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Förord 

Fyra års lärarutbildning lider äntligen mot sitt slut. Många gånger trodde jag att det aldrig skulle 

gå, att jag inte skulle orka. Sista terminen, just under examensarbetets början, när allt var rörigt 

och oklart i tanken, var den tid då målet kändes som längst bort. Våren kom och solen började 

lysa mer, smälta bort den kalla mörka vintern och det började ljusna för mig i skrivandet. 

Det finns flera personer som har betytt mycket för mig under detta examensarbete. Till en början 

vill jag tacka alla lärare och elever som tog sig tid att ställa upp på intervjuer och observationer, 

samt till elevernas vårdnadshavare som godkände barnens deltagande. Utan er hade jag inte haft 

någon studie. 

Jag vill också ge ett stort tack till min handledare Lena Manderstedt som under hela denna 

process har stöttat och hjälpt mig vidare, som har trott på mig och som fick mig att inse att jag 

klarar det här. 

Stort tack till min trogna klasskompis Emma N. som under alla dessa fyra år har varit ett enormt 

stöd i mina studier. Ett stort tack till min studiegrupp under detta arbete, speciellt till Emma S. 

som i princip dagligen har funnits där och gett respons samt peppat mig när jag inte trott på mig 

själv. 

Avslutningsvis vill jag ge ett stort tack till mina barn Linus och Mio som varit tålmodiga och 

förstående när mamma har behövt plugga. Jag vill även tacka deras mormor som har hjälpt till 

med barnvakt och hämtat från skola och förskola. Hon och min moster har lyssnat och verkligen 

försökt att förstå vad jag har pratat om när jag har bollat tankar kring detta arbete. Ibland räcker 

det med någon som lyssnar, även om de inte förstår helt. 

Ni är guld värda, allihop! Tack så mycket! 

 

Therése Landström, 24 maj 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med studien är att genom en kvalitativ metod bidra till befintlig forskning om olika 

strategier som elever i årskurs 1 och 2 använder sig av vid handskrivning. I studien använder 

jag mig av individuella intervjuer med både lärare och elever, samt observationer av elever när 

de skriver med penna. Fenomenografi har använts som metod vid databearbetningen. Genom 

en kvalitativ metod och ”embodied cognition” som teoretisk utgångspunkt får jag både höra 

vilka strategier eleverna beskriver att de använder sig av, men även se vilka kroppsliga rörelser 

och strategier de uppvisar. Det framkommer även hur lärarna beskriver sin skrivundervisning 

och att de inte har tid att notera elevernas kroppsliga uttryck. Resultatet åskådliggör att eleverna 

uppvisar många kroppsliga rörelser vid handskrivning. Med stöd i tidigare forskning visar sig 

dessa rörelser vara både kognitiva och kroppsliga strategier, vilka hjälper eleverna i deras 

skrivprocess. Ibland signalerar även rörelserna behov av hjälp, trots att eleverna inte själva är 

medvetna om dem. 

 

Nyckelord: handskrift, skrivning med penna, skrivinlärning, skrivstrategier, kognitiva 

strategier, kroppsliga strategier, embodied cognition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this study is to, through qualitative methods, contribute to existing research 

about different strategies that pupils in grades 1 and 2 make use of in handwriting. In the study, 

I carry out individual interviews with both teachers and pupils, along with observations of 

pupils when they are writing with pencils. The method used in data processing is 

phenomenography. Through a qualitative method and “embodied cognition” as a theoretical 

starting point, the pupils describe which strategies that they use, but also which body 

movements and strategies they show. The result also shows how the teachers describe their 

writing instruction and that they do not have time to take note of the pupils’ bodily expressions. 

The result illustrates that the pupils display many bodily movements during handwriting. 

Drawing on earlier research, this study shows that these movements are both cognitive and 

bodily strategies, which help pupils in their writing process. Sometimes the movements signal 

a need of help, even though the pupils are not aware of it themselves. 

 

Keywords: handwriting, writing with pencil, writing acquisition, writing strategies, cognitive 

strategies, bodily strategies, embodied cognition 
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1. Inledning 

”Kanske minns vi om 20 år inte längre hur man skriver för hand. Redan i dag skriver vi i 

huvudsak med hjälp av datorer, mobiler och surfplattor. Men vad innebär det egentligen?” 

skriver Ellinor Skagegård (2016, 30 december) i en artikelserie i Svenska Dagbladet. Även 

Anne Mangen (2016) skriver att datorn och andra teknologiska verktyg har börjat ta plats i 

skolan och samhället för att ersätta penna och papper. Teknologi i all ära, men vad blir 

konsekvenserna av att använda sig av datorer och andra teknologiska skrivverktyg i den tidiga 

skrivutvecklingen? Ofta innebär sådant skrivande att skribenten inte behöver tänka på versalen 

i början av meningarna eftersom det blir det automatiskt efter punkt.  Dessutom finns 

rättstavningsprogram som rödmarkerar om något ser fel ut och som ger förslag på annan 

stavning. Det finns även så kallad autokorrigering som automatiskt ändrar orden, vilket leder 

till att skribenten inte behöver tänka på stavningen. Det här kan resultera i att skribenten kanske 

inte heller tänker på detta när hen skriver med penna. Flera forskare trycker på fördelarna med 

att bevara handskriften och uttrycker att när människor skriver mindre för hand förloras viktiga 

finmotoriska förmågor som krävs för att skriva med penna (Sülzenbrück, Hegele, Rinkenauer 

& Heuer, 2011) samt att handskrift är bättre för minnesförmågan (Mangen, 2016; Berninger, 

Abbott, Augsberger & Garcia, 2010). 

Under mina år som lärarvikarie har jag noterat att många elever vid handskrivning har 

svårigheter i själva utformningen av bokstäver, även om de vet hur bokstäverna ser ut. Jag har 

erfarit att elever ofta vet vad de vill skriva, men att de sedan fastnar i processen att skriva ner 

det på pappret. Enligt min erfarenhet tar denna process oerhört mycket tid och energi från 

eleverna, vilket medför att eleverna antingen skriver kortfattat för att orka med eller att de 

hinner glömma vad de tänkte skriva. 

Under ämnet svenska i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2018), hädanefter refererad som Lgr 11, står det att elever i slutet av årskurs 3 ska 

ha läslig handstil och att de ska ha god ortografi. Det framgår dock inte av läroplanen hur det 

är tänkt att lärare ska undervisa elever. Finns det undervisningsstrategier som lärare kan 

använda sig av för att underlätta skrivningen för eleverna? Hur ser egentligen 

handskrivningslektioner ut idag? Ofta har jag hört lärare som säger ”Sitt ordentligt med 

rumporna på stolarna” till sina elever under lektionerna eftersom de vill ha ordning. Många 

elever verkar ha svårt att sitta stilla och ordentligt, vilket undervisningen ofta kräver. Eleverna 

uppvisar många kroppsliga rörelser när de skriver för hand. Varför gör de det? Betyder 

rörelserna någonting? Kan de vara sammankopplande med koncentrationsförmågan och 

lärandet? Om lärare noterar elevernas rörelser, kanske de upptäcker att rörelserna egentligen är 

strategier som hjälper eleverna att genomföra skrivpasset. Eller är de kanske tysta, kroppsliga 

rop på hjälp redan innan eleverna själva vet att de behöver det? 
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2. Syfte och frågeställningar 
Eftersom kunskapskraven under ämnet svenska i Lgr 11 för årskurs 3 tar upp att elever ska 

kunna behärska handskrivning, syftar denna studie till att bidra med kunskap om vilka strategier 

lärare och elever använder sig av för att elever ska nå dessa krav. För att uppnå detta syfte ska 

tre frågeställningar besvaras: 

- Hur säger sig lärare i årskurs 1 och 2 undervisa i skrivstrategier, med fokus på 

handskrift? 

- Vilka kognitiva respektive kroppsliga upplevelser och strategier, relaterade till 

handskrivning, beskrivs av elever? 

- Vilka kroppsliga strategier uppvisar elever vid handskrivning? 
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3. Bakgrund 

Detta avsnitt inleder med en förklaring av begrepp som används i denna studie. Därefter 

beskrivs några av kunskapskraven under ämnet svenska i Lgr 11, vilka ligger till grund för 

relevansen av denna studie eftersom eleverna måste klara dem innan de går ut årskurs 3. Sedan 

följer en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkt ”embodied cognition”, vilken bygger 

på empiriska studier av flera olika forskare genom åren. Avsnittet avslutas med tidigare 

forskning som är bakgrund för denna studie. Ylva Backman, Teodor Gardelli, Viktor Gardelli 

och Anders Persson (2012) förklarar att ett kännetecken för vetenskap är ”att ny vetenskap 

bygger vidare på tidig vetenskap” (ibid., s. 309). Denna studies forskningsöversikt berör 

handskrift med fokus på motorik och kognition. Syftet att ta med detta i studien är att försöka 

beröra vad som tidigare har beforskats inom nämnt område för att sedan koppla detta till 

studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Förklaring av begrepp 

Här förklaras begrepp som har betydelse för förståelsen av denna studie: 

3.1.1 Handskrivning 

Enligt Mangen (2016) sker all skrivning ”för hand” oavsett vilket skrivverktyg som används 

eftersom det är handen som håller i pennan eller skriver på tangenterna. Trots detta kommer 

syftning framöver att vara ”skrivning med penna” vid användande av begreppen handskrivning 

och ”skriva för hand”. 

När en skribent ”skriver med flyt” skriver hen utan kognitiv ansträngning, enligt Steve Graham 

(2009). Detta innebär att skribenten minns hur bokstäverna ser ut och kan forma dem med 

pennan i den takt tankarna produceras (ibid.). För att kunna skriva med flyt behövs god 

ortografi. Ordet ortografi kommer från grekiskans ”orthos” som betyder ”rätt” och ”graphein” 

som betyder ”skriva” och innefattar både stavning, interpunktion, kunskap om gemener och 

versaler, avstavning samt särskrivning (SO, 2009). 

3.1.2 Strategier vid handskrivning 

I denna studie syftar begreppet skrivstrategier på de tillvägagångssätt elever använder sig     av 

när de skriver för hand. Med kognitiva strategier vid handskrivning menas i denna studie de 

tankar elever har när de skriver för hand. Kognition innebär enligt Ingvar Lundberg (2008) 

mentala processer som människans förmåga att tänka, förstå, beskriva, bearbeta information 

och lära. Hit hör även medvetandet, uppmärksamheten, språkförmågan och minnet (ibid.). 

Backman et al. (2012) beskriver att människan uppfattar omvärlden med perception genom 

olika sinnen: visuell genom synen, auditiv genom hörseln samt taktil eller kinestetisk genom 

känseln, fysisk beröring, temperaturer samt rörelser. 

Kroppsliga strategier innebär i denna studie alla de kroppsliga rörelser, hur elever rör sig när de 

skriver för hand. Motorik är människans fysiska rörlighet, vilken indelas i finmotorik     och 

grovmotorik. Till finmotorik hör de små kroppsliga rörelserna, som att plocka upp och hantera 

föremål i händerna, exempelvis skriva med en penna. Till grovmotorik hör de stora kroppsliga 

rörelserna, som att röra armar och ben eller vrida på huvudet (SO, 2009). Människan har även 

sinnesmotorik, vilket ibland kallas ”sensomotorik” och innebär samspelet mellan sinnen och 
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motorik: hur människan upplever och reagerar på intryck från alla fem sinnen. Detta är 

betydande för vår utveckling för att kunna förstå och uppleva omvärlden (ibid.).  

3.2 Läroplanen 

I Lgr 11 under kunskapskraven för godtagbara kunskaper i ämnet svenska i slutet av årskurs 3, 

står det att: 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt 

och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. 

(Skolverket, 2018, s. 263) 

Detta citat kan tolkas som att elever ska kunna skriva läsligt, kunna använda interpunktion och 

rättstava elevnära ord, allt med penna. Utöver detta kan det även tolkas som att elever även ska 

kunna samma sak vid datorskrift. I anslutning till detta citat nämns det inte i Lgr 11 hur lärare 

ska hjälpa elever att nå dessa krav, utan det verkar vara en subjektiv uppgift för varje enskild 

lärare. I läroplanen står det inte hur lärare ska undervisa elever i skolans olika ämnen, därmed 

även inkluderat handskrift och datorskrift. Det finns inte heller några direktiv för vad som 

menas med ”läslig handstil”. Enligt Svensk Ordbok (2009) betyder ordet ”läslig” att texten är 

möjlig att läsa. Detta blir därmed en subjektiv bedömning där varje lärare själva måste avgöra 

vad de anser är läsligt. 

3.3 Teoretisk utgångspunkt 

I slutet av 1970-talet skrev James J. Gibson: 

One sees the environment not just with the eyes but with the eyes in the head on the shoulders 

of a body that gets about. We look at details with the eyes, but we also look around with the 

mobile head, and we go-and-look with the mobile body. (Gibson, 1979, s. 222) 

Enligt detta citat uttrycker Gibson (1979) att alla kroppens funktioner är i samspel med 

varandra, vilket även Anne Mangen och Jean-Luc Velay (2010) bygger vidare på. De skriver 

att människan ser världen genom hur den fysiskt upplevs genom alla kroppens sinnen. Detta 

benämner Mangen och Velay som ”embodied cognition”, vilket kan översättas till 

”förkroppsligad kognition”. I denna studie är det dock den engelska benämningen som kommer 

att användas eftersom det är mer känt. 

Mangen (2013) beskriver att begreppet embodied cognition är relativt nytt och har 

utgångspunkt i flera olika vetenskaper, bland annat kognitionsvetenskap, neurovetenskap, 

psykologi och filosofi. Denna forskning har visat på täta samband mellan neurofysiologiska 

och neuropsykologiska processer, vilka är involverade i perception, sinnesmotorik och 

kognition. Mangen skriver att tidigare forskning har talat emot detta och visat att hjärnan kan 

liknas vid en dator som visuellt och auditivt tar emot intryck från omvärlden, varpå ”datorn” 

sedan skickar informationssignaler till kroppen att den ska reagera på dem. Mangen skriver 

vidare att nyare forskning istället har visat att det finns ett större samband mellan kroppens och 

hjärnans upplevelser av omvärlden. Perceptionsförmågan är inte enbart visuell och auditiv, utan 

även taktil (Mangen, 2013) och den samspelar med motoriken och kognitionen, enligt Anne 

Mangen, Liss Gøril Anda, Gun H. O. Oxborough och Kolbjørn Kallesten Brønnick (2015). 
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Människans kroppsliga och kognitiva erfarenheter styr hur varje enskild individ upplever 

världen, enligt Karin Harman James (2017). Hon beskriver ett komplext neurologiskt nätverk i 

hjärnan mellan perception och motorik, vilket ligger till grund för upplevelser. I en studie av 

Andrew J. Butler och Karin Harman James (2013) har mätningar gjorts i hjärnan hos barn med 

hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI). Under fMRI syns sambandet mellan 

perceptionen och motoriken, men bara när barnet utför en uppgift själv. Sambandet finns alltså 

inte enbart genom att barnet tittar när någon annan utför en uppgift (James, 2017). Detta kan 

kopplas till John Deweys uttryck ”learning by doing” eftersom aktiviteten och sambandet i 

hjärnan först uppkommer när barnet får utföra en uppgift på egen hand (Stensmo, 2014). Med 

denna information i beaktande skriver James (2017) att det är viktigt att pröva att utföra 

uppgifter på egen hand för att lära sig. 

James (2017) beskriver att genom människans alla kroppsliga rörelser ändras hens uppfattning 

av världen. Detta omfattar alltifrån små ögonrörelser till att vrida på huvudet, eller hålla i 

någonting, till större rörelser som att öppna en dörr. Alla dessa rörelser genererar ny perceptuell 

information. Hur människan agerar på omgivningen ligger till grund för vad hen uppfattar och 

därmed även vilka beteenden hen senare kommer att uppvisa. James skriver att kognition är 

förkroppsligad och situerad till omgivningen av den fysiska världen. Vidare förklarar hon att 

människans personliga omgivning skapas genom hens handlingar, vilket även påverkar 

perceptionen och kognitionen. Allt detta kopplar James till embodied cognition. Även Arthur 

M. Glenberg (2011) skriver att människan visar kroppsliga reaktioner på allt hen upplever. 

Glenbergs grundidé är att förståelse är relaterat till handling: Det är människans förståelse över 

något som bestämmer hur hen ska agera för stunden. Glenberg förklarar att det människan läser 

och skriver om upplevs i tanken, men bara om hen har tillräckliga tidigare erfarenheter. 

Förståelsesvårigheter beror på avsaknad av erfarenheter inom området (ibid.). 

I sin doktorsavhandling har Djamila Fatheddine (2018) gjort en femårig studie med syfte att 

titta på skrivning och läsning i skolan med fokus på bildning och kroppslighet. Även hon 

uttrycker att människan upplever världen genom kroppen: ”Den centrala tanken att kroppen är 

vår tillgång till världen och att det därmed finns en stark relation mellan kroppslighet och 

mänskligt meningsskapande. Utifrån detta perspektiv är våra upplevelser och erfarenheter att 

betrakta som kroppsliga” (ibid., s. 39). 

Embodied cognition har fått ökat inflytande inom läs- och skrivforskning. Med denna teori ses 

skrivning som en process, vilken är både kognitiv och kroppslig (Mangen, 2013). Linda Flower 

och John R. Hayes (1981) skriver att när människan skriver översätts tankar till text. Människan 

tolkar och sätter ord på tankar, känslor och upplevelser. Att kunna skriva är enligt Flower och 

Hayes en komplex kognitiv förmåga som kommer från att de perceptuella och sinnesmotoriska 

förmågorna kan samarbeta (ibid.). 

Anne Mangen och Theresa Schilhab (2012) hävdar att skrivning inte är en aktivitet som endast 

inkluderar händerna, utan att det är en multisensorisk och kognitiv process som bygger på ett 

komplext samspel mellan sinnesintryck och motorik. Mangen (2013; 2016) uttrycker att läsning 

och skrivning är förkroppsligade processer eftersom det under båda aktiviteterna uppstår ett 



6 
 

samspel mellan det kognitiva och kroppsliga. Även Fatheddine (2018) skriver att kroppen fyller 

en viktig funktion i undervisningssituationer. 

3.4 Tidigare forskning  

Graham (2009) skriver att handskrivning har stor betydelse i elevers tidiga skrivinlärning och 

syftar på att det är viktigt att elever får goda instruktioner vid den tidiga handskrivningen. Detta 

förbättrar inte enbart handstilen, enligt Graham, utan bidrar i förlängningen även till att texterna 

blir mer omfattande får bättre kvalitét. Han skriver att målet med att ge elever instruktioner i 

handskrivning är att hjälpa dem att utveckla en läsbar handstil som de kan producera med 

minimal kognitiv ansträngning eftersom de då kan fokusera på innehållet istället för på 

formandet av bokstäverna. Graham förklarar att detta mål kan nås genom att elever får tydliga 

instruktioner för hur varje bokstav lättast kan skrivas. Elever kan exempelvis öva på att skriva 

bokstäver där skrivriktningen visas med pilar eftersom detta lär dem åt vilket håll strecken bör 

göras samt hur många gånger de bör lyfta pennan. Graham anser också att lärare bör hjälpa sina 

elever att få ett ordentligt och bekvämt penngrepp, där pennan hålls mellan tummen och 

pekfingret samt vilar på långfingret några centimeter över pennspetsen för att de inte ska bli 

trötta i handen eller få ont när de skriver (ibid.). 

Vid skrivinlärning måste elever först lära sig att forma bokstäver och utveckla en läsbar, 

rättstavad handstil som skrivs med flyt för att därefter kunna fokusera på att transkribera sina 

tankar till text, enligt Graham (2009). Även María A. Pérez Alonso (2015) uttrycker vikten av 

att elever utvecklar en läslig handstil samt god ortografi redan under de första skolåren. Elever 

behöver lära sig att skriva så pass snabbt att de hinner skriva ner tankarna i den takt de 

produceras, menar både Steve Graham och Naomi Weintraub (1996) samt Carol A. Christensen 

(2009). Även Graham (2009) delar denna åsikt:”If children cannot form letters – or cannot form 

them with reasonable legibility and speed – they cannot translate the language in their minds 

into written text” (ibid., s. 20). 

Pérez Alonso (2015) skriver att barn som får öva på att skriva av bokstäver lär sig bättre än de 

som bara får se bokstäverna. Hon menar att handskrivning är en kreativ process och att vår 

handstil är ett unikt avtryck. Vid skrivning med penna finns det olika sätt att forma varje bokstav 

och när barn får uppleva detta lär de sig att en och samma bokstav kan se olika ut beroende på 

vem som skriver den och hur den skrivs, enligt Pérez Alonso. 

I sin doktorsavhandling har Cecilia Nielsen (2005) genomfört en studie som syftar till att bidra 

med forskning om hur människor med läs- och skrivsvårigheter upplever sina svårigheter samt 

vad de gör för att övervinna dem. I denna ett och ett halvåriga studie ingick nio personer i olika 

åldrar, allt ifrån 8 till 53 år, och huvuddelen av data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. Studien visar att om perceptionsförmågan och motoriken inte är välutvecklade 

innebär det en försvårad skrivprocess då det kräver att skribenten har finmotoriken att hålla i 

och föra en penna till att forma bokstäver. Brist på självkänsla är någonting annat som också 

spelar in vid skrivning, enligt Nielsen eftersom detta påverkar hur väl skribenten kämpar med 

att övervinna eventuella svårigheter. Resultatet av studien visar även att personer med läs- och 

skrivsvårigheter aktivt försöker övervinna dem. Personerna i studien har utvecklat olika 

personliga strategier som passar just de själva, för att de ska kunna fokusera på läsning och 
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skrivning: att de behöver hålla i olika taktila föremål som de själva valt ut, att de behöver ha en 

viss kroppsposition eller att de behöver hålla i boken på ett speciellt sätt. Enligt studiens resultat 

har även det yttre rummet stor betydelse för att läsningen och skrivningen ska fungera. I det 

yttre rummet vill personerna skapa egna favoritplatser där de arbetar bäst, exempelvis under 

bänken eller i ett hörn av rummet. När det inte finns möjlighet för detta berättade deltagarna i 

studien att deras tillvägagångssätt är att skapa ett eget rum med sin kropp, vilket Nielsen 

benämner som ”ett fredat bo” eller ”shelter” runtom sig. Dessa fredade bon kan skapas genom 

att personen exempelvis sätter armbågarna på bordet eller lutar huvudet i handen, vilket är 

viktigt för koncentrationsförmågan då det blir en avgränsning från ett oroligt klassrum (ibid.). 

