 0 2 3 2 0 1 1 0 3 

023 3 3 3 2 3 2 -2 2 2 1 -1 3 3 2 2 2 2 1 0 0 

024 3 3 2 2 3 1 -2 3 1 2 -1 0 2 2 1 0 2 1 0 0 

025 2 3 2 -1 1 2 -3 1 2 1 -1 2 -2 1 -1 -1 -1 1 -2 3 

026 2 2 2 -2 2 3 0 1 -1 2 -2 -1 2 1 1 -2 2 1 -2 2 

027 3 3 3 2 2 2 -1 3 0 2 -2 1 1 1 0 0 2 1 -2 0 

028 0 2 2 2 0 3 -1 2 3 0 1 -1 2 2 3 2 3 1 -1 2 
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RIDNR C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 C1.7 C1.8 C2.1 C2.2 C2.3 C2.4 C3.1 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 C3.8 

029 2 2 2 -2 1 2 -2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 3 1 -2 -1 

030 3 2 2 3 1 2 -2 2 -2 1 -2 2 1 0 1 -2 2 1 -2 2 

031 3 3 1 1 1 0 2 1 -1 2 -2 -1 3 3 2 0 1 3 1 1 

032 2 2 1 -2 0 0 -3 -3 0 -1 -3 0 2 2 0 -1 1 0 0 -1 

033 2 3 3 -3 2 2 -2 -3 2 -1 -3 3 1 2 0 0 3 1 -3 0 

034 2 3 2 1 1 3 -2 0 -2 1 -2 3 1 2 0 0 3 1 -2 2 

035 1 0 1 -1 -1 -2 -1 2 1 -1 -2 1 -1 2 -2 1 1 3 -3 2 

036 1 2 3 1 -3 0 -3 -3 0 -2 -3 1 2 0 1 0 1 1 -1 0 

037 3 3 2 0 -2 3 -3 1 0 0 -2 2 -1 2 -1 0 2 2 0 1 

038 2 1 2 1 0 2 -3 2 -1 1 -2 -1 1 1 2 -1 0 1 -3 0 

039 2 1 2 0 1 -1 1 0 1 1 -2 0 -1 1 -2 0 0 2 0 0 

040 2 3 3 1 2 3 0 2 0 2 -1 -2 1 3 0 1 1 1 0 1 

041 0 3 2 -3 0 2 -3 -3 0 -2 -2 1 -2 2 1 -3 2 2 0 -3 

042 2 3 3 0 1 2 -1 2 -1 1 -2 0 2 3 2 0 2 1 0 -1 

043 2 3 3 -2 3 2 -2 2 1 3 1 2 1 3 2 1 2 2 1 3 

044 2 3 2 0 0 2 -2 -2 -1 -2 -2 0 1 2 1 -1 1 -1 0 -3 

045 2 3 3 2 1 2 -3 3 3 1 2 0 2 2 2 2 0 2 1 0 

046 3 3 0 -2 0 1 -3 -2  . . -3 -1 -2 2 -2 1 0 1 0 -2 

047 3 3 3 3 3 3 -2 3 2 3 2 2 1 3 1 3 3 2 3 3 

048 3 3 2 -1 2 3 0 3 -1 2 -1 -1 2 1 2 -1 1 1 -2 2 

049 3 3 2 -1 1 2 -1 3 -3 0 -2 -1 2 2 1 1 2 1 -1 0 

050 1 2 2 0 2 2 -1 1 0 2 -1 2 1 2 . 1 1 1 0 -1 



Bilaga 7 

 

 

 

Hej 

Mitt namn är Urban Gustavsson och jag går sista terminen som grundlärare 4–6 vid Högskolan 

för lärande och kommunikation i Jönköping. Jag har tidigare skrivit en litteraturstudie om 

grundlärares attityder till handskrift och nu när jag påbörjar mitt examensarbete vill jag genom-

föra en studie gällande elevers attityder till handskrift, såsom textning och skrivstil. För att ditt 

barn ska få vara med i studien behöver du som vårdnadshavare ge ditt samtycke. 

Deltagandet innebär att ditt barn får lov att intervjuas och delta i en enkät. Intervjun sker på ditt 

barns skola under skoltid där ljudet kommer spelas in och sedermera transkriberas till text. 

Materialet kommer endast att användas i forskningssyfte och hanteras konfidentiellt, vilket 

betyder att ert barn kommer avidentifieras.  

Deltagandet är frivilligt och ni eller ert barn har rätt att avbryta ert barns deltagande när 

som helst och utan att ange någon anledning.  

Tveka inte att kontakta mig vid eventuella frågor. 

Med vänlig hälsning 

Urban Gustavsson 

Tel: ********** 

E-post: ********************** 

 

Genom att skriva under intygar du att du tagit del av informationen. 

Godkänner du att ditt barn deltar i studien?  

Ja. Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att mitt barn deltar i 

studien. 

 

Nej. Jag har tagit del av ovanstående information men vill inte att mitt barn deltar i 

studien. 

Barnets namn: 

 

__________________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning: Namnförtydligande: 

 

__________________________________ __________________________________ 

 

Var snäll och ge den ifyllda blanketten till ert barn så att den kan returneras till ansvarig 

lärare innan vecka XX. 
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Hi 

My name is Urban Gustavsson and I am to become an upper elementary teacher, studying my 

last term of my last year at Jönköping University, School of Education and Communication. I 

have previously made a literature review regarding teachers’ attitudes towards handwriting and 

cursive, and for my degree project, I want to make a study regarding middle school students' 

attitudes towards handwriting and cursive. For your child to be eligible to participate in the 

study your parental permission is required.  
By giving your consent, your child is allowed to be interviewed and to answer a survey. The 

interview will be held at your child’s school during school hours, and the audio of the interview 

will be recorded, and later transcribed into text form. The collected data will only be used for 

research purposes and will be treated confidentiality, meaning your child will remain 

anonymous.  

Participation is voluntary, and you and your child have the right to withdraw your child’s 

participation at any stage of the study, without providing a reason.  

Do not hesitate to contact me if you any questions. 

Best Regards 

Urban Gustavsson 

Phone: ********** 

E-mail: ********************** 

 

By signing you confirm that you have read and understood the information above.  

Do you consent to let your child participate in the study?  

Yes. I have read and understood above information and I agree to allow my child to 

take part in the study.  

 

No. I have read and understood above information, but I do not want my child to take 

part in the study. 

Your child’s name: 

 

__________________________________ 

Parent/Guardian’s signature: Parent/Guardian’s printed name: 

 

__________________________________ __________________________________ 

 

Please give this signed form to your child so that it can be returned to the teacher in charge 

prior to week X 