Ingegerd Ericsson (2003) har genomfört en treårig studie med syfte till att ge ökad kunskap om 

relationer mellan elevers motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Resultaten visar 

samband mellan god motorik och god koncentrationsförmåga samt mellan svag motorik och 

koncentrationssvårigheter. Resultaten visar även att elevernas skolprestationer i ämnet svenska, 

främst inom skriv- och läsförmåga, förbättras av ökad fysisk aktivitet. Enligt Ericsson har elever 

olika förutsättningar för att kunna lära sig läsa och skriva, men detta kan avhjälpas med 

motorisk träning. Hon tänker sig att observationer av elevernas motorik i början av årskurs 1 

skulle kunna förtälja hur elevernas skolprestationer i ämnet svenska kommer att se ut under 

årskurs 1–3. Denna data skulle kunna användas som underlag för motorisk träning, främst för 

elever med specialpedagogiska behov (ibid.). 

I syfte att försöka tydliggöra och förstå hur barns hjärna responderar på olika upplevelser 

genomförde James (2010) den första studien med förskolebarn där effekterna av 

sinnesmotoriska upplevelser genom neurologiska aktivitetsmönster undersöktes med hjälp av 

fMRI. Tolv barn mellan 4 och 5 år ingick i studien, där hälften tillhörde försöksgruppen och 

hälften kontrollgruppen. Barnen skulle bland annat lära sig pseudobokstäver, dels enbart 

visuellt, dels både visuellt och motoriskt genom att skriva av dem. När barnen fick skriva av 

bokstäverna ökade aktiviteten i hjärnans sinnesmotoriska område. Denna sinnesmotoriska 

träning resulterade i mer stimuli i hjärnan än vid enbart visuell träning, vilket visar ökad 

inlärning. Detta understryker vikten att barn får träna motoriskt med att själva skriva 

bokstäverna vid bokstavsinlärning eftersom de då lär sig bokstäverna bättre än när de enbart 

tittar på dem (James, 2010). 

Virginia W. Berninger, Donald T. Mizokawa och Russel Bragg (1991) anser att det är viktigt 

att elever utvecklar en handskrift som skrivs med flyt eftersom det gör att eleverna kan fokusera 

på mer avancerade språkliga och kognitiva processer vid skrivningen. Enligt Mangen et al. 

(2015) går nästan all den kognitiva kapaciteten hos nybörjarskrivare åt till att fokusera på att 

forma bokstäver på papper med hjälp av en penna. Christensen (2009) skriver att elever ofta 

upplever problem med att lagra all information i sitt arbetsminne innan de har uppnått en 

automatiserad skrivprocess. Minneskapaciteten behöver bland annat räcka till att komma ihåg 

hur bokstäverna ser ut, hur de ska formas med pennan, hur penngreppet ska vara, hur orden 

stavas och hur interpunktionen skrivs. Mangen et al. (2015) belyser dock att bokstavsformandet 

efter en tids träning blir en automatiserad process, som skrivs med flyt, vilket därmed kräver 

mindre kognitiv ansträngning. Detta innebär att eleverna då kan börja utveckla skrivningen 

genom att fokusera på innehållet. 
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Sandra Sülzenbrück, Mathias Hegele, Gerard Rinkenauer och Herbert Heuer (2011) har 

genomfört en studie med vuxna för att ta reda på om det är någon signifikant skillnad mellan 

hur olika grundläggande finmotoriska förmågor påverkas beroende på om man använder sig av 

penna eller dator som skrivverktyg. Studien innehöll fem olika tester med två grupper vuxna 

människor: en handskrivningsgrupp och en datorskrivningsgrupp. Resultatet av studien visar 

en betydande skillnad mellan hastigheten för precisionen vid arm-hand-rörelser, där 

handskrivningsgruppen var över en tredjedel bättre än datorskrivningsgruppen. Det 

framkommer att personer som regelbundet skriver med penna har bättre finmotorik än de som 

använder tangentbord. Resultatet stödjer påståendet att för mycket användande av teknologiska 

skrivverktyg kan leda till fundamentala förändringar av människans basala motoriska och 

kognitiva förmågor. Sülzenbrück et al. (2010) tror att det snart inte kommer att finnas kvar 

personer som föredrar handskrivning framför datorskrivning och dessa forskare är oroade över 

de konsekvenser detta i förlängningen kommer att innebära för människans finmotorik. 

Syftande på den forskning som finns vad gäller det nära sambandet mellan motorik, perception 

och kognition skriver Mangen (2016) att det är en nackdel att ersätta handskrivning med 

datorskrivning i den tidiga skrivinlärningen eftersom den motoriska förmågan behöver 

underhållas för att kunna utvecklas. Mangen förespråkar därför inte skrivinlärning genom 

metoder som Arne Tragetons (2014) metod ASL (Att Skriva sig till Läsning). Genom ASL lär 

sig elever att läsa genom att de skriver texter med hjälp av tangentbord. Metoden syftar till att 

elever under årskurs 1 får lära sig att skriva på tangentbord och surfplatta och inte börja använda 

penna förrän i årskurs 2. Anledningen till metodens uppkomst är att yngre elever anses ha 

bristande motorik och därför anses ha problem att hålla i och skriva med penna. Enligt ASL ska 

elever ha lättare att skriva på tangentbord eftersom de då inte behöver forma bokstäverna själva 

utan istället kan fokusera på innehållet (ibid.). Mangen (2016) uttrycker att det är viktigt för 

elever att även kunna skriva på tangentbord, men hänvisar till bevis från forskning inom 

neurovetenskapen som visar de motoriska fördelarna med handskrivning. Sinnesmotoriken får 

betydande skillnader beroende på om en skribent skriver på tangentbord och trycker på färdiga 

bokstavstangenter jämfört med om skribenten håller i en penna och formar bokstäverna själv 

på papper (ibid.). 

Det finns fler aspekter vad gäller människans upplevelser vid skrivning och läsning i fysiska 

böcker och häften, enligt Anne Mangen och Don Kuiken (2014). De skriver att människan 

genom fysiska texter använder flera perceptioner: visuellt genom synen och kinestetiskt genom 

att känna bladen och följa med i texten sida för sida. Människan får direkt respons av pappret 

mot handen genom känseln (ibid.). Med tanke på handens rörelse och den kinestetiska aspekten 

med känseln vid skrivning och läsning, uttrycker Anne Mangen och Lillian Balsvik (2016) samt 

Mangen (2016) att det är stor skillnad att använda sig av fysiska böcker och pennor jämfört 

med exempelvis en dator eller surfplatta vid läsning och skrivning. Vid handskrivning får 

människan direkt visuell, motorisk och kinestetisk respons genom att hen rör och känner med 

handen samt ser resultatet. Under denna process samverkar den visuella uppfattningen med 

sinnesintrycken vilket innebär att hen får direkt återkoppling av handlingen (ibid.). 

I en studie av Virginia W. Berninger, Robert D. Abbott, Amy Augsberger och Noelia Garcia 

(2010) studerades elevers förmåga att överföra tankar till text. Elever i årskurs 2, 4 och 6 ingick 
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i studien och analyserades utifrån sin förmåga att skriva alfabetet, meningar och även uppsatser 

både med handskrift och datorskrift. Resultatet av studien visade att det gick snabbare för 

eleverna att skriva alfabetet när de skrev på tangentbordet, men att de snabbare producerade 

mer fullständiga meningar samt längre uppsatser bestående av fler ord när de använde pennan. 

Samma resultat gällde även för elever med skrivsvårigheter, vilket förklaras genom att 

handskrivning stimulerar både tankar, språk och arbetsminne när den finmotoriska rörelsen 

utförs, vilket ökar både kort- och långtidsminnet (Berninger et al., 2010). 

Neurovetenskaplig och psykologisk forskning från 2008 pekar på att det finns ett samband 

mellan människans motoriska minne vid handskrivning och hur hen visuellt memorerar 

bokstäverna hen skriver. Marieke Longcamp, Céline Boucard, Jean-Claude Gilhodes, Jean-Luc 

Anton, Bruno Nazarian och Jean-Luc Velay (2008) har gjort en studie där två grupper vuxna 

människor skulle lära sig nya tecken genom handskrift eller datorskrift. Resultatet visade att 

den grupp som tränat med handskrift lärde sig tecknen bättre än den andra gruppen och detta 

kunde även bekräftas genom att bilder av deras hjärnbark visade aktivitet i rörelsecentrum, 

vilket styr alla viljestyrda muskelrörelser. Detta förklaras genom att aktiviteten där man med 

hjälp av en penna formar bokstäver, aktiverar det motoriska minnet i hjärnbarken, vilket 

förstärker inlärningen (Longcamp et al., 2008). Handskrivning stimulerar även det retikulära 

aktiveringssystemet (RAS) i hjärnan, vilket kan liknas som ett filter för alla intryck som måste 

bearbetas och detta kan vara en förklaring till varför handskrivning stimulerar minnesförmågan. 

Då handskrivning är en långsammare process än tangentbordsskrivning får skribenten tid till 

reflektion och hinner lagra informationen i minnet (Pérez Alonso, 2015). 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenteras de kvalitativa metoder som används för datainsamling i denna studie. 

Därefter förklaras kvalitativa individuella intervjuer samt observationer, vilka här används som 

datainsamlingsmetoder. Sedan beskrivs urvalsprocessen och studiens praktiska genomförande 

samt dess reliabilitet och validitet. Avslutningsvis presenteras studiens fenomenografiska 

forskningsansats och metod för databearbetning samt de forskningsetiska överväganden som 

gjorts under arbetet. 

4.1 Kvalitativ metod 

Backman et al. (2012) beskriver kvalitativa undersökningar som att de går mer på djupet, 

jämfört med kvantitativa undersökningar som går mer på bredden. De förklarar att forskare som 

väljer att använda sig av kvalitativa undersökningar försöker uppnå en djupare förståelse, 

medan forskare som väljer kvantitativa undersökningar efterlyser bredd och frekvens. Staffan 

Stukát (2011) förklarar att poängen med kvalitativ forskning är att försöka tolka och förstå de 

resultat som framkommer genom studier. Kvalitativa forskare vill försöka få en förståelse av 

individers egna upplevelser av olika verkliga situationer utan att generalisera och förutsäga 

(Stukát, 2011; Dalen, 2015), vilket är precis vad denna studie efterlyser, varpå kvalitativa 

metoder har valts att användas. 

Denna studie avser att försöka förstå varför elever agerar som de gör vid handskrivning, samt 

hur lärare undervisar i handskrivning och hur dessa faktorer påverkar elevers lärande. För att 

uppnå detta är det en fördel att denna studie har ett fåtal informanter, eftersom det då finns 

möjlighet att studera varje individ lite närmare (Backman et al., 2012). Backman et al. förklarar 

att vid kvalitativ forskning samlas ofta mycket data från få informanter, jämfört med lite data 

från många informanter vid kvantitativa metoder. En annan tydlig skillnad mellan dessa två 

metoder är att kvalitativa studier fokuserar på ord och kvantitativa på siffror, enligt Alan 

Bryman (2002). 

Bryman (2002) skriver att vissa kvantitativa forskare påstår att kvalitativa studier är för 

subjektiva och att resultaten därmed inte är replikerbara eftersom de baseras på forskarens egna 

tolkningar av den data som ofta insamlats genom kvalitativa intervjuer eller observationer. 

Skillnaden med kvantitativa studier är att den data dessa genererar består av faktiska kvantiteter, 

som siffror och antal, vilket är svårare att tolka på olika sätt (ibid.). Enligt Backman et al. (2012) 

finns det personer som hävdar att kvalitativa studier ofta ligger till grund för kvantitativa och 

detta förklaras genom att kvalitativa studier ger ny förståelse för olika fenomen, varpå nya 

hypoteser kan skapas. Dessa kan därefter studeras kvantitativt under granskning för att se hur 

de olika fenomenen kvantitativt förhåller sig till varandra (Backman et al., 2012). 

4.2 Kvalitativ individuell intervju 

I denna del presenteras vad forskare generellt bör beakta vid kvalitativa individuella intervjuer 

samt olika grader av struktur sådana intervjuer kan ha. Därefter följer en beskrivning av 

skillnaden mellan att intervjua barn jämfört med vuxna. Avslutningsvis informeras hur 

ljudinspelning och transkribering kan vara behjälplig vid intervjuer. 
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Kvalitativa intervjuer passar bäst om man vill ha insikt om personers tankar, känslor och 

erfarenheter kring något, enligt Monica Dalen (2015). Jan Trost (2010) skriver att tanken med 

kvalitativa intervjuer är att ställa enkla frågor som kan generera komplexa och innehållsrika 

svar. Trost rekommenderar individuella intervjuer framför gruppintervjuer eftersom 

gruppdynamiken kan påverka svaren under gruppintervjuer genom att alla kanske inte kommer 

till tals eller genom att respondenterna anpassar svaren efter de andra i gruppen. Bryman (2002) 

poängterar att det är viktigt att intervjuaren är lyhörd och uppmärksammar både det 

respondenterna säger och det de inte säger, eftersom även den icke-verbala kommunikationen 

kan innehålla viktig information. 

En intervju bör helst genomföras på en ostörd plats där både intervjuaren och respondenterna 

känner sig trygga, gärna på respondenternas hemmaplan, exempelvis deras arbetsplats eller 

skola. Intervjuerna bör dock inte ske i respondenternas egna hem, dels för att det där kan finnas 

otaliga störningsmoment, dels för att intervjuaren hamnar i underläge. Det är viktigt att 

respondenterna kan känna sig trygga att ingen annan hör vad som sägs under intervjun (Stukát, 

2011; Bryman, 2002; Trost, 2010). 

Enligt Dalen (2015) är det viktigt att intervjuaren lyssnar noggrant och intresserat samt att hen 

bekräftar det respondenten säger. Respondenten behöver få tid att berätta, utan att känna sig 

stressad. Som ovan intervjuare kan det vara svårt att låta tystnaden vara, men en tystnad kan 

vara nödvändig för att ge respondenterna tid till reflektion innan de ger sina svar (ibid.). Även 

Trost (2010) skriver att tystnad även ger respondenterna möjlighet att komplettera sina svar. 

Intervjuaren ska aldrig avbryta respondenter, utan lyssna tills hen är helt säker på att de inte 

kommer att fortsätta tala, även efter en stunds tystnad (ibid.). 

Efter en intervju bör intervjuaren föra anteckningar över hur intervjun gick, var den gjordes och 

hur miljön var, samt om sina reflektioner av den (Bryman, 2002). Intervjuaren bör även 

analysera sitt eget beteende vid intervjun samt reflektera över hur det kan ha påverkat 

respondenten (Dalen, 2015). (Detta diskuteras under metoddiskussionen på punkt 6.1.2). 

Trost (2010) skriver att intervjuer kan ha olika hög eller låg grad av standardisering, vilket 

innebär något som är lika vid alla intervjuer. Kvantitativa intervjuer har ofta hög grad 

standardisering eftersom frågorna måste ställas på precis samma sätt, med samma tonfall och 

utan förklaringar. Kvalitativa intervjuer har oftast låg grad av standardisering eftersom det 

oftast inte är lika noga att allt utförs på samma sätt. Intervjuerna i denna studie har haft låg grad 

av standardisering och därmed har variationen mellan dem kunnat vara större. Frågorna har 

kunnat varieras, följdfrågor har kunnat ställas och språket har kunnat anpassas efter 

respondenternas aktuella språknivå (Trost, 2010). 

Kvalitativa intervjuer kan även ha olika grad strukturering. Intervjuer med hög grad av 

strukturering benämns som strukturerade intervjuer och här är det intervjuaren som bestämmer 

vilken sorts svar hen önskar, oftast genom förbestämda svarsalternativ. Intervjuer med låg grad 

av strukturering kallas ofta ostrukturerade intervjuer och här är svaren helt fria för respondenten 

att själv formulera (Trost, 2010). Det finns även en blandning av strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer, vilket brukar kallas för semistrukturerade intervjuer, enligt Bryman 

(2002). Han skriver att det är en fördel att använda sig av en intervjuguide vid semistrukturerade 
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intervjuer Intervjuaren har då ett förbestämt tema samt några frågor, men dessa behöver inte 

ställas i samma ordning eller på samma sätt till alla informanter. Det finns även möjlighet att 

lägga till eller ta bort frågor under intervjuns gång (ibid.). Till skillnad från strukturerade 

intervjuer kan intervjuaren låta informanterna ge längre och friare svar samt att intervjuaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor på det som sägs (Backman et al., 2012). Trost (2010) 

rekommenderar att intervjuaren ställer följdfrågor som ”Hur menar du då?” för att få 

respondenterna att berätta vidare eller om svaret är otydligt. Intervjuerna i denna studie har följt 

en semistruktur och en intervjuguide har använts. 

Bryman (2002) skriver att en intervjuguide kan ses som en minneslista inför intervjun. En 

intervjuguide ska rymma en ram av frågor som kan ge information för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Som intervjuare bör intervjuguidens frågor analyseras för att se om de är 

tillräckligt tydliga, inte av ledande slag och inte i ja/nej-form (Bryman, 2002; Dalen, 2015). När 

detta är gjort kan intervjuaren behöva testa intervjuguiden genom att göra en provintervju, en 

så kallad pilotintervju. Under en sådan intervju testas intervjuguidens hållbarhet och tillfälle 

ges att testa eventuell inspelningsutrustning för att kontrollera att tekniken fungerar och ljudet 

är tydligt. Efter en pilotintervju kan intervjuguiden behöva bearbetas (Dalen, 2015). Innan 

denna studies elevintervjuer genomfördes har en pilotintervju gjorts med en åttaåring för att se 

hur frågorna uppfattades. Det visade sig att en fråga helt missuppfattades, varpå denna ändrades 

i efteråt. Denna pilotintervju ingår inte i studiens resultat, utan var bara ett test som därefter 

kasserades. 

4.2.1 Att intervjua barn 

I denna studie har flertalet intervjuer skett med barn som respondenter. Enligt Dalen (2015) är 

det skillnad på att intervjua vuxna jämfört med barn. När vuxna ska intervjua barn är det viktigt 

att de har erfarenhet av att samtala med barn, annars riskerar båda parterna att känna sig 

obekväma under intervjun (ibid.). Gunvor Løkken och Frode Søbstad (1995) skriver att erfarna 

intervjuare som är vana att samtala med barn har en större chans än oerfarna att erhålla 

informativa svar av barnen. Barn har ofta svårt att öppna sig inför främmande vuxna, ibland 

kan de helt vägra att genomföra intervjuer med vuxna som de inte känner. Barn som istället har 

en relation till den vuxne intervjuaren och känner tillit till denna, är ofta mer samarbetsvilliga 

och kan ge betydligt mer informativa svar (ibid.). 

Intervjuer med barn kan få vuxna att ändra sina förutfattade meningar om vad de tror att barn 

tänker, till att faktiskt få reda på vad de tänker, förklarar Løkken och Søbstad (1995). Barnens 

ålder och mognad speglar vilka sorters svar intervjuaren kan få. Om barnen är riktigt små 

kanske de inte alls svarar på ett sådant sätt som vuxna förväntar sig. När intervjufrågor förbereds 

bör vuxna intervjuare därför försöka sätta sig in i ett barnperspektiv för att vara beredd på vilka 

sorters svar barnen kan tänkas ge (ibid.). Trost (2010) skriver att vuxna intervjuare har svårare 

att försöka sätta sig in i barns perspektiv än i vuxnas, men att det är viktigt att kunna göra 

intervjuer motiverande för barn genom att anlägga ett barnperspektiv. Även Dalen (2015) 

belyser vikten av att den vuxna har förmågan att se världen ur barns perspektiv samt att hen är 

lyhörd inför barnens reaktioner under intervjuerna. Till skillnad från vuxna har barn lättare att 

visa missnöje under en intervju om de tycker att det är tråkigt eller om de vill avsluta. Barn som 

märker att vuxna visar ett genuint intresse för det de säger, utan att förminska berättelserna, har 
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lättare att vinna deras förtroende. I förlängningen leder detta till att barnen ger längre svar med 

mer kvalitet (ibid.). 

Backman et al. (2012) skriver om vikten att en intervjuare är medveten om att hen kan påverka 

respondenterna, vilket är speciellt vanligt när vuxna intervjuar barn eftersom barn ofta känner 

sig i underläge mot vuxna. Barn som känner sig pressade under intervjuer kan bli osäkra och 

svara det de tror att intervjuaren vill höra, istället för att dela sina egna åsikter (Dalen, 2015; 

Løkken & Søbstad, 1995). 

4.2.2 Ljudinspelning och transkribering 

Vid kvalitativa intervjuer är det intressant både vad respondenterna säger, men även hur de 

säger det, varför kvalitativa forskare oftast spelar in sina intervjuer, enligt Bryman (2002). 

Genom att göra ljudinspelningar under intervjuer har forskaren möjlighet att få med 

intervjusvaren i sin helhet, vilket är en fördel till transkriberingsprocessen när det som sagts ska 

skrivas ner ordagrant (Stukát, 2011). Andra fördelar med inspelade intervjuer, som Trost (2010) 

nämner, är att de erhåller respondenternas tonfall i svaren samt att inspelningarna kan spelas 

upp om och om igen. 

Trost (2010) nämner även nackdelar med ljudinspelade intervjuer. En nackdel är att många 

respondenter till en början kan känna sig obekväma när de vet att intervjun spelas in och att 

samtalet därför kan bli konstlat. Trost skriver att flertalet respondenter dock brukar bli vana vid 

inspelningsutrustningen en stund in i samtalet, varpå de börjar slappna av mer och samtalet blir 

mindre stelt. En annan nackdel, enligt Trost, är att inspelade intervjuer är en mycket 

tidskrävande process då de ska transkriberas. Stukát (2011) skriver att en transkribering tar tre 

till fem gånger så lång tid som själva intervjun. Denna utdragna process påverkar hur många 

intervjuer som är tidsmässigt möjliga att genomföra (Stukát, 2011; Backman et al., 2012). Vid 

för många intervjuer att transkribera brukar analysen kunna bli ytlig på grund av tidsbrist, enligt 

Stukát. 

Trost (2010) skriver att det vid kvalitativa intervjuer är en stor fördel om forskaren själv utför 

sina intervjuer eftersom analysen och bearbetningen då kan börja redan under intervjuerna, 

vilket skulle förloras om någon annan utförde dem. Kvantitativa intervjuer skiljer sig från detta 

eftersom bearbetningsprocessen först kan påbörjas när all data är insamlad och redo att jämföras 

(ibid.). Dalen (2015) poängterar att det även bör vara intervjuaren själv som gör 

transkriberingen eftersom det bidrar till att hen lär känna sin data. Forskaren bör läsa sin 

transkribering noggrant flera gånger för att få en djupare förståelse och komma bakom det 

bokstavliga innehållet, enligt Stukát (2011). I denna studie har jag som forskare själv utfört 

både intervjuer, transkribering och bearbetning. 

4.3 Observation 

Här beskrivs observation som datainsamlingsmetod, inledningsvis genom olika sorters 

observationer som forskare kan använda sig av och avslutningsvis hur observationerna kan 

dokumenteras genom att filma. 

Ordet ”observation” kommer från latinet och betyder ”att iaktta” eller ”att undersöka”. Inom 

pedagogiken använder lärare och pedagoger observationer av sina elever för att kunna hjälpa 
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dem i deras lärande och utveckling, enligt Cato R. P. Bjørndal (2018). Observation är 

”lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. 

Det kan vara stor skillnad” (Stukát, 2011, s. 55). Under en observation har forskaren möjlighet 

att studera yttre beteenden. Både det verbala och det icke-verbala är observerbart, men det är 

desto svårare att observera individers tankar och känslor (Stukát, 2011). I denna studie har 

observationer av elever när de arbetar med handskrivning valts, varpå möjlighet att se sådant 

som inte ens elever själva kanske är medvetna om att de gör. Eleverna i denna studie är 

dessutom så pass unga att de kanske inte har språket att förklara sina beteenden, om de ens är 

medvetna om dem. Elevernas tankar och känslor, som enligt Stukát (2011) inte syns under 

observationerna, kommer till viss del ändå att framkomma genom elevintervjuerna. 

4.3.1 Observationer i olika former 

Bjørndal (2018) nämner två olika former av observationer. Observationer av första ordningen 

innebär att observatören har som huvuduppgift att studera en pedagogisk situation som 

utomstående. Observationer av andra ordningen innebär istället att observatören observerar den 

pedagogiska situationen som hen själv är en del av, exempelvis som lärare i klassen. Den 

förstnämnda observationsformen är en säkrare källa eftersom observatören då enbart har som 

uppgift att studera situationen, istället för att behöva dela uppmärksamheten på att exempelvis 

både undervisa och studera då hen riskerar att missa relevant information (ibid.). 

Som observatör kan man ha olika grad av öppenhet och delaktighet. Observationerna i denna 

studie har en hög grad av öppenhet genom att eleverna som studeras, till viss del, har fått reda 

på vad som studeras. En låg grad av öppenhet hade istället inneburit att eleverna i studien inte 

hade fått reda på någonting om varför de observeras. Det finns även två grader av delaktighet: 

låg grad som innebär att forskaren inte aktivt deltar i situationerna, utan enbart iakttar och 

filmar, samt hög grad som innebär ett aktivt deltagande i lektionerna genom att hjälpa eleverna 

och eventuellt själv undervisa dem (Bjørndal, 2018). I denna studie har en blandning av 

deltagande grad använts. Oftast har graden varit låg, utan försök att påverka situationen, men 

ibland har jag som observatör hjälpt eleverna om de behövt det och inte fått det från läraren och 

då har graden ökat. 

Någon som på avstånd, exempelvis längst bak i klassrummet, observerar en skolklass och gör 

anteckningar kan ha stor påverkan på hur klassen beter sig (Backman et al., 2012). Stukát (2011) 

skriver att en observatör bör vara medveten om att de som observeras kan bete sig annorlunda, 

jämfört med när de inte är under observation och att detta kan leda till missvisande data. I vissa 

fall kan det behövas en inledande försöksperiod för att göra individerna i observationen mer 

bekväma i situationen och mindre medvetna om att de observeras (ibid.). 

Løkken och Søbstad (1995) beskriver att en strukturerad observation kan genomföras om 

forskare kan förutsäga ungefär vad de tror kommer att hända. Under en sådan observation har 

ett avgränsat fokus bestämts och som komplement används då ofta ett observationsschema, 

vilket fylls i under observationen (Bjørndal, 2018). En ostrukturerad observation är när forskare 

observerar någonting där de inte kan förutse vad som kommer att hända (Løkken & Søbstad, 

1995), varpå fasta observationsscheman kan vara svåra att använda sig av (Bjørndal, 2018). 
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Bjørndal (2018) skriver att forskare sällan genomför renodlade former av strukturerade och 

ostrukturerade observationer. Graden av struktur kan dessutom variera under observationens 

gång (Bjørndal, 2018). Denna studie har en blandning av strukturerade och ostrukturerade 

observationer då det finns ett begränsat fokusområde, men samtidigt har inte exakta 

händelseförlopp och elevbeteenden kunnat förutsägas, varpå ett övergripande 

observationsschema (Bilaga 6) har använts som underlag vid observationerna. 

4.3.2 Observationer som filmas 

För att få en större chans att hinna uppfatta allt som händer, är det en god idé att filma under 

observationer. Filmade observationer visar både det verbala samt icke-verbala i situationerna. 

På inspelningarna finns det kvar sådant som forskare kanske tappat från sitt korttidsminne, samt 

detaljer som förbisågs första gången de såg dem. Varje gång filmen spelas upp finns 

möjligheten att upptäcka något nytt eftersom filmen kan ses i ”slow motion”, samt att den kan 

pausas och spolas tillbaka. Detta gör att det dessutom finns tid till extra reflektioner (Bjørndal, 

2018; Stukát, 2011). 

Även om det kan vara en stor fördel att filma observationer behöver forskare vara medveten 

om att det även finns brister med denna metod. En film inkluderar enbart två sinnen: syn och 

hörsel. För synintryck kan filmen brista genom att kameran inte kan återge allt av verkligheten 

och exempelvis genom en suddig bild eller konstig vinkel. För hörselintryck kan det finnas 

brister som höga bakgrundsljud, brus, låg talvolym och personer som pratar i mun på varandra. 

Eftersom undervisning är en komplex situation där mycket händer, finns det ingen möjlighet 

att få med hela skeendet på film (Bjørndal, 2018). 

Filmade observationer kan medföra att de som observeras beter sig annorlunda än vad de 

vanligtvis gör. Jämfört med en filmkamera är det dock ofta ett mindre störningsmoment om 

filmning sker med mobiltelefon eller surfplatta eftersom denna teknik är vanlig idag. För att de 

som observeras ska känna sig bekväma är det viktigt att de känner tillit till att den som filmar 

inte kommer att använda materialet till annat än vad som angetts. Genom att observatören i sin 

studie följer de forskningsetiska råden (dessa beskrivs under punkt 4.7) kan de som ska 

observeras känna sig tryggare (Bjørndal, 2018). 

Under filmade observationer kan olika sorters bildfokus användas, vilket ger olika sorters 

information. I denna studie har helbild använts för att visa en eller fler elever i helkropp, 

halvbild för att bara fokusera på en eller fler elevers överkroppar och eventuella samspel mellan 

eleverna samt olika nivåer av närbild för att fånga upp detaljer, exempelvis elevernas penngrepp 

och handrörelser (Bjørndal, 2018). 

4.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om forskningskravet, vilket innebär att det är nödvändigt att 

forskning bedrivs eftersom det utvecklar samhället. Kravet förtydligar att forskningen måste 

hålla hög kvalitet för att kunna utveckla och fördjupa tillgängliga kunskaper och för att metoder 

ska kunna förbättras. Under forskning får inte individer utsättas för någon sorts skada eller 

kränkning och de ska ha ett skydd från otillbörlig insyn i deras livsförhållanden 

(Vetenskapsrådet, 2017). 



16 
 

I enlighet med de rekommendationer som ges av Vetenskapsrådet (2017) har alla berörda 

rektorer fått ett samtyckesbrev via mejl (Bilaga 1) innan denna studies start, vilket de godkände 

genom att vidarebefordra mejlet till berörda lärare på skolan. Därefter har lärare och elever fått 

ett samtyckesbrev med information (Bilaga 2 och 3) om denna studies syfte och 

tillvägagångssätt, där de skrev under om de godkände deltagande i studiens observationer och 

intervjuer. Eftersom eleverna i denna studie är mellan 6 och 9 år, behövdes även 

vårdnadshavarnas godkännande av barnens deltagande. I informationsbrevet stod det att 

respondenternas deltagande är frivilligt och att de när som helst under studiens gång, kan välja 

att avbryta sitt deltagande. Där informerades även att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Dessa uppgifter är sådana som skulle kunna leda till att deras identitet avslöjas. Därför framgår 

varken namn på kommun, skola, lärare eller elever i detta arbete. Respondenterna har 

avidentifierats och fått kodnamn. Alla berörda parter har fått information om att allt inspelat 

material och anteckningar från denna studie, under hela arbetets gång har förvarats skyddat från 

obehöriga samt att det kommer att raderas när arbetet är helt färdigt. Materialet är endast använt 

i syfte att färdigställa denna studie (Vetenskapsrådet, 2017). 

4.5 Urval och praktiskt genomförande 

I denna studie har ett bekvämlighetsurval använts. Sådana beskriver Jan Hartman (2004) som 

något lättillgängligt och bra vid exempelvis tidsbrist. Detta har passat bra för denna studie som 

enbart har pågått under en termin. I ett bekvämlighetsurval väljs personer som är lättillgängliga. 

Nackdelen med ett sådant urval är att det finns en stor risk att urvalet inte blir representativt då 

personerna i urvalet ofta kan ha liknande egenskaper och förutsättningar (ibid.). 

Till en början skrevs ett missivbrev (Bilaga 1), vilket mejlades till administrationen på fem olika 

skolor i norra Sverige. Missivbrevet vidarebefordrades till rektorer för årskurs 1–3 på skolorna. 

I brevet presenterades studien kortfattat och rektorernas tillåtelse för att få genomföra studien 

på skolan de arbetar på efterfrågades. Vid godkännande ombads rektorerna att vidarebefordra 

den bifogade filen ”Informations- och samtyckesbrev till lärare i åk. 1–     3” (Bilaga 2) till 

berörda lärare på skolorna. I detta brev fick lärarna information om syftet med studien samt hur 

den skulle genomföras. Lärarna ombads kontakta mig som forskare via mejl eller telefon om 

de kunde ställa upp i studien. Detta innebar att bekvämlighetsurvalet även blev ett snöbollsurval 

(Hartman, 2004) eftersom jag valde fem skolor där rektorerna kontaktades, varpå rektorerna 

skickade vidare informationen till sina kontakter, alltså berörda lärare på skolan och därefter 

fick lärarna ta kontakt med mig vid intresse. 

Till en början hörde en lärare av sig via mejl och frågade hur hen skulle göra med samtycket 

om hen ville medverka, varpå ett svar skickades om hur det var tänkt. Efter en tid hörde även 

en annan lärare av sig via mejl och tackade ja till att delta. Till slut, när det fortfarande enbart 

var en lärare som hade gett sitt godkännande, användes Facebook för att direkt kontakta 

undervisande lärare i årskurs 1–3. De som kontaktades var bekanta sedan tidigare och alla hade 

redan fått godkännande av sina rektorer. Att gå genom Facebook visade sig vara mycket mer 

effektivt eftersom jag då fick två till som tackade ja, varav den ena var läraren som allra först 

hade hört av sig om samtycket. Den läraren trodde att hen hade tackat ja, men hade råkat 

glömma det. Under en tid fortsatte letandet efter en fjärde lärare utan framgång, varpå jag 
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beslutade att nöja mig med tre lärare. Detta räknas som ett externt bortfall, eftersom detta 

skedde utanför studien (Stukát, 2011). 

Via mejlkorrespondens med de tre lärarna beslutades att jag skulle lämna ”Informations- och 

samtyckesbrev till elever och vårdnadshavare” (Bilaga 3) som därefter skickades hem med 

eleverna. Veckan efter hämtades de samtyckesbrev som kommit in. Detta resulterade i 

samtycke från 19 elever och deras vårdnadshavare för en intervju och 21 samtycken för 

observation. De två elever som godkände observation, men inte intervju, var elever som inte 

själva ville prata i en intervju, men som inte hade några invändningar mot att bli observerade. 

Även dessa elever räknas som externt bortfall (Stukát, 2011). 

Nu hade studien tre lärare med totalt 21 elever varpå observationerna kunde börja. 

Observationstiden var sammanhängande under två till tre dagar per klass och eleverna 

observerades när de skrev med penna. Under denna tid intervjuades alla 19 elever som gett 

samtycke och även de tre klasslärarna. Alla intervjuer skedde i ett grupprum i närheten av 

klassrummet. Elevintervjuerna tog 5–15 minuter och lärarintervjuerna tog 20–30 minuter. 

Därefter transkriberades intervjuerna snarast möjligt, vilket resulterade i 107 sidor 

transkribering. Efteråt har även observationsfilmerna tittats igenom och ett noggrant 

observationsprotokoll har förts av alla rörelser jag iakttog, vilket slutade på 34 sidor. All data 

har sedan sammanfattats och lagts in under studiens resultat. 

4.6 Fenomenografi som databearbetning 

Denna studie har fenomenografin som forskningsansats och metod för databearbetning 

eftersom denna studie fokuserar på vad och hur elever lär sig något. Fenomenografi handlar om 

hur olika fenomen uppfattas av olika personer. Individers tankar och uppfattningar är i fokus 

och därför används denna forskningsansats oftast vid kvalitativa intervjuer eftersom 

informanterna då kan beskriva fenomenen med sina egna ord (Stukát, 2011). 

Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson (2015) menar att det intressanta med fenomenografi 

är variationen av individers uppfattning av olika fenomen. Olika personer uppfattar olika 

situationer på olika sätt och denna uppsättning av olika uppfattningar kallas för utfallsrummet. 

Genom en undersökning kan en forskare dock aldrig vara säker på att upptäcka alla möjliga 

sorters uppfattningar eftersom dessa kan ändras genom att antalet deltagare ökas eller byts ut 

till en annan undersökningsgrupp (Dahlgren & Johansson, 2015). 

När forskaren har samlat in sin data, i denna studie genom intervjuer och observationer, är det 

dags att bearbeta materialet. Intervjuerna har transkriberats med fokus på innehåll, inte 

lingvistik. Detta innebär att dialektal, utfyllnadsljud som exempelvis hummande samt 

överlappningar av ord har tvättats bort. Efter att intervjuerna transkriberats och 

observationsprotokoll skrivits utifrån det som filmats följer de sju steg som Dahlgren och 

Johansson (2015) beskriver inom fenomenografi: 

1. Att bekanta sig med materialet – Först och främst lästes de transkriberade intervjuerna 

samt observationsprotokollet igenom, anteckningar skrevs och olika avsnitt i texten 

markerades för att materialet skulle bli bekant. 
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2. Kondensation – Därefter skrevs sammanfattningar av intervjuerna. Alla lärarintervjuer 

sammanfattades i ett dokument och alla elevintervjuer sammanfattades klassvis, men 

fortfarande gick det att följa vem som hade sagt vad. Även observationsprotokollet 

sammanfattades. 

3. Jämförelse – Nästa steg var att leta efter likheter och skillnader i materialet genom att, 

vid intervjuerna, jämföra både lärarnas och elevernas uttalanden med varandra och vid 

observationerna titta på likheter och skillnader i elevernas kroppsliga uppträdanden.  

4. Gruppera skillnader och likheter – I detta steg var det dags att gruppera de skillnader 

och likheter som funnits, genom att bland annat titta på vilka elever som föredrar en 

sittande position vid skrivning och vilka som föredrar en annan, samt vilka elever som 

beskriver att de har lätt att skriva med penna och vilka som beskriver motsatsen. Efter 

dessa grupperingar har jag försökt att relatera dessa till varandra.  

5. Artikulera kategorierna – Därefter bestämdes var gränsen mellan de olika 

uppfattningarna skulle dras, nämligen bredden av variation inom de olika kategorierna 

innan en ny kategori måste skapas. Här var därmed likheterna i fokus. 

6. Namnge kategorierna – Här var det dags att namnge de kategorier som skapats, vilket 

innebar att det mest betydelsefulla i materialet framträdde.  

7. Kontrastiv fas – I det sista steget granskades och jämfördes (kontrasterades) 

kategorierna för att se att de var exklusiva och uttömmande. Här brukar många 

kategorier slås samman för att liknande delar av intervjuerna och observationsmaterialet 

endast ska framkomma i en kategori. 

4.7 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2002) skriver att begreppen reliabilitet och validitet används inom vetenskapliga 

studier för att bedöma dess kvalitet. Hartman (2004) förklarar begreppet reliabilitet som 

pålitlighet och validitet som giltighet. Stukát (2011) menar att reliabiliteten handlar om hur väl 

det mätinstrument forskare använder mäter det den ska. Hartman (2004) förklarar att en studie 

får hög reliabilitet om den kan genomföras på samma sätt, upprepade gånger och även av andra 

forskare, medan den får låg reliabilitet om den inte går att upprepa. Andra orsaker, så kallade 

felkällor, som leder till låg reliabilitet kan vara att intervjufrågor misstolkas eller att yttre 

störningar påverkar studien (Stukát, 2011). 

Validiteten är ett mer komplext begrepp som handlar om huruvida forskare studerar det de avser 

att studera. Om forskare använder exakt rätt metod för att studera det de ska, får studien hög 

validitet. Även här finns det felkällor som leder till låg validitet, exempelvis kanske de som 

intervjuas inte är helt ärliga i sina svar och svarar det som låter bäst eller vad de tror att 

intervjuaren vill höra (Stukát, 2011). 
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5. Resultat  

I detta avsnitt beskrivs resultaten från de intervjuer och observationer som genomförts. Till en 

början följer en presentation av de tre klasser och lärare som har deltagit i studien. Därefter 

beskrivs hur de tre lärarna säger sig arbeta med skrivinlärning i sina klasser. Sedan följer 

elevernas egna beskrivningar av hur de upplever handskrivning och vilka strategier de använder 

sig av under dessa moment. Till sist presenteras vad eleverna kroppsligen uppvisar under 

handskrivning, både genom observationsmaterialet och genom vad lärarna har 

uppmärksammat. 

5.1 Presentation av klasserna och lärarna 

Jag har valt att avidentifiera klasserna och lärarna i studien genom att namnge dem som olika 

frukter: Apelsin, Päron och Äpple, en för varje klass. Vårdnadshavarna har gett samtycken i 

samtliga fall där eleverna ingår i studien. 

I klass Apelsin går 12 elever i årskurs 2. Fem av eleverna har gett samtycke till att delta i studien 

och alla dessa har observerats och intervjuats. Lärare Apelsin har undervisat i klassen sedan 

vårterminens start 2019. Hen har ingen lärarutbildning eller tidigare erfarenhet av arbete i skola. 

Klass Päron består av 13 elever i årskurs 2. Åtta av dem har gett samtycke till att observeras, 

men bara sju ställde upp för intervju. Alla som gett samtycke har deltagit i studien. Lärare Päron 

har lärarutbildning med examensår 2006. Efter det har hen åtta års erfarenhet av arbete i årskurs 

1–3 och har följt denna klass sedan starten i årskurs 1. Klass Päron och klass Apelsin har tidigare 

varit en klass, men har under höstterminen i årskurs 2 delats. 

I klass Äpple går 21 elever i årskurs 1. Åtta av eleverna har gett samtycke till att delta i 

observation, men bara sju av dem ville intervjuas. Alla dessa elever har fått delta i studien efter 

sitt samtycke. Lärare Äpple har lärarutbildning med examensår 2006. Hen har åtta-nio års 

erfarenhet av arbete i årskurs 1–3 och har följt denna klass sedan höstterminens start.  

5.2 Lärarnas undervisning i skrivstrategier i årskurs 1 och 2, med fokus på handskrift 

Här presenteras resultatet från intervjuerna där lärarna beskriver sin undervisning i 

skrivstrategier, med fokus på handskrift.  

5.2.1 Den allra första skrivundervisningen 

Lärare Apelsin har aldrig arbetat med den tidiga skrivundervisningen och därför ligger fokus 

på de två andra lärarna i studien. Lärare Päron har alltid använt sig av ASL som metod. Under 

hösten i årskurs 1, när hen börjar introducera nya bokstäver för eleverna, läser hen en ramsa 

med många ord som börjar på den aktuella bokstaven varpå eleverna får gissa vilken bokstav 

det kan vara. Sedan får eleverna se en stor färgbild med ord som alla börjar på den bokstaven 

och där ska de försöka hitta så många ord som möjligt. Detta moment sker på storbild i 

klassrummet för att alla elever ska kunna vara delaktiga. 

Nästa steg är att eleverna i klass Päron får ett arbetshäfte där de ska arbeta med att ringa in rätt 

bokstav, dra streck till en bild som innehåller bokstaven och skriva ord på tre bokstäver som 

innehåller den bokstaven. Sedan paras eleverna ihop och ska parvis skriva en ordlista bestående 

av några ord på den bokstaven med hjälp av tangentbord. Ordlistan skrivs sedan ut och eleverna 
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ska då klistra in dem i sitt skrivhäfte ASL-boken och rita bilder till. Lärare Päron förklarar att 

några elever brukar uppleva svårigheter att stanna kvar vid datorn, men att de flesta klarar av 

detta arbetssätt.  

Lärare Äpple berättar att vid den första skrivinlärningen i hens klass arbetar eleverna efter ett 

speciellt arbetsschema. Först går de igenom ”veckans bokstav” och då får eleverna se 

bokstaven, både som gemen och versal, samt lyssna på hur den låter. I helklass försöker de 

sedan komma på ord som börjar på den bokstaven. Därefter får eleverna träna på att skriva 

bokstaven och då tränas både gemener och versaler. Sedan får eleverna varsitt arbetsblad till 

bokstaven. Till en början ligger fokus på att träna på att forma bokstaven, men i takt med att 

elevernas skrivutveckling ökar blir arbetsbladen mer innehållsrika. Dessa kan exempelvis 

handla om att eleverna ska rita någonting som börjar på bokstaven eller lyssna efter bokstaven 

i olika ord och kunna säga om den hörs i början, mitten eller slutet.  

När en ny bokstav introduceras i klass Äpple använder Lärare Äpple sig av sin ”magiska 

bokstavspåse”, vilket är en tygpåse där trycket föreställer alfabetet och en trollerihatt. I påsen 

finns 3–5 olika föremål som börjar på den aktuella bokstaven. Några elever sätta ner handen i 

påsen och ta upp varsitt föremål. Sedan lyssnar klassen tillsammans på vad det är för något 

föremål och vilken bokstav det börjar på. De letar efter samband mellan de olika föremålen för 

att få reda på vilken som är ”veckans bokstav”.  

5.2.2 Beskriva bokstäver 

När klass Apelsin byter bokstav som de ska arbeta med under veckan, skriver Lärare Apelsin 

den nya bokstaven på tavlan. Hen visar då både hur versalen och gemenen ser ut och hur de 

skrivs, enligt instruktioner från elevernas bokstavsböcker. Även Lärare Päron visar nya 

bokstäver på samma sätt och säger sig inte ha någon strategi för att beskriva bokstäverna på ett 

bildligt sätt. Detta gör däremot Lärare Apelsin: ”Jag kan beskriva ett d eller ett b med magen 

fram eller magen bak eller ett stort B med två magar. Y kan vara ett v med en svans” (Lärare 

Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019) och berättar att det är hens egna förklaringar 

eftersom hen saknar lärarutbildning och därmed är omedveten om det finns specifika sätt att 

beskriva bokstäverna.  

Lärare Äpple beskriver inte bokstäverna på ett bildligt sätt som Lärare Apelsin. Däremot brukar 

hen visa hur bokstäverna formas på teckenspråk. Hen brukar även använda sig av 

praxisalfabetet som visualiserar språkljuden genom olika bilder. Eleverna får då även se en bild 

av munnens mimik när bokstaven uttalas.  

5.2.3 Handskrift i klassrummet 

I klass Äpple ligger inte fokus på handskrift: ”Det är mer att få barnen att våga skriva. För 

många är ju jätterädda att skriva” (Lärare Äpple, personlig kommunikation, 11 april 2019). 

Detta berättar Lärare Äpple att hen har sett en ökning av för varje år hen undervisat och hen har 

en teori om att det kan bero på att många elever är rädda att göra fel. Klassen arbetar mycket 

med att bygga meningar av färdiga ord som kan flyttas runt. När orden har blivit en mening får 

eleverna skriva av den och detta gör att de får träna på att skriva. Eleverna får kopiera 

meningarna och ska vara noga att skriva bokstäverna rätt efter stödlinjerna. Lärare Äpple 

berättar att en del elever har kommit längre i sin skrivutveckling varpå de kan utmanas mer, 
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medan andra får fortsätta att kopiera meningar: ”Det är inte så mycket fokus på hur de skriver, 

utan det är mer att våga skriva” (Lärare Äpple, personlig kommunikation, 11 april 2019). 

När Lärare Päron har undervisat sina klasser i årskurs 1 får de nästan uteslutande skriva på 

tangentbord. Klassen skriver endast för hand i arbetshäftet och i Bokstavsloggen. I dessa tränar 

eleverna att skriva den aktuella bokstaven på rader och att skriva korta ord. Här lägger inte 

Lärare Päron någon vikt vid hur eleverna stavar orden, utan säger att det viktiga är att eleverna 

får träna att forma bokstäverna. Först i årskurs två ökar handskrivningen för eleverna i klass 

Päron. De har nyligen börjat med arbetssättet ”veckans ord” där eleverna ska skriva en spalt 

med tio ord under skolveckans alla dagar. Detta har införts eftersom Lärare Päron har noterat 

att några i klassen inte kunde skriva med gemener eller skriva läsligt. Lärare Päron uppger att 

det redan efter några veckors övning märks en skillnad i handstilen. 

Lärare Apelsin berättar att hen har infört mycket mer handskrift i klassen sedan hen tog över 

klassen efter jullovet: ”Jag kanske är gammalmodig, men jag tycker man ska lära sig skriva 

med penna innan man börjar skriva på dator. Så de har fått skriva väldigt mycket med penna” 

(Lärare Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019). Tidigare har eleverna i klass Apelsin 

nästan uteslutande skrivit på tangentbord då de har arbetat med ASL. Nu får eleverna skriva 

berättelser med penna för att därefter skriva på tangentbord. De får även uppgifter där de med 

handskrift ska skriva texter till bilder eller utifrån instruktioner på tavlan. Lärare Apelsin tycker 

att handskrift är viktigt: 

För att det är nåt man kommer använda, oavsett. Om alla datorer i världen går sönder så kan du 

fortfarande skriva. Och du kommer ju alltid behöva skriva, vad du än gör. Sen tror jag, men det 

är bara min egen filosofi, jag tror att det sätter sig mer i hjärnan om man använder muskelminnet. 

Jag tror man får in allt mycket mer om man skriver för hand. Ja, framförallt bokstäverna. (Lärare 

Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019) 

Lärare Apelsin belyser skillnader mellan handskrivning och skrivning på tangentbord och säger 

att när eleverna skriver på tangentbord endast behöver trycka på en knapp för att ett mellanrum 

ska uppstå i texten, men att de vid handskrift själva måste göra mellanrummet genom att lyfta 

handen med pennan från pappret. 

5.2.4 Flyt i handskrivningen 

På grund av utebliven lärarutbildning säger Lärare Apelsin att hen inte vet hur eleverna får flyt 

i sin handskrivning. Både Lärare Päron och Lärare Äpple säger att elever får flyt genom att 

träna på att skriva. Lärare Päron uppger att en del elever kan ha svårigheter att nå dit:  

Ibland är det ju det att de formar bokstäverna, bara att hålla i pennan och göra det, som är svårt. 

Ibland är det ju att de har jobbigt i själva skrivandet, stavandet, få ner det på pappret helt enkelt. 

Och så finns det de här som har jättejättesvårt att kunna fantisera och kunna göra typ berättelser 

och det. (Lärare Päron, personlig kommunikation, 2 april 2019) 

Lärare Päron upplever att eleverna producerar mer text när de får skriva av färdiga texter än när 

de måste fantisera själva. Även Lärare Äpple har erfarenhet av elever som upplever svårigheter 

i handskrivning. Hen berättar om en av hens tidigare klasser där flera elever fortfarande i årskurs 

3 ”hade jättesvårt med motoriken och forma och då kände jag att jag vill ju inte knäcka dem på 

grund av att det är så jättejobbigt motoriskt” (Lärare Äpple, personlig kommunikation, 11 april 
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2019). Lärare Äpple förklarar att dessa elever har fått skriva de flesta av sina texter på 

tangentbord istället för med penna. Trots detta har eleverna ändå behövt fortsätta att öva på sin 

handskrift då Lärare Äpple anser att det är viktigt. Av de nuvarande eleverna i klass Äpple har 

många redan börjat få skrivflyt i handskriften, enligt Lärare Äpple. Hen uppger att eleverna 

ibland skriver så snabbt att det blir fel, varpå hen behöver korrigera deras handstil. 

5.2.5 Kunskapskravet ”Läslig handstil” 

Lärare Päron berättar att hen ibland när eleverna skriver, brukar korrigera deras handstil samt 

ge dem tips. Samtidigt säger hen att det är en balansgång hur mycket lärare kan korrigera under 

tiden eleverna skriver eftersom risken finns att glädjen och flödet försvinner i deras 

skrivprocess: 

Går jag in och petar, varje gång jag kommer dit och gör nånting så stoppar jag ju oftast upp deras 

flöde. Och har du då en elev som har svårt att komma igång, som kanske är precis inne i ett flöde 

(paus). Det är ungefär som det klassiska att man går runt och frågar ”Går det bra?”, då har du ju 

stört dem. Men ändå gör man det. Det är automatiskt. (Lärare Päron, personlig kommunikation, 

2 april 2019) 

Korrigering av texterna sker beroende på hur långt eleverna har kommit i sin skrivutveckling: 

”Vartefter jag känner att de mognar, så går jag in och börjar peta i deras texter” (Lärare Päron, 

personlig kommunikation, 2 april 2019). Redan under höstterminen i årskurs 1 har några elever 

i klass Päron kommit så pass långt i sin skrivutveckling att Lärare Päron har kunnat korrigera 

både stavning och dubbelteckning. Hen säger sig ha högre krav på dessa elever då de är mogna 

för det samt behöver utmaning. Samtidigt berättar hen att andra elever i klassen fortfarande nu 

i årskurs 2 inte har en läslig handstil. 

Nu i årskurs 2 har tangentbord börjat bytas ut mot penna i klass Päron. Lärare Päron uppger att 

en läslig handstil kommer senare för dem än elever som börjar med detta redan i årskurs 1. 

Trots detta, säger Lärare Päron att de flesta elever hinner nå kunskapskravet om en läslig 

handstil innan de lämnar årskurs 3. Gällande bedömning av ”läslig handstil” säger hen:  

Om jag ska bedöma en text, om eleven skriver med läslig handstil och eleven vänder B bak och 

fram, så är det för mig, inte väsentligt. Den kan fortfarande skriva en läslig handstil. Vänder den 

varenda bokstav upp och ner och kors och tvärs, då hamnar vi i ett annat läge. (Lärare Päron, 

personlig kommunikation, 2 april 2019) 

Beroende på hur långt eleverna har kommit i sin skrivutveckling uppger Lärare Päron att hen 

kan korrigera något på elevernas bokstavsformning: 

De här som knappt har börjat skriva och som har varit lite svårmotiverade, de har jag försökt att 

inte peta så mycket i för att där har det varit mer en nöd att överhuvudtaget få ner nånting på 

pappret. Men har de kommit igång i det och jag ser att de skriver lilla m på ett väldigt konstigt 

sätt så brukar jag gå in och visa hur tanken är. (Lärare Päron, personlig kommunikation, 2 april 

2019) 

Även om Lärare Päron visar hur bokstaven kan formas, håller inte alltid eleverna med om 

metoden då de kanske redan har hunnit vänja sig vid ett annat sätt. Lärare Äpple brukar hjälpa 

sina elever att forma bokstäverna genom att hålla i elevernas hand för att de tillsammans ska 

känna hur bokstaven formas. Trots att eleverna kanske använder lärarens instruktion en tid, 

brukar de ibland ändra till någon egen metod. För att få läslig handstil, menar Lärare Äpple att 
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det krävs mycket skrivning. Hen säger att ju äldre eleverna blir desto mer noggrann kan hen bli 

gällande elevernas texter: 

I ettan känner jag ju det att då är det ju bara att få dem att våga börja skriva. Sen i tvåan kanske 

man börjar gå mer in på nu ska man börja skriva med små bokstäver och det här med att ha koll 

på att de fixar stor bokstav i början. (Lärare Äpple, personlig kommunikation, 11 april 2019) 

Lärare Äpple förklarar att lärare hela tiden behöver stegra och utmana eleverna, men att när 

eleverna är redo för detta varierar. Hen brukar korrigera eleverna om bokstäverna hamnar åt fel 

håll. Då visar hen skillnaden på bokens färdigtryckta bokstav och elevernas egna för att själva 

få dem att upptäcka olikheterna. Hen förklarar att en del elever har kommit långt i sin 

skrivutveckling redan under hösten i årskurs 1, till skillnad mot dem som då fortfarande inte 

kan bokstäverna: ”För vissa kan det ju knäcka totalt bara (paus) de kanske har suttit hur länge 

som helst bara och försökt forma sin bokstav och så kommer man” (Lärare Äpple, personlig 

kommunikation, 11 april 2019). Hen säger sig vara försiktig att i början korrigera i elevernas 

texter eftersom många av eleverna uppvisar sådan rädsla till att skriva. 

Lärare Apelsin lägger inte stor vikt vid hur eleverna formar sina bokstäver och anser att det inte 

har någon betydelse hur de formar dem eftersom hen själv inte kan förstå varför detta skulle 

vara betydelsefullt. Vad gäller elever som formar bokstäver på annorlunda sätt förklarar Lärare 

Apelsin att hen tror att eleverna upptäcker enklare sätt att skriva allteftersom tiden går: ”Så 

länge man kan läsa det spelar det ju som ingen roll, tycker jag. Det ska ju vara läsligt. Det ska 

ju inte vara ursnyggt” (Lärare Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019). 

5.2.6 Kunskapskraven ”Stavning av elevnära ord” samt ”Interpunktion” 

Lärare Apelsin berättar att eleverna i klassen tycker att det är viktigt att veta hur olika ord stavas. 

Hen säger att eleverna ofta frågar om stavningen och att hen ibland skriver ordet på tavlan, 

medan hen andra gånger säger att eleverna ska skriva som det låter. I denna klass är det stor 

skillnad på hur långt eleverna har kommit i sin skrivutveckling, enligt Lärare Apelsin. Hen 

säger att en av eleverna knappt kan läsa och skriva, medan en annan redan skulle klara 

kunskapskraven för årskurs 3. För elever som upplever svårigheter med skrivning anser Lärare 

Apelsin att fokus inte bör ligga på stavning, utan på att försöka komma igång med skrivningen. 

Först när Lärare Äpples klasser börjar i årskurs 2 brukar hen bli mer noggrann med stavningen. 

Då introduceras exempelvis ”veckans ord” där elever ska kunna rättstava elevnära ord. I klass 

Päron ligger inte fokus på stavning. 

Varje gång eleverna ska skriva påminner Lärare Apelsin dem om att de ska använda sig av 

rubrik, versal i början av mening och punkt i slutet. Lärare Apelsin berättar att några elever har 

börjat använda frågetecken, varpå hen har börjat lägga till frågetecken på påminnelselistan. Hen 

berättar att klass Apelsin i helklass har övat på att dela upp en berättelse helt utan punkter och 

versaler, till meningar. Först hade Lärare Apelsin läst berättelsen utan andningspaus och till slut 

sagt: ”Nej, nu är jag alldeles blå i ansiktet, jag håller på att svimma” (Lärare Apelsin, personlig 

kommunikation, 5 april 2019) och då visat på betydelsen av punkter. Hen har då också nämnt 

att det ibland kan vara långa meningar, men att dessa då kan ha en andningspaus i form av ett 

kommatecken. Detta är dock ingenting som eleverna behöver lägga på minnet. 
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Lärare Apelsin brukar inte vara noga att korrigera de texter som eleverna skriver på 

tangentbord, däremot säger hen sig vara mer noggrann när eleverna skrivit för hand. Av en 

annan lärare på skolan har Lärare Apelsin fått direktiv att elevernas stavning inte är så viktig, 

varpå hen i princip bara korrigerar om något är helt fel. Lärare Päron förklarar att det är lättare 

att omarbeta texter vid skrivning på tangentbord, varpå hen korrigerar mer på stavning och 

meningsbyggnader vid datorskrift än vid handskrift. Om eleverna har glömt punkt eller behöver 

ändra storlek på några få bokstäver kan Lärare Päron säga till om det vid handskrift, men övrig 

korrigering blir oftast bara på datorskrivna texter eftersom ”då kan jag ju ställa högre krav, för 

det är lätt att åtgärda dem utan att behöva skriva om allting” (Lärare Päron, personlig 

kommunikation, 2 april 2019). 

Även Lärare Äpple berättar att hen gör skillnad på hur mycket hen korrigerar elevernas texter 

beroende på vilket skrivverktyg som använts och säger att det blir mer korrigering när eleverna 

skrivit på tangentbord: ”För då behöver de kanske inte lägga all den där energin på just att ha 

format” (Lärare Äpple, personlig kommunikation, 11 april 2019). När eleverna i klass Äpple 

skriver på tangentbord brukar de ha hörlurar så att texten de skrivit kan spelas upp tack vare 

datorprogrammets talsyntes. Lärare Äpple brukar då lyssna tillsammans med eleverna för att 

höra om det låter rätt, vilket gör att eleverna själva får reflektera över om det verkar rätt. 

5.2.7 Elevernas reaktioner och lärarnas motivation 

Lärare Apelsin säger att eleverna ofta reagerar med motfrågan om de inte istället får skriva på 

tangentbord. Hen tror att det beror på att eleverna är vana att skriva på tangentbord genom 

arbetet med ASL: ”Jag är ju lite gammalmodig så jag tycker inte det är nödvändigt. Datorn kan 

de ändå. Den behöver vi som inte lära dem att kunna” (Lärare Apelsin, personlig 

kommunikation, 5 april 2019). Trots motståndet skriver eleverna ändå för hand när de har fått 

avslag på sin fråga. 

Lärare Päron berättar att det i hens klass finns elever som ofta protesterar över vad hen än säger 

åt dem, men hen reflekterar ändå över att eleverna för tillfället varken reagerar positivt eller 

negativt när de ska skriva för hand. I klass Äpple vittnar Lärare Äpple om ett hårt, tydligt 

motstånd från eleverna när de måste skriva för hand eftersom ”de tycker att det är jättejobbigt 

att skriva” (Lärare Äpple, personlig kommunikation, 11 april 2019). Ibland brukar Lärare Äpple 

fundera över om eleverna överhuvudtaget skriver med penna de är hemma eller om alla elever 

kanske sitter vid datorer. Hen tror att många får använda datorer mycket på fritiden och detta 

är en av anledningarna till att klass Äpple mest skriver för hand i skolan: ”Det känns som att 

man kanske behöver lära sig den gamla vägen. Alltså, använda en penna” (Lärare Äpple, 

personlig kommunikation, 11 april 2019). 

Gällande motivation säger Lärare Apelsin att hen inte har reflekterat över huruvida eleverna 

behöver motiveras till att skriva för hand. Hen tror att eleverna kan få motivation genom att hen 

själv modellerar skrivande genom att skriva för hand på tavlan: ”Jag tror att om de ser att man 

tycker det är kul att skriva så kanske man kan föra över nåt” (Lärare Apelsin, personlig 

kommunikation, 5 april 2019). Lärare Päron uppger att hen motiverar sina elever genom olika 

belöningar i form av några minuters fristund om de gör det hen ber dem att göra. Hen menar att 

detta oftast är ett effektivt sätt att motivera eleverna. Även Lärare Äpple menar att hen ofta 
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behöver motivera sina elever till skrivning för hand, men att tillvägagångssättet beror på vilken 

elev det gäller. Ofta förklarar hen för eleverna att de arbetar mot mål för årskurs 3. 

5.3 Elevers beskrivningar av kognitiva upplevelser och strategier, relaterade till 

handskrift 

Här redovisas resultatet av de kognitiva upplevelser och strategier, relaterade till handskrift, 

som eleverna själva beskriver under elevintervjuerna.  

5.3.1 Kognitiva upplevelser 

Då eleverna i klass Äpple är yngst i denna studie har de haft svårt att uttala sig om kognitiva 

upplevelser, varpå deras bidrag till denna del är mindre än de andra klasserna. I klass Apelsin 

beskriver en av eleverna svårigheter när gemener och versaler blandas. Hen berättar att 

gemenerna är svåra att komma ihåg eftersom de inte liknar versalerna: ”lilla g, där har man ju 

en liten, som typ ett j och sen en boll, men stora G är ju inte alls så. Det är ju som på ett annat 

sätt” (Elev 1, Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019). Eleven säger också att 

gemenerna är svårare att skriva eftersom de är mindre till storleken. 

Även i klass Päron förklarar eleverna att det är svårt då gemener och versaler blandas vid 

meningsskrivande. Eleverna beskriver bokstäverna y, å och ö svåra att skriva eftersom de sällan 

skriver dem. Även gemenerna n och r upplevs som svåra och en elev beskriver att gemenen h 

ibland kan likna gemenen b när hen skrivit den. En elev säger att det är svårt att komma ihåg åt 

vilket håll bokstäverna ska skrivas och att det kan vara svårt att forma dem. En annan elev säger 

att hen brukar glömma versal i början av meningarna. I klass Äpple beskriver några av eleverna 

att det är svårt med några av gemenerna, bland annat nämns a, å, ä och ö samt g och p. I klass 

Apelsin beskrivs svårigheter med gemenerna p och q samt b och d eftersom de lätt blandas ihop. 

En av eleverna i klass Apelsin säger att hen inte har någon strategi för att forma bokstäverna 

och en annan säger att hen blandar gemener och versaler vid meningsskrivande: ”Det är olika 

ställen de ska vara på och att strecken är längre ner och upp” (Elev 4, Apelsin, personlig 

kommunikation, 5 april 2019) och syftar på att det är svårt att komma ihåg hur alla bokstäver 

ska skrivas i förhållande till stödlinjerna på pappret. 

I klass Apelsin förklarar en av eleverna att när hen inte planerar sitt skrivande i förväg kan 

bokstäverna bli konstiga. En annan elev säger att hen skriver mycket hemma under fritiden, 

varpå det går bra att skriva i skolan. En av klassens elever berättar att hen är tävlingsinriktad 

och att hen tycker om att träna på olika saker för att bli bättre. När denna elev lyckas med något 

tycker hen att det känns roligt: ”Då känner jag verkligen att jag ska fortsätta mera för då blir 

jag ännu bättre och bättre” (Elev 5, Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019), vilket hen 

anser är en motivation till skrivandet. Denna elev uttrycker vikten av att kunna skriva för hand, 

om man inte har någon dator tillgänglig. 

Flera av eleverna i klass Päron har reflekterat över att det är viktigt att kunna skriva med penna 

när man är vuxen: ”Så man kan skriva bra när man är vuxen. Så de förstår vad man har skrivit” 

(Elev 2, Päron, personlig kommunikation, 2 april 2019). En elev säger att handskrift är viktigt: 

”Till exempel på jobbet så måste man kunna skriva och så” (Elev 4, Päron, personlig 

kommunikation, 2 april 2019). En annan elev säger: ”För att om man jobbar i ett jobb och man 
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ska skriva på ett papper då kan man inte bara skriva fel bokstäver” och förklarar att det skulle 

vara ”pinsamt om man skriver fel” (Elev 3, Päron, personlig kommunikation, 2 april 2019). 

Dessa elever har därmed redan som åttaåringar reflekterat över hur ett yrkesliv skulle vara utan 

en fungerande handskrift. 

Några av eleverna i klass Apelsin reflekterar över att det inte skulle vara bra om man som vuxen 

inte skulle kunna skriva läsligt för hand. Elev 1 säger att om en vuxen inte skulle kunna skriva 

med handskrift ”hade det gått jättedåligt för då hade någon kanske sagt att han skulle skriva 

något och då vet den personen inte hur man skriver för hand. Så det är ganska bra att man kan 

skriva” (Elev 1, Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019). En annan elev uttrycker att 

det är viktigt att man kan handskrift redan i högre årskurser i skolan: ”Man ska kunna skriva 

med penna ifall det är några uppgifter man ska skriva i typ högre klasser eller på jobbet. Då 

måste man kunna skriva med penna, inte bara på datorn” (Elev 2, Apelsin, personlig 

kommunikation, 5 april 2019). En tredje elev tycker att det är viktigt att vuxna kan skriva med 

handskrift: ” Ja, för när man blir större så, ibland så har man ju ingen dator och sånt. Till 

exempel på vissa jobb så ska man skriva på vissa papper och då måste man ju skriva med sin 

egen handstil” (Elev 5, Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019). Denna elev fortsätter 

med att säga att detta även gäller för barn: ”Och barn, för att på vissa frågor måste man ju kunna 

läsa och svara på frågorna” (ibid., personlig kommunikation, 5 april 2019) och syftar på 

skoluppgifter. 

5.3.2 Kognitiva strategier 

Eleverna i klass Äpple reflekterar över hur stress påverkar att deras texter blir slarviga: ”Jag 

skriver bara lugnt och så och inte slarvar så mycket. För om man slarvar måste man sudda” 

(Elev 3, Äpple, personlig kommunikation, 11 april 2019). En annan elev har en liknande åsikt 

att stress påverkar: ”Då gör man fel. Då gör jag fel” (Elev 4, Äpple, personlig kommunikation, 

11 april 2019), men säger att texten blir bra om hen inte stressar vid skrivning. Detta är något 

som även eleverna i klass Apelsin har reflekterat över. En av dem blir lätt stressad när tiden för 

skrivuppgifterna rinner iväg och detta tycker hen inte om eftersom hen uttrycker att texten då 

blir slarvig. Två elever i klassen har dock kommit på varsin strategi för att undvika att texterna 

blir slarviga på grund av stress. Den ena tänker på att skriva lugnt och den andra har som rutin 

att alltid titta igenom sitt arbete innan inlämning för att kunna rätta till eventuella fel. 

Eleverna i klasserna har hittat några strategier för att hinna skriva mycket. I klass Äpple 

beskriver en elev att hen försöker vara koncentrerad och tänka på vad hen ska göra. En annan 

säger att hen försöker skriva i lugn och ro, men samtidigt skynda sig. I klass Päron uppger en 

av eleverna att hen försöker att inte skriva detaljerat för att hen ska hinna skriva det hen vill och 

en annan elev säger att hen brukar förkorta sina meningar. En tredje elev menar att hen hinner 

skriva långa texter i skolan eftersom hen skriver mycket även på fritiden. Två andra elever 

uppger att de brukar tänka på det de ska skriva, medan en annan uppger att hen bara skriver. 

Denna sista strategi delar även en av eleverna i klass Apelsin och säger: ”Jag tjorvar inte med 

nånting så då går det bra. När man gör det man ska då går det bättre än när man tjorvar” (Elev 

5, Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019). Elev 5 förklarar att skrivningen går bra om 

hen är fokuserad och inte upptagen med någonting annat. En annan elev uppger att hen planerar 

sin skrivprocess, bokstav för bokstav i huvudet innan hen skriver. 
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Eleverna har olika strategier för att orka skriva. En elev i klass Äpple uppger att hen tar det 

lugnt när hen ska skriva och att hen har tålamod att hålla ut tills lektionen är slut. En annan 

säger att hen har energi och därför orkar skriva. Även en av eleverna i klass Päron förklarar att 

hen drivs av mycket energi samt viljan att göra allt klart och en annan elev säger att hen aldrig 

tycker att skrivning är ansträngande. I klass Apelsin berättar en av eleverna att hen får ork om 

hen har ätit ordentligt och inte skriver på tom mage. 

En av eleverna i klass Apelsin säger att hen inte slutar skriva även om hen blir trött eller får ont 

i armen. En annan elev förklarar: ”Jag vill vara duktig i skolan. Men ibland har jag bara inte 

orken. Men jag försöker. Sen när jag blir större så vill jag inte få dåliga betyg och jag vill kunna 

få bra betyg” (Elev 2, Apelsin, personlig kommunikation 5 april 2019). Denna elev motiverar 

sig att orka skriva genom att tänka: ”Att det här kommer gå bra. Och att jag inte får ge upp” 

(Ibid., personlig kommunikation 5 april 2019). En annan elev blir motiverad av hur långt hen 

hunnit i sitt skrivande och tänker då att hen säkert klarar mer. 

Under skrivpassen brukar en av eleverna i klass Äpple tänka på att följa de instruktioner de har 

fått vid skrivuppgiften: ”Man måste följa alla instruktioner. Att man ska följa bokstav och 

bokstav ända tills det är slut” (Elev 6, Äpple, personlig kommunikation, 11 april 2019). En 

annan elev berättar att hen gärna tänker på roliga saker som hen ska göra på fritiden eller att 

hen längtar efter god mat och en tredje brukar tänka på en saknad bortgången närstående. Även 

några av eleverna i klass Päron uppger att de ibland tänker på annat än skrivningen: en drömmer 

om vad hen ska göra på fritiden, en annan längtar till uterasten och en tredje saknar familjens 

husdjur. I klass Apelsin tänker en av eleverna att hen får göra något roligare sedan om hen 

snabbt skriver klart. 

I klass Päron uppger en elev att hen tänker på att försöka att inte prata mycket under lektionen 

och några andra säger att det enda de tänker på är att de ska skriva för att hinna färdigt, vilket 

även en av eleverna i klass Apelsin gör. En av eleverna i klass Päron tänker på att vara noggrann 

med att inte slarva för att texten ska vara läsbar, liksom även en av eleverna i klass Apelsin. 

Denna elev beskriver att hen upplever svårigheter i minnas bokstävernas former och i att forma 

dem, vilket hen menar stoppar skrivflödet: ”Att man måste sitta och tänka och allt, det är ju det 

att man bara vill ha klart allting fort” (Elev 4, Apelsin, personlig kommunikation 5 april 2019). 

5.4 Kroppsliga upplevelser och strategier som elever beskriver, relaterade till handskrift 

Här redovisas resultatet av de kroppsliga upplevelser och strategier, relaterade till handskrift, 

som eleverna själva beskriver under elevintervjuerna. 

5.4.1 Kroppsliga upplevelser 

Till de kroppsliga upplevelser som en elev i klass Äpple beskriver hör att hen har ett bra 

penngrepp samt bra kontroll över pennan och att det därför känns bra att skriva med den. En 

annan säger att det känns bra att hålla i och skriva med penna eftersom hen tycker att det är lätt 

att styra den. 

Flera av eleverna i klass Päron tycker att det är bra och lätt att skriva med penna och tycker om 

friheten att få forma bokstäverna i vilken stil hen vill. Elev 6 förklarar: ”Jag gillar när det blir 

så här, när man hela tiden tränar. Då blir det ju finare och bättre eftersom” (Elev 6, Päron, 
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personlig kommunikation, 2 april 2019) och hen tycker att det är roligt att skriva när man 

utvecklas. En annan elev säger att hen inte tycker om att forma bokstäver när hen skriver 

eftersom hen liknar det med att rita, vilket hen inte heller tycker om. 

En elev i klass Apelsin säger att det är konstigt att skriva med penna eftersom man måste röra 

på handen hela tiden. Eleven uppger sig ha svårigheter i handskrivning och att det kan bli 

slarvigt när det värker i fingrarna och handleden vid skrivning. Hen beskriver att hen inte har 

hittat ett bra penngrepp ännu. Vid skrivning brukar eleven bli trött i handen och därför brukar 

hen ibland försöka skriva med sin andra hand, men menar att det inte går så bra. Eleven säger 

att det är lättare att skriva på tangentbord eftersom ”Då ser man knapparna, de som man skriver 

med. Så slipper man göra knapparna” (Elev 4, Apelsin, personlig kommunikation, 5 april 2019). 

Hen menar att hen vid skrivning på tangentbord inte själv behöver forma bokstäverna eftersom 

det bara är att trycka på en färdig bokstavstangent. 

5.4.2 Kroppsliga strategier 

Denna studies alla deltagande elever i klass Äpple uppger att de föredrar att sitta på en stol när 

de skriver för hand. En elev nämner att hen tycker om att sitta och arbeta på klassens pilatesboll 

eftersom den är rolig när man kan studsa lite. En elev säger att hen brukar hänga över sin bänk, 

nästan liggande när hen blir trött i huvudet och i ryggen och att det hjälper för att hen inte ska 

börja gråta när hen blivit trött. 

Även i klass Apelsin sitter eleverna helst när de skriver, de flesta på en stol, men även en kudde 

på golvet och en soffa uppges som omtyckta platser. En av eleverna säger också att hen ibland 

brukar ligga och skriva hemma på sin säng eller en soffa. Alla utom en av denna studies 

deltagande elever i klass Päron vill helst sitta på sin stol när de skriver. Den sista står helst 

eftersom hen upplever det som enklare. Några av eleverna uppger dock att de gärna kan stå på 

de balansbrädor som finns i klassrummet eftersom de säger att det ibland kan vara skönare att 

stå upp och skriva. En elev uppger att de även tycker om att sitta på golvet och skriva, men bara 

hemma eftersom hen säger att skolans golv är för smutsigt för det. 

Några elever i klass Äpple berättar att de inte tror att de uppvisar några kroppsliga rörelser, 

utöver den skrivande handen, när de skriver. Några säger att de brukar röra på sina ben och 

fötter eftersom de tycker att det är roligt och känns bra. En uppger att hen brukar leka lite med 

sitt sudd medan hen skriver. I klass Päron berättar de flesta att de brukar röra på sig när de 

skriver, bara en av eleverna säger sig vara helt stilla. En beskriver att hen ändrar ställning och 

lutar fram över bänken, men även att hen brukar snurra sitt hår runt fingrarna eftersom hen 

anser att hen skriver snabbare då. En elev säger att hen brukar se sig om i klassrummet och en 

annan elev säger att hen tycker om att röra på sig och därför brukar dingla på sina ben. 

I klass Apelsin berättar denna studies alla deltagande elever att de är medvetna om att de rör på 

kroppen när de skriver. En elev säger att hen rör sig mycket genom att bland annat hålla i 

pappret på bänken, röra på andra pennor än den hen skriver med, på sitt sudd eller på en liten 

klämboll: ”Så håller jag bollar för att kunna lugna mig. Då skriver jag bättre” (Elev 4, Apelsin, 

personlig kommunikation, 5 april 2019). En elev berättar att hen brukar dra fram axlarna, se sig 

om i klassrummet och sätta upp fötterna på stolen. Alla utom en säger att de brukar dingla med 

fötterna eller röra på benen. En elev förklarar att hen rör på sina ben för att hen helst vill gå ut 
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på gården och springa. En elev berättar att hen sätter fingret framför munnen när hen tänker 

ochen annan elev säger att hen antingen snurrar pennan på bänken eller trummar med fingrarna 

när hen tänker. Denna elev brukar luta huvudet i handen och förklarar att det ibland är tungt att 

låta huvudet hålla uppe sig själv. Elev 3 brukar luta huvudet i handen och dessutom bita på sin 

linjal, vilket hen förklarar beror på att hen vill ha lugn och ro och att hen skriver bättre med 

linjalen i munnen. 

Flera av eleverna i klasserna uppger att de behöver kortare pauser ibland när de skriver. I klass 

Äpple brukar en elev skriva lite försiktigare ibland så att armen får vila och en annan säger att 

hen brukar skaka på sina armar för att sedan fortsätta skriva. En av eleverna i klass Päron har 

en strategi att pausa och värma upp sina handleder med en rullande rörelse eftersom hen kan få 

lite ont i dem vid längre skrivpass. I klass Apelsin värmer en elev upp sina fingrar innan 

skrivning eftersom hen upplever att det går bättre att skriva när de inte blir så stela. En annan 

elev i klassen brukar skaka lite på armen som håller i pennan, medan en annan pausar genom 

att gå och dricka vatten. En elev i klass Päron säger att hen brukar pausa och titta på sina naglar, 

medan en kliar sig. En elev stretchar ibland och sträcker armarna bak och åt sidorna eller ställer 

sig på tå och förklarar det som att: ”Jag kan inte vara så still ibland” (Elev 7, Päron, personlig 

kommunikation, 2 april 2019) och menar att det går lättare att skriva om hen får röra på sig. 

5.5 Kroppsliga strategier som elever uppvisar vid handskrift 

Här presenteras de kroppsliga strategier som har sammanställts av de filmade observationerna. 

Under observationerna har en hög grad av öppenhet använts eftersom eleverna till viss del har 

fått veta vad som studeras. Graden av delaktighet har dock varierat från låg vid enbart 

observation på avstånd, till hög när jag ibland har hjälpt eleverna. 

Resultatet presenteras här klassvis för att det ska vara mer lättöverskådligt att kunna se hur 

eleverna i varje klass reagerar på samma uppgift. Till sist presenteras beskrivningar från 

lärarintervjuerna av vilka kroppsliga rörelser som iakttas hos eleverna. 

5.5.1 Klass Äpple: Arbetsbok 

Under denna lektion sitter eleverna och skriver i sin arbetsbok. I den första uppgiften ska de 

träna på att forma bokstaven x i versaler och gemener på tre rader och i den andra uppgiften ska 

de hitta rimord från en ruta med ord som innehåller x. 

När Elev 3 skriver bokstäverna på raderna är hen fokuserad på uppgiften. Hen lutar sig bak och 

har skrivararmen helt rak. Hen skriver noga och börjar forma bokstäverna exakt där 

startpunkten är. Både Elev 6 och 8 skriver med huvudet lutat i handen, medan Elev 7 sitter med 

rakare rygg. Elev 1 vickar huvudet åt sidorna medan hen skriver. 

När Elev 4 skriver bokstäverna på raderna ligger hen på sin arm på bänken. Från liggande 

position sneglar hen sedan på nästa uppgift, men det verkar vara svårt att se. Eleven sätter sig 

upp och lutar huvudet i handen, läser och ljudar. Eleven verkar inte förstå uppgiften, vänder sig 

om, gnuggar sig i ögat och läser sedan uppgiften igen. 

Det verkar som om eleverna upplever den andra uppgiften som svårare. Elev 1 läser uppgiften, 

men istället för att leta rimord börjar hen att klottra bokstaven x nederst på sidan i boken. Eleven 
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är fokuserad på klottret, men efter en stund tittar hen igen på uppgiften och börjar vicka pennan 

i handen och dingla med foten. Inte heller nu börjar eleven med uppgiften, utan fortsätter istället 

att klottra. Det ser ut som om eleven ger uppgiften ett flertal försök att förstå sig på den, men 

varje försök slutar med att hen istället gör någonting annat, exempelvis vänder sig om och 

lyssnar på läraren och eleverna som pratar, lutar bak och sjunker ihop med en gäspning, leker 

med pennan i händerna och rör kraftigt på benen. 

Under åtta minuter kommer inte Elev 1 igång med den andra uppgiften, utan lyckas först med 

det när jag bestämmer mig för att hjälpa eleven. Eleven lutar sig fram och blir av allt att döma 

engagerad i uppgiften, men behöver hjälp med de två första rimorden. Det tredje rimordet hittar 

eleven helt på egen hand, utan påminnelse om vad som ska letas. 

När det sedan är dags för ett helt nytt rimord börjar Elev 1 istället att bläddra i arbetsboken och 

börjar leka med pennan och suddet. Hen ritar på suddet och trycker sedan in pennspetsen i 

suddet. Under tre minuter håller eleven många upprepade gånger på att trycka in pennan i suddet 

och sedan vicka och slå suddet mot bänken så att pennan lossnar. Hen är fokuserad på detta och 

slutar inte förrän jag hjälper eleven med det nya rimordet. Eleven hittar ordet och skriver det. 

Nu har eleven börjat gäspa och gör tydlig mimik med munnen när hen läser och ljudar. 

Inte heller Elev 3 verkar ha lätt med den nya uppgiften. Hen drar ihop munnen och frågar läraren 

vad hen ska göra där, men klarar ändå av att börja skriva. Hen sträcker benen, dinglar med dem 

och vickar på fötterna. Eleven ljudar när hen skriver och rör hela tiden på fötterna. Sedan sätter 

hen sig på knä istället, skriver lite och börjar bolla med pennan mellan händerna. Hen leker med 

pennan en stund och lägger den sedan i boken, läser just bredvid pennspetsen och flyttar pennan 

allteftersom. Eleven börjar snurra pennan i handen samtidigt som hen viskläser för att hitta 

orden som rimmar, men hen skriver ingenting. Hen spänner munnen, snurrar pennan i handen, 

slår pennans baksida mot boken och klöser på pennan med nageln. Hen sätter handen under 

hakan och drar med fingrarna på läppen. Sedan sätter hen händerna under bänken, tar upp dem 

igen och ska skriva, men ångrar sig och sätter bort pennan. Eleven tittar i arbetsboken och 

funderar, skakar foten under bänken, knackar med fingrarna på huvudet och lyfter samt sätter 

ner suddet upprepade gånger. Till slut ropar hen på läraren som kommer och hjälper. 

Även Elev 2 räcker upp handen och undrar vad hen ska göra. Denna elev arbetar sittandes på 

en pilatesboll som eleverna får turvisas om att ha. Jag hjälper eleven genom det första rimordet. 

Hen skriver ett ord. Studsar. Skriver. Studsar. Eleven hoppar högt och räcker upp handen igen 

för att fråga hur många ord hen behöver skriva. Jag svarar att hen ska skriva så många ord hen 

kan hitta. Eleven slutar då att hoppa, böjer bak ryggen, vänder ansiktet mot taket och utbrister 

”Nej!”. Sedan sätter sig eleven framåt igen, hoppar lite och sätter handen mot pannan och börjar 

leta fler rimord. Eleven sträcker armarna på bänken och säger sig inte hitta fler, varpå jag hjälper 

eleven vidare. 

Efter en stunds skrivande, hoppande på bollen och rullande med suddet på bänken frågar Elev 

2 vad hen ska göra nu och jag säger att hen ska fortsätta. Åter igen böjer eleven bak ryggen och 

vänder ansiktet mot taket och klagar ”Varför? Jag orkar inte!”, men fortsätter ändå att skriva 

med min hjälp. 
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5.5.2 Klass Äpple: Skriva av ord 

Nästa lektion har eleverna fått varsitt skrivhäfte där de på varje sida ska kopiera ett svenskt och 

ett engelskt ord med egen handstil, flera gånger på varsin rad. Inför denna lektion har Elev 3 

radat upp ett tjugotal av sina sudd i en halvcirkel runt skrivhäftet. Eleven skriver sakta och 

ordentligt. Läraren kommer förbi bänken och hjälper eleven att forma gemenerna å och r. 

Eleven härmar lärarens instruktion och håller en hand på papprets övre hörn när hen skriver. 

Även Elev 4 håller en hand på häftets övre hörn och känner på sidorna samtidigt som hen skriver 

med full koncentration. När denna elev ska skriva bokstäverna å och i ritar hen ringarna 

(prickarna) före själva bokstaven. Några gånger ritar hen ringen redan innan bokstaven före 

skrivs. 

Elev 1 har en strategi för att inte skriva orden för tätt. Just efter varje skrivet ord sätter hen ner 

ett finger på pappret och håller kvar den där tills hen har skrivit klart första bokstaven i nästa 

ord. Elev 5 är vänsterhänt och har som strategi att efter varje bokstav hen skrivit, lyfter hen på 

handen och tittar på stavningen eftersom ordet som ska kopieras göms under handen. Eleven 

ljudar bokstäverna medan hen skriver. 

5.5.3 Klass Äpple: Knepiga meningar 

Denna lektion får eleverna varsitt arbetsblad med meningar som står utan mellanrum. Uppgiften 

är att skriva om meningarna och lägga till mellanrum. Om de blir klara med den uppgiften får 

de en svårare där meningar står med orden i oordning. Elevernas uppgift är då att skriva om 

meningarna och placera orden i rätt ordning. 

När Elev 3 skriver sina meningar ljudar hen bokstav för bokstav. Läraren går förbi Elev 2 och 

ber hen skriva om meningen för att mellanrummen inte är tillräckligt tydliga och eleven suddar 

utan protest. Innan Elev 5 skriver av sin mening delar hen upp den. Sedan skriver hen snabbt 

samtidigt som hen håller i sitt sudd. Elev 4 sitter och skriver med hörselkåpor över öronen. 

Elev 1 verkar ha lite problem att förstå var mellanrummen ska läggas till, hen försöker läsa den 

långa meningen utan mellanrum. Hen och sträcker på sig och gäspar, vrider överkroppen, lutar 

en armbåge på bänken och läser igen. Sedan sätter hen sig åt sidan på stolen och har därför inget 

ryggstöd bakom ryggen. Eleven sitter bara halvt på stolen och ramlar nästan ner därifrån. Eleven 

glider ner från stolen och sätter sig istället på stolens fotstöd. Hen lutar hakan på bänken då hen 

inte når högre. Jag frågar eleven vad det står, men hen svarar att hen inte vet, varpå jag hjälper 

eleven vidare. 

Även Elev 7 har problem med uppgiften. Hen kopierar bokstäverna exakt och väldigt noga och 

långsamt. Hen ser sig om i klassrummet, känner på sitt hår, skriver en bokstav och ser sig om 

igen. Nästa ord skrivs ihop med det första, helt utan mellanrum. Eleven förklarar att hen inte 

vet var mellanrummen ska vara. Jag hjälper och förklarar, men eleven förstår inte ändå. Efter 

en stunds extra förklaring förstår eleven och börjar skriva. En stund senare tar det stopp igen 

och eleven börjar se på all aktivitet i klassrummet. Hen ser frånvarande ut och ligger långt efter 

alla andra. 
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När Elev 6 skriver lutar hen huvudet i handen och håller fast pappret med armbågen så att det 

inte glider iväg. Hen står på knä och skriver, lutad över bänken. Hen sätter händerna framför 

pannan, snurrar pennan och bollar den mellan händerna när hen läser meningarna. Sedan skriver 

hen fokuserat och hinner klart med det första pappret och får börja med det andra. 

Efter en stund har Elev 6 fingrarna i munnen medan hen markerar med siffror i vilken ordning 

som orden ska skrivas. Hen biter på fingret och hoppar lätt på stolen när hen tänker. Hen skriver 

och gör springande rörelse med benen och sparkar under bänken samtidigt som hen biter på 

fingret. 

Även Elev 8 har fått börja med det andra arbetsbladet. Eleven lutar huvudet i handen och märker 

upp med siffror ovanför orden och kryssar sedan över varje ord hen har skrivit av. Hen väljer 

att skriva alla A, Å och Ä med versaler, trots att alla andra bokstäver utom meningarnas första, 

är gemener. Eleven förklarar att det är svårt med just de tre bokstäverna. Jag hjälper eleven och 

visar hur hen kan forma gemenen a. Hen härmar och skriver sedan a som gemen i 

nästkommande mening. Eleven berättar då om sin strategi när hen märker upp orden med siffror 

genom att hen ser vilket ord som följs av en punkt och vilket ord som har en versal i början. 

Med detta förklarar eleven att hen därmed vet vilket det första och sista ordet är. Eleven skriver 

nästa mening fokuserat. 

5.5.4 Klass Päron: Veckans ord 

I klass Päron arbetar eleverna dagligen med ”veckans ord”, vilket är en skrivövning där eleverna 

ska skriva tio olika ord, varje dag under veckan för att träna på sin handstil. 

Elev 5 skriver fokuserat och snabbt. Elev 1 tittar runt i klassrummet, sätter pennan mot munnen 

och börjar sedan att skriva sakta. Hen ser sig om igen och skriver sedan. Läraren kommer förbi 

och ger eleven ett pennstöd, vilket är ett mjukt gummigrepp som träs över pennan som gör 

pennan lättare att hålla i. Tillsammans med läraren får eleven träna på ett nytt penngrepp. Eleven 

har problem med pennstödet och elevens långa lösnaglar verkar vara i vägen. 

När Elev 3 skriver orden lutar hen huvudet i handen och känner hela tiden på håret. Även då 

eleven tittar runt i klassrummet är handen kvar i håret. Elev 2 är noga med att hela tiden titta på 

stavningen av orden som ska skrivas. Under skrivningen håller hen suddet i handen och känner 

på papprets övre hörn. När eleven har skrivit färdigt dagens ord måste hen komplettera förra 

”veckans ord”, där hen har missat någon dag. Eleven rör hela tiden på fötterna under bänken: 

snurrar dem runt fotstödet, ställer dem på tå, tar ihop dem och flyttar isär dem. Hen tittar runt i 

klassrummet, känner på sin örsnibb och skriver. 

När Elev 7 skriver lutar hen sig nära pappret, bara några centimeter ifrån, men kommer bara 

närmare och närmare, till slut tar nästan näsan i pappret. Hen skriver orden och tittar konstant 

på stavningen. Fötterna glider runt på fotstödet. Läraren påpekar att eleven behöver byta sin 

korta penna till en längre. 

5.5.5 Klass Päron: Drömyrke 

När eleverna har skrivit klart ”veckans ord” ska de skriva varsin kort uppsats på tio meningar 

om vilket som är deras drömyrke. 
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Elev 5 skriver rubriken, tittar runt i klassrummet, lutar huvudet i handen och börjar skriva. Hen 

skriver fort, men blir störd av läraren som kommer förbi och ger eleven en ny, längre penna. 

Eleven ser ut att bli nöjd och sätter pennan mot munnen, läser sin text, viker in läpparna och 

skriver igen med huvudet bara någon centimeter över pappret. Hen sätter sig på en fot och börjar 

sedan skriva ord i luften, just ovanför pappret, precis där nästa mening ska vara. Eleven sätter 

ner fötterna och rör på benen, men skriver under hela tiden. Hen kliar sig i ansiktet och lägger 

sig ner på armen och skriver. Efter cirka en kvarts fokuserat skrivande är eleven klar med 

uppgiften. 

För Elev 1 tar skrivandet hela lektionen. Eleven verkar rastlös och tittar hela tiden runt i 

klassrummet och störs av varje litet ljud och varje liten rörelse som de andra eleverna och 

läraren gör. Hen drar ihop munnen, dinglar med fötterna och leker med håret eller pennan. När 

hen funderar sätter hen fingrarna i munnen, nyper tag i läppen och drar. Eleven vickar på foten 

och dinglar med benet. Hen fyller i punkten från förra meningen, drar ihop munnen och spänner 

läpparna. Hen tittar på sina naglar, leker med fingrarna och stryker handen lätt mot pappret. 

Hen tittar på bänkgrannen, sätter nageln i munnen och drar i läppen. Eleven gör ett försök att 

börja skriva, men är för intresserad av omgivningen och verkar inte få ro att skriva. Hen sträcker 

på benen, sätter håret bakom örat och går sedan och hämtar en klämboll. 

När Elev 1 håller i klämbollen börjar hen skriva fokuserat. Hen drar ihop munnen, dinglar med 

foten, klämmer på bollen och skriver mer. Eleven uppvisar dock problem med sitt nya pennstöd. 

Varje gång eleven sätter ner pennan för att exempelvis sudda, behöver hen försöka hitta rätt 

penngrepp igen när pennan tas upp. Medan eleven skriver gör hen upprepade munrörelser där 

hen spänner munnen och slappnar av och rör tungan mot kinderna. Eleven rullar bollen mot 

bänken och håller den sedan mot halsen. Hen tittar runt i klassrummet och börjar klia sig och 

bita på ett finger. Hen skriver lite och går iväg och hämtar en balansbräda som hen ställer sig 

på och balanserar och snurrar medan hen skriver. 

När Elev 3 skriver lutar hen huvudet i handen och viftar med pennan mellan fingrarna. Hen 

skruvar håret runt fingret och snurrar pennan över ögonlocket. Hen sträcker på benen, viftar på 

fötterna och stryker huvudet i armarna. Hen ser sig omkring i klassrummet och verkar under en 

lång stund fundera på nästa mening. Eleven hämtar en balansbräda som hen ställer sig på och 

ljudar när hen skriver. Eleven ljudar både för varje bokstav som skrivs, men även alla orden när 

de är skrivna. Hen snurrar och lutar över bänken. Hen ritar lätt på bänken, läser sedan sin text 

och ljudar orden. Eleven funderar, vickar pennan i handen och ser sig om i klassrummet. Hen 

skriver ett ord, suckar lätt, tittar mot taket och himlar med ögonen. Eleven snurrar på brädan 

och är fokuserad på skrivningen. Hen tittar på sin text och kliar sig på näsan, bollar pennan 

mellan händerna och snurrar, men just när hen skriver är hen stilla på brädan. 

Elev 3 bär undan balansbrädan, sätter sig på stolen igen och lutar huvudet i handen medan hen 

skriver och ljudar. Hen skriver fokuserat, men ser sedan bekymrad ut när hen läser sin text. Hen 

räknar antal meningar och rynkar ögonbrynen under tiden. Sedan lutar hen huvudet i handen 

och fortsätter skriva. Hen stänger ögonen och kniper ihop i en hård blinkning och tittar sedan 

fokuserat på texten medan hen snurrar håret mellan fingrarna och fortsätter skriva. 
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Vid skrivning skruvar Elev 2 på sitt hår, men snurrar även på benen och fötterna runt fotstödet. 

Eleven ljudar när hen skriver, slutar skriva, sätter handen i håret. Hen skriver och drar handen 

genom håret. Eleven slår pennan i nacken, gäspar och sträcker på sig. Hen skakar huvudet 

snabbt, som i en ryckning och fortsätter skriva. Hen tittar och känner på pennspetsen och 

fortsätter skriva. Stannar upp och känner på pennspetsen igen och sätter den sedan mot läppen 

och gnager lite. Hen sätter sig rakare i ryggen, sätter handen i håret och slår pennan mot bordet. 

Hen skriver och pausar genom att sätta handen på munnen och bita på naglarna. Hen tittar och 

känner på pennspetsen igen. Eleven sträcker på armarna medan hen läser sin text. Hen sätter 

handen i håret och skakar på benen. Hen tittar på vad läraren gör, drar i läppen, funderar och 

kliar sig. Hen ljudar och skriver, vänder på pappret och ser att det finns tomma rader även där. 

Eleven håller i pennan och petar på suddet samtidigt som hen irriterat kliar sig i pannan. 

Elev 2 skriver, stannar upp och funderar och skruvar håret runt fingret. Hen läser texten och 

stampar med foten på fotstödet. En klasskamrat kommer och sätter sig bredvid och eleven 

skiner upp. De småpratar, skrattar och gestikulerar. Eleven fortsätter att skriva. Sedan tittar hen 

på klassrumsklockan och sätter båda händerna framför ansiktet. Hen läser texten, ljudar och 

sätter pennan till munnen. Hen börjar mima och dansa till bakgrundsmusiken som hörs i 

klassrummet. Hen suddar på bänken, sätter handen under hakan, tittar på klassrumsklockan igen 

och sätter handen mot pannan. Eleven hänger med huvudet i handen och stirrar tomt. Hen suckar 

tyst, rör fötterna runt fotstödet och skakar huvudet i handen. Eleven blåser ut en pust, snurrar 

pennan i håret och gnuggar sig i ögat. Hen mimar igen till bakgrundsmusiken, tittar på 

klassrumsklockan och skriver lite. Hen sträcker på sig, gäspar, mimar till musiken, tittar igen 

på klockan och med stängda läppar blåser hen så att läpparna vibrerar och ljud uppstår. Efter 

en stund börjar eleven skriva målmedvetet och hinner då färdigt. 

När Elev 7 skriver lutar hen fortfarande huvudet nära pappret. Hen drar undan luggen från 

ansiktet, vilar huvudet i handen och rör benen under bänken medan hen tittar på sin text. Eleven 

får byta plats och sätta sig bredvid två klasskamrater, varpå de börjar prata med varandra. 

Eleven rullar pennan mellan händerna och slår den i handen. Hen drar upp fötterna på stolen, 

ändrar ställning igen och studsar med benen under bänken. Eleven tittar på klassrumsklockan 

och lektionen tar slut. 

Elev 4, 6 och 8 sitter bredvid varandra och skriver. De pratar mycket under tiden. Till en början 

pratar Elev 4 och 6 medan Elev 8 skriver, men efter en stund deltar även Elev 8 i samtalet och 

alla tre fnissar. Sedan börjar alla tre att skriva, men sneglar lite på varandra under tiden. De 

viskar lite och skriver sedan igen. Benen är stilla hela tiden. De kliar sig lite i ansiktet och sätter 

hår bakom örat. De tittar på varandras texter, viskar och skriver igen. 

Elev 8 pausar och viftar pennan mellan fingrarna samt knackar lätt med pennspetsen mot 

fingret. Elev 6 skriver med huvudet just ovanför pappret. Hen lutar sedan bak och läser sin text 

samtidigt som hen pekar med pennan där hen läser. Hen sätter handen i ansiktet och skriver. 

Elev 4 rör nu lite på benen, sätter handen bakom nacken och vilar pennan i den andra handen. 

Hen drar håret bakom örat, skriver och kliar sig i ansiktet. 
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Alla tre eleverna skriver. Elev 8 ser nöjd ut, hen har skrivit färdigt och går för att visa läraren. 

De andra två fortsätter att skriva samtidigt som de har uppsikt över sin klasskamrat. Elev 6 

börjar vibrera med benen. Elev 4 drar pennan över sin text när hen läser. Både Elev 4 och 6 

vänder samtidigt pappret för att börja skriva på baksidan. En stund senare är även Elev 4 klar 

med sin text, men Elev 6 fortsätter att skriva. 

5.5.6 Klass Apelsin: Yrke 

I klass Apelsin arbetar eleverna också med yrken, men här skiljer sig arbetssätten. Deras 

arbetsuppgift är att de ska lista så många yrken de kommer på och sedan välja ut några av dem 

att skriva meningar om. 

När Elev 1 skriver rör hen fötterna på fotstödet och ställer dem på tå. Huvudet lutar väldigt nära 

pappret och sedan får huvudet vila i handen. Eleven pratar med sin bänkgranne och snurrar på 

sitt örhänge. Hen bollar pennan mellan händerna, biter på den och drar den sedan genom håret. 

Elev 2 rör sig mer när hen skriver. Hen gnuggar ögonen, lutar fram, sätter sig rak. Hen drar 

fingret upp och ner över läpparna, tittar runt och funderar. Ibland lutar huvudet i handen när 

hen skriver, ibland sitter hen rakare i ryggen och ibland får huvudet ligga på bänken under 

skrivningen. När jag frågar eleven varför hen ligger och skriver får jag till svar att hen har 

tråkigt och att hen inte tycker om att skriva eftersom det är tråkigt, jobbigt och för att hen får 

ont i handen. Eleven pratar med bänkgrannen, tar upp pennan, suckar och skriver. Senare sitter 

eleven med ett bokmärke över munnen och näsan, varpå jag frågar vad hen gör med bokmärket. 

Eleven svarar att det svider i ansiktet och att bokmärket är kallt. Hen drar bokmärket fram och 

tillbaka över ansiktet och säger att hen inte kommer på någonting att skriva. 

Några gånger ställer sig Elev 2 upp på fotstödet och ibland rör hen fötterna och skakar på benen. 

Hen slår fingret på pennan, varpå den börjar gunga i handen. Eleven funderar och tittar runt i 

klassrummet, rör tungan mot kinderna i munnen, lutar bak, suckar och blåser med stängda 

läppar så att läpparna vibrerar och ljud uppstår. Hen frågar läraren hur ett yrke stavas, vilket 

leder till en stor diskussion bland eleverna och läraren. 

Det är konstant pågående samtal i klassrummet, men några gånger startar större, mer högljudda 

diskussioner, både mellan eleverna, men även mellan eleverna och läraren. Samtalen handlar 

både om stavning, yrkesbenämningar och vilka yrken som finns samt hur mycket eleverna 

behöver skriva och jämförelser över hur mycket text alla har skrivit. Alla elever deltar till och 

från och några är mer aktiva i diskussionerna än andra. 

Under hela lektionen sitter Elev 3 med sin linjal i handen, snurrar och leker med den. Eleven är 

fullt upptagen med linjalen och håller den ofta vid munnen, drar den mellan läpparna eller biter 

på den. Hen sitter också med pennan och vickar den i en pendelrörelse på bänken. Eleven 

spänner munnen, ändrar sittställning, gungar benen, kliar sig i håret och sätter hår över munnen. 

Sedan rätar hen till håret och börjar skriva en kort stund och fortsätter med att leka med pennan 

på bordet. Hen sätter linjalen till munnen och snurrar den sedan mellan händerna, men byter till 

att snurra pennan och dra den mellan fingrarna. Hen sätter tillbaka linjalen till munnen och 

balanserar den mellan läpparna. 
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Efter en stund har Elev 3 listat färdigt yrken och börjar då att skriva en längre text om några av 

dem. När hen läser sin text ljudar hen tyst och medan hen skriver ljudas bokstäverna och orden 

tydligt med tydlig munmimik. Eleven lutar bak, tittar på sin text och biter på linjalen. Hen 

skriver igen och håller linjalen i handen under tiden. Pausar och sätter linjalen till munnen. 

Eleven sträcker på sig med handen bakom ryggen, spänner läpparna och fortsätter att skriva. 

Hen pratar för sig själv för att höra stavningen av orden, skriver, sätter linjalen till munnen och 

funderar. Hen läser sin text och håller linjalen i handen medan hen slår med pennan på orden 

som läses. Eleven biter på linjalen igen och jag frågar vad hen gör med den. Då pausar hen 

bitandet och svarar att hen gör streck. Jag påpekar att eleven bara har gjort två streck på pappret 

och frågar vad hen gör mer med linjalen, men det vet inte eleven. Jag frågar om det hjälper att 

bita på linjalen och eleven visar stolt upp att hen till och med har bitit bort en bit på den. Eleven 

fortsätter att skriva, fortfarande bitande på linjalen. 

När Elev 4 skriver gömmer hen ofta munnen i tröjan, ibland hela ansiktet. Hen håller tröjan 

över munnen samtidigt som hen skriver. Eleven tittar upp, vickar på benen och snurrar foten 

samtidigt som hen skriver. Hen gungar foten kliar sig på pannan, sätter handen över munnen 

och skriver. Hen sträcker ut båda benen åt sidorna, kliar pannan och tittar runt. Efter en stunds 

skrivande börjar eleven ha större, kraftigare rörelser av sina ben, nästan som i en springande 

rörelse. Hen gömmer huvudet i tröjan och vilar huvudet i båda händerna, fortfarande i tröjan. 

Hen kommer fram ur tröjan, men låter munnen vara kvar där inne. Eleven ser sig om i 

klassrummet och dinglar kraftigt med benen under bänken. Munnen är fortfarande gömd i tröjan 

och eleven sätter händerna över ansiktet. Sedan kisar eleven med ögonen, ser sig om i 

klassrummet samtidigt som hen snurrar pennan i handen och gnuggar sig i ögat. 

Elev 4 börjar att vicka pennan mellan fingrarna och jag frågar varför hen gör så. Eleven svarar 

att hen tänker och jag undrar då om det hjälper. Eleven rycker på axlarna, lutar huvudet i båda 

händerna och läser sin text. Hen vänder pappret och läser. Jag frågar hur det känns och eleven 

svarar att det är jobbigt att inte veta vad man ska skriva och säger att det hjälper lite för tankarna 

att vicka på pennan. 

Elev 4 skriver och drar ut ärmarna från kroppen. Hen spänner munnen, sätter fingrarna mot 

läpparna och gör ljud. Sedan drar eleven i läppen och fortsätter skriva. Hen sträcker armarna 

framåt och tittar runt. Spänner läpparna, skriver och gör rörelser med munnen. Hen pausar och 

frågar bänkgrannen hur mycket hen har skrivit. Under samtalet slår eleven pennan lätt och 

snabbt mot nacken. Sedan slår hen pennan i luften istället och börjar skriva. Plötsligt börjar 

eleven att rita på sin sax istället. Därefter kliar hen sig, slår med pennan i nacken igen och låser 

fast pennan i nacken. Hen lyssnar på diskussionen som pågår i klassrummet, kliar sig i håret 

och vänder sig om för att titta på den som pratar. Eleven vänder sig fram igen och fortsätter att 

skriva, gör en axelryckning och skriver fokuserat. Nu kliar eleven sig på ryggen, men släpper 

inte blicken från sitt papper. Hen skriver, sträcker fram skrivarhanden i en snabb ryckning och 

lutar närmare pappret. 

Efter en stunds fokuserat skrivande pausar Elev 4, tar upp saxen som ligger på bänken och 

pratar med bänkgrannen samtidigt som hen klipper med saxen i luften. Hen drar handen genom 

håret, kliar sig på huvudet och fortsätter skriva. Hen sträcker armen, skriver och pausar för att 
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prata med bänkgrannen igen samtidigt som hen nyper sig i läppen. Eleven tar upp sitt sudd och 

sätter ner det igen. Hen sträcker fram skrivararmen igen och fortsätter skriva. Sträcker armen 

ytterligare en gång och skriver. Eleven lutar bak medan hen läser sin text, lutar fram och skriver 

fokuserat och är sedan färdig med arbetet. 

När Elev 5 skriver sätter hen ofta handen över munnen och funderar. Hen rullar pennan och 

suddet i handen, skriver lite och sätter handen över munnen och funderar. Hen drar ihop munnen 

och spänner läpparna, gnuggar sig i ögat och fortsätter skriva. Eleven spänner läpparna under 

tiden hen skriver. Hen håller handen över papprets översta hörn och böjer lite på bladet. Hen 

rullar suddet mot bänken, skakar på benen och frågar läraren om en yrkesbenämning, varpå en 

ny klassrumsdiskussion startar. 

Elev 5 rör benen under bänken och lutar bak samtidigt som hen skriver. Hen funderar, tittar mot 

taket och sätter handen över munnen. Hen sträcker på benen och skriver. Hen lyfter på pappret, 

funderar och vänder sida. Eleven pratar en stund med sin bänkgranne, spänner läpparna, lägger 

huvudet på sned och skriver. Hen lutar bak, pausar och tittar på bänkgrannen. Hen skriver, tittar 

upp, drar in läpparna och börjar skriva meningar om några av sina listade yrken. Hen spänner 

läpparna och gör flera rörelser med munnen medan hen skriver fokuserat. Medan eleven skriver 

är huvudet på sned, men efter varje skrivet ord rätar hen på huvudet för att sedan vinkla det igen 

när nästa ord skrivs. Eleven lägger ner pennan sätter handen över munnen och tittar på sin text. 

Hen tar upp pennan igen och skriver. Plötsligt gör hen ett inlägg i den pågående 

klassrumsdiskussionen. Hen sträcker på sig och sätter ena armen korsande över kroppen till 

axeln på andra sidan och stretchar. Hen tittar och lyssnar på eleverna som pratar samtidigt som 

hen håller sig om axeln. Hen tar upp pennan och skriver. Sätter handen över munnen, lyssnar 

på samtalet och tänker. Hen tittar på sin text och nyper sig på läpparna. Hen skriver, spänner 

munnen och funderar. När eleven har läst sin text börjar hen dansa, sittandes vid bänken. Hen 

spänner munnen och sträcker på fingrarna i en cirkulerande rörelse. Sedan knyter hen handen 

och slappnar av flera upprepade gånger. Jag frågar vad eleven gör med handen och eleven 

verkar bli ställd, upprepar frågan för sig själv och svarar sedan att hen skriver. Jag pekar på 

fingrarna som rör sig och eleven svarar att hen behöver en paus från skrivandet. Sedan vänder 

eleven pappret och skriver igen. 

En stund senare står Elev 5 på knä och lutar över bänken, på alla fyra, samtidigt som hen skriver. 

Hen vickar på fötterna och kryper ihop lite mer, nästan på knäna, men skriver hela tiden. Eleven 

ställer sig helt upp på knäna på stolen och börjar klättra upp på bänken, men glider sedan ner 

till sittande position med uppdraget knä. Senare sätter sig eleven med benen nedåt igen och rör 

på fötterna. Jag frågar eleven vad hen gör med dem, varpå hen upprepar frågan och blir ställd. 

Hen funderar och tittar ner på fötterna under bänken. Jag frågar om eleven vet om att hen rör 

på dem och eleven svarar att hen inte visste om det. 

5.5.7 Klass Apelsin: Arbetsbok 

Nästan lektion skriver eleverna i en arbetsbok med tillhörande läsebok. De ska svara på frågor 

från texten de har läst och sedan ska de arbeta med ordklasser. Elev 1 och 2 diskuterar samtidigt 

som Elev 2 vilar huvudet i handen, med håret som ett draperi över ansiktet. 
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Elev 4 skriver och sträcker sedan på skrivararmen. Hen läser frågan, letar svaret i läseboken, 

skriver svaret och drar ihop munnen. Hen sätter handen över näsan medan hen letar efter nästa 

svar i läseboken. Hen böjer sig fram, kliar huvudet och läser. Sedan sträcker hen skrivararmen 

och skriver. Eleven tittar runt i klassrummet och kliar sig under näsan. Hen sträcker på 

skrivararmen igen och börjar skriva. Sedan kliar hen sig i nacken, skriver och kliar sig på 

huvudet. Hen gömmer munnen i tröjan och leker med fingrarna i handen. 

Medan Elev 5 skriver håller hen den andra handen över arbetsbokens övre hörn och känner på 

sidorna med fingrarna. Eleven spänner munnen, snurrar pennan i handen och funderar. Hen 

skriver och känner på bladen i bokens hörn. Under skrivningen gör hen upprepade rörelser med 

munnen: spänner, slappnar av, spänner, slappnar av. Eleven pausar och läser en ny fråga, men 

börjar istället att titta på nästa sida för att se vad som kommer sedan. Hen tittar tillbaka på den 

aktuella frågan och mumlar ”Va?”, ser konfunderad ut, läser frågan igen, rör pennan mot 

bröstkorgen och ser ut att leta svaret i läseboken. Sedan spänner eleven munnen samtidigt som 

hen fokuserat skriver ett svar. 

5.5.8 Lärarnas iakttagelser av elevernas kroppsliga rörelser vid handskrift 

Under intervjuerna får lärarna berätta om vilka kroppsliga rörelser eleverna brukar uppvisa vid 

handskrivning. Lärare Apelsin ser ut att bli lite ställd när hen får frågan vilken position eleverna 

brukar ha vid skrivning och uppger att hen aldrig har tänkt på det, men tänker att de nog bara 

sitter på sina platser. På grund av att klassen varit väldigt orolig innan jul och inte kunnat vara 

stilla mer än två minuter är Lärare Apelsin glad bara klassen sitter ner, säger hen. 

Lärare Päron har noterat att flera av eleverna nästan ligger på sina bänkar när de skriver och att 

några är så nära sitt skrivhäfte att näsan nästan tar i, varpå Lärare Päron har funderat över om 

eleverna har dålig syn eller vad det annars kan bero på och reflekterar att ”Men det är som att 

en del måste, det går så mycket energi till att skriva så de trillar med näsan i pappret” (Lärare 

Päron, personlig kommunikation, 2 april 2019). 

Andra positioner som Lärare Päron uppmärksammat i sin klass är att några håller på med sina 

fötter, sitter på knä eller står upp, men att det även finns de som sitter ordentligt, rakt upp på 

stolen. Ibland vill eleverna ligga på golvet när de ska skriva, vilket tillåts så länge de skriver 

läsligt. Lärare Päron har inga problem med att eleverna har olika positioner vid skrivning: ”det 

viktigaste är att de kan fortsätta arbeta. Ska jag tvinga dem att sitta still på stolen, då blir det 

mindre gjort” (Lärare Päron, personlig kommunikation, 2 april 2019). 

Lärare Äpple vittnar även hon om att många elever vill stå upp när de skriver: ”Jag tycker det 

är helt okej att man står och skriver, bara man håller sig på sin plats. För underlättar det att hålla 

fokus på skrivandet så tycker jag inte det gör så mycket” (Lärare Äpple, personlig 

kommunikation, 11 april 2019). I denna klass vill eleverna ibland ligga ner på golvet, vilket 

tillåts. Eleverna har även en pilatesboll i klassrummet, vilken de får turas om att sitta på vid sin 

bänk. Bollen får de ha den en hel dag var och den är väldigt populär bland eleverna. Lärare 

Äpple menar att eleverna då får träna lite på sin balans och lägger till att det är skönare att sitta 

på bollen än på elevernas stolar. 
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Lärare Äpple reflekterar över att hen inte har tänkt så mycket på vilka kroppsliga rörelser 

eleverna i hens klass uppvisar vid skrivning, annat än att många kan lägga sig på bänken: ”Jag 

har som inte riktigt fokuserat, eller tittat på det. Hade jag gjort det hade jag säkert (paus) sett 

mer. Man har ju som fokus på (paus) annat som man observerar” (Lärare Äpple, personlig 

kommunikation, 11 april 2019). Inte heller Lärare Apelsin har tänkt på detta. Det enda hen 

kommer att tänka på är att eleverna brukar ha klämbollar som taktila hjälpmedel ibland. 

Bollarna är främst reserverade för elever som har oro i kroppen, men även de andra brukar få 

ha dem eftersom eleverna annars tycker att det blir orättvist. 

När Lärare Päron får frågan om hen brukar se vad eleverna gör för kroppsliga rörelser vid 

skrivning blir hen ställd och säger att det nog inte är någonting som hen hinner se eftersom hen 

är upptagen med att hjälpa eleverna. Det enda hen kan säga är att eleverna brukar ändra sin 

ställning, sätter upp benet och hänger, men att hen inte brukar lägga märke till de små rörelserna, 

nyanserna. När jag sedan ger förslag på små rörelser som att leka med sudd eller hålla på med 

håret, utbrister Lärare Päron: 

Jo, men det finns det ju! Jo, det finns det flera stycken ja. Det finns de som hela tiden håller på 

med suddet. Jag har en som, hen tvinnar konstant på sitt hår. 24/7. Den elev som sitter och tvinnar 

håret så det snart måste lossna, hen gör det jämt. Hen vevar nog igång tankarna. (Lärare Päron, 

personlig kommunikation, 2 april 2019) 

Lärare Päron har därmed sett vissa rörelser, även om de inte är någonting hen tänker på. 

5.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet i denna studie visar att elever i alla tre klasserna upplever svårigheter att forma 

bokstäver samt att komma ihåg bokstävernas utseende. Både klass Apelsin och Päron har sedan 

skolstart i årskurs 1 använt sig av ASL som skrivmetod, men sedan Lärare Apelsin övertog 

klassen efter jullovet i årskurs 2, har klass Apelsin börjat skriva mer med penna än på 

tangentbord. Klass Päron har minskat tangentbordsskrivandet för att introducera mer 

handskrivning och Lärare Päron uppger att eleverna i klassen har förbättrat sin handstil genom 

enbart några veckors övning med uppgiften ”veckans ord” där huvudfokus ligger på handstil, 

inte stavning. 

Eleverna i klass Apelsin är noga med stavning och anser att det är viktigt, men ingen av lärarna 

uppger att de fokuserar på stavning. Lärare Äpple har fokus på att eleverna ska våga skriva och 

både Lärare Apelsin och Päron fokuserar på att eleverna ska ha en läslig handstil. Lärare 

Apelsin uppger att hen inte bryr sig om hur eleverna formar bokstäverna vid handskrivning, 

vilket även Lärare Päron håller vid och lägger till att hen anser att eleverna har läsliga texter 

oavsett om bokstäver är felvända. Lärare Äpple brukar hålla i elevernas hand och tillsammans 

forma bokstäverna med pennan för att eleverna ska känna när bokstaven formas. 

Flera av eleverna säger att de skriver slarvfel om de känner sig stressade under skrivning. Lärare 

Päron och Äpple uppger att de korrigerar elevernas texter mer om de är skrivna på tangentbord 

än med penna eftersom de anser att eleverna lättare kan rätta till eventuella fel i datorskrivna 

texter. Lärare Apelsin uppger att hen hellre korrigerar elevernas texter vid handskrivning. 
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Flera av eleverna anser att det är viktigt att behärska handskrift och att detta är betydelsefullt 

när de börjar högre klasser i skolan samt när de blir vuxna och börjar arbeta. Detta är något som 

motiverar dessa elever till att skriva även om det känns tungt. 

Resultatet visar att Lärare Päron och Äpple säger sig tillåta att elever har olika kroppspositioner 

vid skrivning, medan Lärare Apelsin vill att eleverna ska sitta på sina stolar. De flesta av 

eleverna väljer att sitta på en stol när de skriver. I klass Päron uppskattar flera elever även 

balansbrädorna som de kan stå på vid skrivning. Många av eleverna håller gärna föremål i 

handen under sin handskrivning och en av dem förklarar att hen blir lugn av att hålla i en boll 

och att detta leder till att hen skriver bättre. 

Resultatet visar att de flesta elever använder sig av kroppsliga rörelser som 

problemlösningsstrategier under handskrivning, men även för att signalera behov av hjälp. 

Eleverna är ofta inte medvetna om sina kroppsliga uttryck, inte ens då dessa påpekas. Lärarna 

noterar inte heller elevernas rörelser, vilket de själva förklarar genom att de istället sätter fokus 

på att hjälpa eleverna i deras arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer reflektioner och diskussioner över både studiens metod och det resultat 

som framkommit. I metoddiskussionen diskuteras studiens praktiska genomförande. Där 

diskuteras även valet av en kvalitativ forskningsmetod med resultatet av studiens 19 

elevintervjuer, tre lärarintervjuer och tre klassrumsobservationer, samt hur dessa val kan ha 

påverkat studiens resultat. 

I resultatdiskussionen följer sedan en diskussion av resultatet som kopplas till studiens syfte 

och frågeställningar samt till teorin embodied cognition. Här kopplas även resultatet ihop med 

den tidigare forskningen som nämnts i studien.  

6.1 Metoddiskussion 

I kvalitativ forskning är det vanligt att göra intervjuer och observationer för att få förståelse för 

olika fenomen. För denna studie valdes en kvalitativ metod med individuella intervjuer och 

klassrumsobservationer. Till detta har fenomenografi använts vid databearbetningen eftersom 

den syftar till att fokusera på vad och hur någon lär sig (Stukát, 2011). 

6.1.1 Urval och praktiskt genomförande 

Från en början var intentionen att fyra klasser skulle observeras och fem elever intervjuas från 

vardera, plus lärarna. Jag fick inte fler än tre lärare som kunde ställa upp med sina klasser i 

denna studie och bestämde mig därför att öka antalet elever att som skulle intervjuas från varje 

klass. Alla elever som tillsammans med sina vårdnadshavare gett samtycke fick intervjuas, 

vilket resulterade i 19 elevintervjuer. Det bortfall som blev med en elev från den ursprungliga 

planen att intervjua 20 elever utgjorde inte någon större förlust för resultatet. Däremot hade 

resultatet kunnat bli något annorlunda om en fjärde lärare hade deltagit eftersom resultatet hade 

blivit fylligare med fler erfarenheter och tankar. 

Trots antalet elever som medverkat i denna studie, har inte alla kunnat bli citerade i denna 

uppsats, dels för att inte alla varit pratsamma under intervjuerna, dels för att det hade lett till 

upprepning i texten. 

För att försöka säkerställa reliabiliteten i denna studie så att data och resultat ska kunna 

kontrolleras har alla observationer filmats och alla intervjuer ljudinspelats. Därefter har 

filmerna studerats och ett observationsprotokoll har upprättats utifrån dem. Intervjuerna har 

transkriberats med fokus på innehåll. Då en kvalitativ metod bestående av observationer och 

intervjuer har använts med syfte att studera elevers beteenden samt deras och lärares tankar, har 

rätt metod använts, vilket innebär hög validitet. Huruvida lärarnas och elevernas intervjusvar är 

sanningsenliga är däremot svårare att säkerställa eftersom jag som forskare inte kan veta om de 

talar sanning. Däremot borde de inte haft någon anledning att tala osanning då intervjufrågorna 

inte var av känslig karaktär. 

6.1.2 Intervjuer 

I denna kvalitativa studie valdes intervjuer som datainsamling eftersom studien syftade till att 

få reda på vilka upplevelser eleverna och lärarna känner kring handskrivning. Dalen (2015) 

skriver att kvalitativa intervjuer passar bra när forskare vill ha reda på någons tankar. Då Trost 
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(2010) rekommenderar korta intervjufrågor, bestod denna studies intervjuguide av sådana för 

att de korta frågorna förhoppningsvis skulle kunna ge fylliga svar. Detta gav resultat under 

lärarintervjuerna där Lärare Päron var speciellt informativ när hen berättade om sin 

skrivundervisning. Förutom att alla intervjuer i denna studie har varit kvalitativa har de även 

varit individuella, vilket Trost rekommenderar för att intervjuare ska få bättre svar från 

respondenterna. Det är en fördel att denna studie hade individuella intervjuer då de resulterade 

i svar av god kvalitet. Med lärarna var det bra eftersom de kunde öppna upp och dela med sig 

av sina tankar och det var även en fördel med eleverna för att många skulle ha varit tystare 

under en gruppintervju. 

Dalen (2015) skriver att en intervjuare under en intervju ska ge respons till respondenten 

samtidigt som tystnaden ska få vara eftersom den kan vara en möjlighet för reflektion hos 

respondenten. Trost (2010) berättar att en respondent aldrig får avbrytas. Under intervjuerna i 

denna studie har jag försökt att ge respons genom att åtminstone säga ”Mm” på deras svar, men 

detta har ibland inneburit att både tystnaden och respondenten har avbrutits. Detta kan ha 

påverkat den mängd information respondenterna gav. Jag har erfarit att det är en mycket större 

skillnad på att intervjua någon än att föra ett dagligt samtal, eftersom det under intervjuerna är 

en person som leder samtalet och den andre är medveten om att hen ska invänta frågor. 

Liksom Dalen (2015) skriver att intervjuare som är nybörjare kan tycka att det är svårt att låta 

tystnaden vara ibland, vilket även jag upplevde. Det är lätt att ge respondenterna förslag ibland, 

exempelvis som under sista stycket i resultatet på punkt 5.5.8, när Lärare Päron inte hade någon 

tanke på vilka kroppsliga rörelser hen har uppmärksammat hos eleverna. Då gav jag förslag på 

att det exempelvis kunde visa sig genom att eleverna leker med suddet eller håller på med håret. 

Efter förslaget svarade läraren att eleverna gör precis det: leker med suddet och håller på med 

håret. Mina förslag låg därmed till grund för vad läraren sedan svarade. Dalen skriver att en 

intervjuare behöver analysera sitt eget beteende från intervjun och tänka på hur det kan ha 

påverkat resultatet. Detta förslag genererade visserligen i ett svar, men svaret har låg validitet 

eftersom respondenten påverkades av mig som intervjuare. Att lärarens svar blev påverkat har 

dock inte någon betydelse för resultatet då samma rörelser uppkom under observationerna, 

varpå validiteten ändå är hög. 

Innan elevintervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju för att bli varse om hur 

intervjufrågorna skulle uppfattas av barn. I denna pilotintervju medverkade ett bekant åttaårigt 

barn. Det var givande att göra intervjun då jag blev medveten om att en av frågorna i 

intervjuguiden missuppfattades, varpå denna redigerades inför elevintervjuerna. På grund av 

brist på frivilliga lärare till en pilotintervju, blev det ingen sådan. Pilotintervjun i denna studie 

har inte räknats med i resultatet, utan var bara för att testa intervjuguiden. Dalen (2015) 

rekommenderar att pilotintervjuer genomförs. 

Intervjuerna både med läraren och eleverna i klass Apelsin och klass Päron genomfördes i 

klassernas egna grupprum, just i anslutning till klassrummen. Enligt Stukát (2011), Bryman 

(2002) och Trost (2010) var det en fördel eftersom varken eleverna eller lärarna behövde känna 

sig otrygga då alla var bekanta med rummet. Intervjuerna med eleverna och läraren i klass 

Äpple genomfördes däremot en bit bort i korridoren, i ett litet rum tillhörande en elev i behov 
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av särskilt stöd, från en annan klass, eftersom klass Äpples eget grupprum var upptaget. För 

Lärare Äpple visade ingen reaktion av rummet, men däremot reagerade eleverna på att det var 

någon annans rum. Det verkade som om de blev obekväma och störda av den fullskrivna 

whiteboardtavlan, bilder på väggarna och främmande föremål i rummet. Elev 1 blev så pass 

distraherad av texten på whiteboardtavlan att hen verkade glömma bort att hen intervjuades och 

jag fick be hen titta på mig istället för på tavlan. Detta kan innebära att denna elev inte lyssnade 

noggrant under intervjun varpå hen kanske inte gav utförliga svar. 

Klass Äpple hade generellt kortast svar på intervjufrågorna, vilket kan bero på det främmande 

rummet de intervjuades i. En annan förklaring kan vara att dessa elever var yngst i studien då 

de går i årskurs 1 medan de andra klasserna är årskurs 2. Enligt Løkken och Søbstad (1995) har 

barnens ålder och mognad betydelse för vilken sorts svar man kan förvänta sig vid en intervju 

med barn. Eleverna i klass Äpple hade generellt inte samma mognadsgrad som eleverna i klass 

Apelsin och Päron, vilket märktes genom att de var mer rörliga och mindre talföra. 

Då jag har arbetat mycket med elever i årskurs 1 och 2 och dessutom har två egna barn i samma 

ålder, har jag stor erfarenhet av att tala med i den ålder som de intervjuade eleverna är i. Dalen 

(2015) skriver att det är en fördel om den som ska intervjua barn har erfarenhet av att prata med 

barn eftersom det är en stor skillnad att intervjua barn jämfört med vuxna. Ju mer erfarenhet 

man har av att prata med barn desto fylligare svar kan man få (ibid.). Alla eleverna i studien var 

dessutom bekanta med mig då jag har vikarierat i deras klasser tidigare under läsåret. Dalen 

skriver att vuxna intervjuare som är bekanta med barn har en fördel gentemot främmande vuxna 

eftersom barn har lättare att öppna sig för kända vuxna. Trots detta hade jag ändå svårigheter 

att få några elever att öppna sig. Hos Elev 1 och 4 i klass Äpple märktes en ovilja att svara på 

frågor. De verkade inte motiverade till att lyssna och svara på frågorna, trots att jag försökte 

anpassa intervjun efter barnen, vilket rekommenderas av Løkken och Søbstad (1995). Intresset 

hos Elev 4 vände dock när jag bad hen att visa hur hen brukar sitta vid skrivning, varpå hen 

plötsligt visade energi och lust att svara på frågorna. Kanske den oväntade energin berodde på 

att hen fick lov att röra på sig, att hen innan det kanske trodde sig behöva vara stilla? Två andra 

elever hade jag svårt att överhuvudtaget få något svar från: Elev 1 i klass Päron och Elev 7 i 

klass Äpple. Trots extra förklaringar och inväntade svar under långa stunder, var eleverna 

mestadels tysta. Där handlade det troligtvis om en brist på förståelse och osäkerhet över vad de 

skulle svara. Dessa elever har även under klassrumsobservationerna visat stor osäkerhet. Detta 

kan höra till dessa elevers personligheter, men det kan även tyda på att de kände sig osäkra med 

mig som intervjuare och observatör. Dalen skriver att främmande vuxna kan göra barn osäkra. 

Bryman (2002), Stukát (2011) samt Trost (2010) skriver att det är en fördel att göra 

ljudinspelningar under sina intervjuer eftersom man i efterhand då kan gå tillbaka och lyssna 

på det som sades under intervjun och även på tonfallet. Detta håller jag med om eftersom 

intervjuerna då sparas i sin helhet. En nackdel med att spela in intervjuer är att respondenterna 

kan känna sig obekväma (Trost, 2010), vilket märktes bland både lärare och elever då jag tog 

fram min mobiltelefon och förklarade att jag skulle spela in ljudet med den, trots att de tidigare 

samtyckt till detta. En stund in i intervjun verkade dock respondenterna glömma bort att de 

spelades in eftersom de verkade avslappnade. Efter intervjuerna uttryckte lärarna att de även 

hade blivit något obekväma av inspelningen på grund av vetskapen att jag kommer kunna spela 
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upp samtalet, varpå de berättade att de blev mer stela än vid ett vanligt samtal och tänkte efter 

mer noggrant innan de svarade. Det är inte konstigt att de kände sig mer obekväma än vid ett 

vanligt samtal eftersom en intervju skiljer sig mycket från en vanlig dialog mellan exempelvis 

ett par kollegor. Under en intervju är en av personerna styrande och leder in den andra mot 

sådant hen vill ha information om. Den som intervjuas har inte heller någon möjlighet att bolla 

tillbaka frågorna och detta är inte sådant man upplever i vardagliga samtal. 

Dalen (2015) skriver om fördelen med att den som intervjuar gör sina egna transkriberingar 

eftersom reflektionsprocessen börjar redan då. Redan när under genomlyssnandet av alla 22 

intervjuer reflekterades det över vad respondenterna sa, deras tonfall och hur intervjun gick. 

Som Trost (2010) skriver är transkribering en mycket tidskrävande och lång process. Jag har 

inte tagit tid hur länge transkriberingsprocessen tog, men den resulterade i 107 sidor. Det 

positiva med detta var att det ledde till en stor mängd data som underlag till resultatet. 

6.1.3 Observation 

För att få se hur eleverna faktiskt gör när de skriver, valdes observation som metod. Stukát 

(2011) skriver att det kan vara stor skillnad vad de som observeras uppger att de gör och vad de 

egentligen uppvisar. Genom denna studie har det framkommit att de flesta av de medverkande 

eleverna inte visste vad de gjorde för rörelser med sina kroppar under handskrivning. De elever 

jag frågade om rörelserna precis när de gjorde dem, verkade bli ställda och hade inte någon 

aning om att de rörde på sig. I klass Apelsin hade Elev 3 inte reflekterat över att det är en rörelse 

i när hen rör på sin linjal och Elev 5 behövde titta ner på sina fötter för att se om hen faktiskt 

rörde på dem. Inte heller lärarna kunde uppge några specifika rörelser som eleverna uppvisar, 

vilket visar ytterligare en orsak till varför det var bra att observation valdes som metod. Utan 

observationerna hade resultatet i denna studie inte fått samma bredd som nu. 

Tanken var att genomföra observationer främst med låg grad av delaktighet och därmed enbart 

studera utan att själv delta och påverka situationen. Jag försökte att hålla mig i bakgrunden och 

filma eleverna under tystnad, men på grund av min erfarenhet som lärare till så pass unga elever 

som dessa och att jag även är lärarstudent kunde jag till slut inte bara stå och titta på när eleverna 

behövde hjälp. I klass Äpple studerades Elev 1 under åtta minuter när hen inte fick någonting 

gjort då hen kom till en ny uppgift och inte själv bad läraren om hjälp. Då beslöt jag mig för att 

hjälpa eleven genom att förklara uppgiften, varpå hen verkade förstå och började arbeta. På 

grund av sådana ingripanden kan jag inte säga att jag har varit konsekvent med låg grad av 

delaktighet, utan att graden blev hög vid flera tillfällen. Detta kan ha påverkat vad 

observationerna visade, men som Stukát (2011) förklarar kan observationer med hög grad av 

delaktighet generera ”inifrån-kunskap” som annars hade kunnat ouppmärksammas. Om jag inte 

hade hjälpt Elev 1 i klass Äpple under denna situation, hade jag inte heller fått veta att elevens 

rörelser visade brist på förståelse, inte intresse. Denna situation diskuteras mer ingående i 

resultatdiskussionen (punkt 6.2). 

En nackdel med observationerna var att flera av eleverna, till viss del, verkade störas av min 

och kamerans närvaro när de studerades. Den bakomliggande orsaken kan vara att eleverna inte 

är vana vid att någon studerar och filmar dem under deras lektioner. Stukát (2011) förklarar att 

de som observeras kan bete sig på ett annorlunda sätt än vanligtvis, just för att det är en ny 
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situation med någon som tittar på en. Han rekommenderar att observatörer ibland använder sig 

av en inledande försöksperiod för att göra de som ska observeras vana vid ens närvaro (Stukát, 

2011). Detta var dock ingenting som jag hade möjlighet att göra i och med tidsbristen då denna 

studie enbart pågår under en termin. Eleverna kunde inte undgå att notera min närvaro i deras 

klassrum när jag filmade dem under deras handskrivning. Några gånger var de mer medvetna 

om min närvaro, när de exempelvis tittade in i kameran och studerade mig i mitt arbete. De 

inspelade videoobservationerna har inneburit att jag har kunnat titta på samma situation flera 

gånger. Stukát skriver att en observatör kan bli varse om nya saker för varje gång en filmsekvens 

spelas upp. 

Det är som tidigare nämnt en stor fördel att observationerna är filmade och därmed har genererat 

i mycket data att analysera. Nackdelen med denna mängd film är att det var tidsödande att titta 

igenom allt samt skriva ner elevernas minsta märkbara rörelser, varpå detta resulterade i ett 34-

sidigt observationsprotokoll. Detta material har sedan bearbetats efter fenomenografin för att ta 

reda på vad och hur eleverna lär sig under handskrivning. 

Det som har noterats under observationerna och i observationsprotokollet är vad och hur jag 

som observatör har sett situationerna. Bjørndal (2018) skriver att två människor aldrig upplever 

en situation på samma sätt. Det går inte ens att lita på att en enskild person alltid uppfattar 

någonting på samma sätt eftersom en person kan uppfatta samma sak på olika sätt beroende på 

när hen upplever det. Människor uppfattar saker utifrån sina tidigare erfarenheter och 

värderingar. En god observatör behöver vara medveten om hur komplex en observationsprocess 

faktiskt är och kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till sina egna observationer (Bjørndal, 

2018). När jag har tittat igenom mina observationsfilmer har jag noggrant skrivit ner allt jag 

observerat i observationsprotokollet. 

6.2 Resultatdiskussion 

För att bemästra förmågan att skriva med penna, måste detta tränas, enligt James (2017) och 

hon lutar sig på sin tidigare fMRI-forskning där samspelet mellan perception och motorik 

bevisas (Butler & James, 2013). Människan lär sig inte att skriva för hand genom att iaktta 

andra som skriver, utan måste själv skriva för att lära sig det (James, 2017). I ASL-metoden, 

som både klass Apelsin och klass Päron har arbetat med sedan årskurs 1, förklarar Trageton 

(2014) att motoriken hos små barn inte är tillräckligt utvecklad för att skriva med penna, varpå 

man i enlighet med denna metod väntar med pennan tills årskurs 2. Resultatet i denna studie 

visar att eleverna i alla tre klasserna upplever svårigheter både att forma bokstäver med penna, 

men även att minnas bokstävernas utseende. Med hänvisning till James forskning och denna 

studies resultat går det inte bättre att skriva med penna i årskurs 2 än i årskurs 1, om eleverna 

inte fått träna på det. Resultatet är även entydigt med att elever inte lär sig bokstävernas former 

och utseende genom att enbart aktivera den visuella perceptionen (James, 2017). 

Denna studies resultat har visat att även elever i årskurs 2 beskriver och uppvisar problem att 

hålla i pennan. Elev 4 i klass Apelsin beskriver att hen inte hittar något skönt sätt att hålla i 

pennan så att hen inte får ont. Under observationerna behöver Lärare Päron hjälpa Elev 1 att få 

rätt penngrepp när hen får ett nytt stöd till sin penna. Trots detta uppvisar eleven stora 

svårigheter att hitta tillbaka till penngreppet varenda gång hen har lagt ner pennan och tar upp 
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den igen. Detta tyder, enligt James (2017) samt Butler och James (2013) studier, på att 

finmotoriken som krävs för att hantera en penna inte är något som utvecklas kognitivt i och 

med att människan blir äldre, utan att det krävs övning för att utveckla denna finmotorik, till 

skillnad från Tragetons (2014) teori. 

Genom sin studie om förskolebarn som skulle lära sig pseudobokstäver har James (2010) visat 

att barn lär sig genom att själva utöva en uppgift och att det inte sker något lärande vid enbart 

visuell undervisning. Resultatet av James studie visar att elever uppvisar extra aktivitet i hjärnan 

när de skriver själv samt att detta leder till att minnet av den motoriska rörelsen blir bestående 

i hjärnan (James, 2010). Entydigt med James resultat visar även denna studie att eleverna lär 

sig att skriva genom övning. Det är därmed en bra undervisningsstrategi att elever får öva att 

skriva bokstäver, exempelvis på rader. Elever behöver därmed mycket tid till bokstavsformning 

för att den motoriska handrörelsen ska lagras i minnet. 

Lärare Apelsin som endast haft sin klass sedan starten denna vårtermin är inte förespråkare av 

att använda sig av digitala verktyg, som datorn. Hen säger sig själv avsky datorer eftersom hen 

inte förstår sig på dem, varpå hen istället har introducerat handskrift för eleverna. Genom sin 

mångåriga livserfarenhet av handskrivning säger sig hen tro att barn lär sig allt skrivrelaterat 

bäst vid handskrivning, främst bokstäverna, och säger att det beror på muskelminnet. Detta 

visar Longcamp et al. (2008) i sin studie där två grupper med vuxna människor fick lära sig nya 

tecken genom både hand- och datorskrift. Deras resultat var att handskrivningen var mer 

effektiv för minnesförmågan då det motoriska minnet aktiveras genom pennans olika rörelser i 

handen. Lärare Apelsin har därmed inte fel i sitt antagande. Handskrivning är en fysiskt 

långsammare process än datorskrivning, men enligt en studie av Berninger et al. (2010) leder 

det ändå till att texter produceras på kortare tid då elever får bättre flyt i skrivningen med bättre 

ortografi när de skriver med penna jämfört med på tangentbord. Den långsammare processen 

leder till reflektion och stimulerar RAS i hjärnan, vilket resulterar i ökad minnesförmåga i både 

korttids- och långtidsminnet (Pérez Alonso, 2015). Även detta är ett motargument till Tragetons 

(2014) teori om att det skulle vara bättre med ASL och skrivning på tangentbord. 

Lärare Apelsin säger att vid datorskrivning behöver eleverna bara trycka på färdiga tangenter 

och slipper därmed forma bokstaven själv. Rörelsen är densamma för vilken bokstav eleven än 

trycker på och Lärare Apelsin säger att det är stor skillnad när eleverna skriver för hand eftersom 

de då själva måste forma varje bokstavs unika rörelse och även lyfta pennan för att skapa 

mellanrum mellan orden. Detta skriver även Mangen (2016) om och förklarar att 

sinnesmotoriken blir lidande om vid användning av andra skrivverktyg än penna. Lärare 

Apelsin uppger att hen anser att elever ska lära sig att skriva med penna innan de lär sig att 

skriva på tangentbord och därför får eleverna arbeta mycket med handskrivning. Enligt 

Sülzenbrücks et al. (2011) studie kan för mycket användande av teknologiska skrivverktyg leda 

till stora förluster för människans motoriska och kognitiva förmågor. Detta är ytterligare en 

anledning till att elever bör få arbeta mer med handskrivning än datorskrivning i skolan. 

Graham (2009) skriver det är viktigt att ge elever tydliga skrivinstruktioner, exempelvis hur 

bokstäver lättast formas med penna. Genom goda skrivinstruktioner får elever lättare att 

utveckla en läsbar handstil (ibid.). Alla tre lärare i denna studie visar både gemener och versaler 
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samt skrivriktning när nya bokstäver introduceras, men trots detta säger Lärare Apelsin att det 

inte spelar någon roll hur eleverna själva gör för att forma sina bokstäver så länge som texten 

blir läslig. Lärare Päron förklarar att hen enbart korrigerar sina elevers bokstäver om eleverna 

har kommit så pass långt i sin skrivutveckling att de klarar av en sådan respons, då hen inte vill 

förstöra eventuell skrivglädje för de som haft svårt att komma igång med skrivningen. Lärare 

Äpple berättar att hen brukar hjälpa sina elever att forma bokstäver genom att hålla i en elevs 

hand med pennan och göra skrivrörelsen tillsammans. Man kan fråga sig hur eleverna ska 

komma vidare till nästa skrivnivå om de inte får en tillräckligt god grund att utgå från. Flera 

elever uppger att de har svårigheter att forma bokstäver, främst gemener. Borde de inte få 

tydligare instruktioner i hur de kan göra? Enligt Graham är grundliga instruktioner nödvändiga 

för att eleverna ska kunna få en handskrift som skrivs med flyt. Både Lärare Äpple och Apelsin 

säger att de hellre vill att eleverna arbetar med handskrivning istället för att skriva på 

tangentbord. De båda upplever att elever får tillräckligt mycket influenser av datorer på fritiden 

och hemma, varpå de anser att de har ett kompensatoriskt uppdrag att istället utbilda eleverna i 

handskriftsförmågan. 

Resultatet i denna studie visar att eleverna har upptäckt kognitiva strategier, vilka de använder 

sig av vid skrivning. Elev 8 i klass Äpple tycker det är svårt att skriva gemenen a och därför 

skriver hen istället a, å och ä som versaler. Denna strategi hjälper eleven att komma vidare i 

arbetet och därmed inte bli uppehållen av något eleven själv tycker kräver stor kognitiv 

ansträngning. Ett annat alternativ för denna elev hade till exempel kunnat vara att hen stannat 

upp och kämpat med att försöka forma bokstäverna som gemener, men istället valde eleven att 

fortsätta vidare utan hinder. Elev 4 i klass Äpple har som strategi att hen ritar ringarna över 

gemenerna i och å före hen formar bokstäverna och ibland redan innan hen skriver bokstäverna 

framför i eller å. Trots att denna elev inte följt de skrivinstruktioner hen fått av läraren, kom 

eleven ändå framåt i arbetet. 

Vid introduktion av nya bokstäver brukar Lärare Apelsin beskriva bokstäverna som bildliga 

figurer med exempelvis mage eller svans. Pérez Alonso (2015) skriver att handskrivning är en 

kreativ process med ett unikt avtryck där skribenten blir varse om att bokstäver kan se olika ut 

beroende på vem som skrivit dem. Vid handskrivning får skribenten, liksom Elev 4 i klass Päron 

säger, själv välja hur bokstäverna ska se ut och denna kreativa handling är något denna elev 

uppskattar. 

Att eleverna ska ha en läslig handstil är ett av kunskapskraven i ämnet svenska i slutet av årskurs 

3, enligt Lgr 11 (Skolverket, 2018). Men vad är egentligen en läslig handstil? Enligt SO (2009) 

betyder det något är möjligt att läsa. Detta innebär att begreppet ”läslig handstil” är något 

subjektivt där varje enskild lärare själv får avgöra om hen anser att en elevs text är läslig. Detta 

innebär också att elever runt om i landet inte bedöms på lika villkor eftersom det kan finnas lika 

många sätt att uppfatta vad som är läsligt som antal lärare. Exempelvis säger Lärare Päron att 

hen inte bryr sig om ifall eleverna skriver flera bokstäver felvända eftersom hen anser att texten 

fortfarande är läslig. För denna lärare går gränsen att inte vara läslig om alla bokstäver är åt fel 

håll eller upp och ner. En annan lärare kanske anser att texten inte är läslig om exempelvis 

gemenerna b och d blandas ihop eftersom det kanske kort påverkar läsningens flyt. Skolverkets 

(2018) kunskapskrav om läslig handstil är alltså väldigt komplex ur bedömningsaspekt då 
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kravet kan tolkas på olika sätt. Avsaknad av riktlinjer i dessa kunskapskrav går därmed emot 

en del av skolans värdegrund och uppdrag: ”Utbildningen inom varje skolform […] ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (Skolverket, 2018, s. 6). Genom dessa direktiv kan 

utbildningen omöjligtvis utformas likvärdigt på alla skolor på grund av lärares olika 

uppfattningar. 

Lärare Äpple säger att det krävs mycket övning i handskrivning för att elever ska få en läslig 

handstil. Även Lärare Päron säger sig ha resultat på att det är så, eftersom eleverna i klassen 

har fått bättre handstil efter bara några veckors handstilsträning i ”veckans ord”, vilket tyder på 

framsteg i elevers skrivutveckling genom handskrift. ”Veckans ord” är ett moment på både 

klass Päron och klass Apelsins schema där fokus ligger på handstilen, inte stavningen. 

Stavningen påpekas bara för de elever som kommit långt i sin skrivutveckling. I dessa två 

klasser finns inget fokus på stavning, såvida inte eleverna själva vill veta hur något ord stavas. 

Lärare Päron förklarar detta med att det viktigaste är att eleverna får träna på att forma 

bokstäverna. Inte heller i klass Äpple ligger fokus på stavning utan huvudfokus är att få eleverna 

att våga skriva, eftersom Lärare Äpple uppger att många faktiskt är rädda att skriva, vilket hen 

tror beror på grund av rädsla att skriva fel. 

Ingen av de tre lärarna i denna studie är speciellt noga med stavning utan fokuserar på att 

eleverna ska komma igång med skrivningen generellt och att de ska forma bokstäver. Trots 

detta är eleverna i klass Apelsin, enligt deras lärare, noga och anser att stavning är viktigt och 

vill gärna stava korrekt. När dessa elever frågar sin lärare uppger Lärare Apelsin att hen ibland 

skriver ordet på tavlan och ibland ber hen eleverna skriva som det låter. Det är tydligt att Lärare 

Apelsin inte har någon grundläggande strategi för hur hen ska möta elevernas förfrågningar, 

vilket kan bero på avsaknad av lärarutbildning. Då eleverna i klass Apelsin visar ett genuint 

intresse av ords stavning vore det lämpligt att introducera mer rättstavning i klassen för att 

eleverna ska få träna på detta. Eleverna nämner själva vikten av att vilja göra sig förstådda 

genom sina texter. Flera elever, bland annat Elev 5 i klass Apelsin och Elev 3 i klass Päron, 

säger att det är viktigt att kunna skriva för hand för att uttrycka sig, även om man inte har någon 

dator. Eleverna förklarar att det är viktigt att kunna skriva för hand, speciellt som vuxen 

eftersom det skulle vara pinsamt att stava fel eller om andra inte skulle kunna läsa det man har 

skrivit. Detta tyder på att eleverna anser att handskrift är en viktig komponent av vuxenlivet 

och samhället i stort. 

Innebär lärarnas strategi att invänta elevernas förmåga att forma bokstäver samt ha en läslig 

handstil, att stavningen i vissa fall lämnas till årskurs 3? I Lgr 11 (Skolverket, 2018) står det 

som kunskapskrav i ämnet svenska för slutet av årskurs 3, att eleverna ska kunna stava elevnära 

ord. Hur ska eleverna hinna uppnå detta kunskapskrav om de inte får träna på det? Trots att inte 

lärarna fokuserar på elevernas stavning finns det i denna studies alla medverkande klasser flera 

elever som använder sig av ljudning som strategi för att själva försöka höra vilken stavning som 

kan passa till olika ljud. Med denna strategi använder eleverna sig av perceptionen och 

motoriken i samspel och detta borde, enligt Butler och James (2013) studie, vara ett mer 

gynnsamt tillvägagångssätt för elevernas lärande, än om de bara skulle fråga läraren och få rätt 

svar. 
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I denna studie har ett sista kunskapskrav för elever i slutet av årskurs 3 i ämnet svenska i Lgr 

11 (Skolverket, 2018) nämnts: att elever även ska kunna interpunktion. Christensen (2009), 

Graham (2009) och Berninger et al. (1991) skriver att det är viktigt att elever lär sig 

interpunktion, stavning och får en läslig handstil. Dessa forskare skriver att det är först när 

elever har lyckats med detta som de istället kan börja fokusera på innehållet i texterna. Detta 

leder till att elever då kan skriva längre texter med mer kvalitet eftersom de inte längre behöver 

kämpa med att lyckas forma bokstäverna eller minnas hur de ser ut. Elever behöver inte heller 

fundera på stavning och var meningen slutar, eftersom de då har uppnått ett flyt i skrivningen. 

Detta sammanfattar vikten av att elever får flyt i sin handskrivning för att kvalitén i 

skrivutvecklingen ska utvecklas. 

Handskrivning anses av många forskare vara en komplex kognitiv förmåga som kräver stor 

kognitiv ansträngning då det är mycket man behöver tänka på vid skrivning (Flower & Hayes, 

1981; Pérez Alonso, 2015; Mangen et al., 2015; Christensen, 2009; Graham, 2009). Enligt 

Mangen et al. (2015) går nästan all kognitiv förmåga hos nybörjarskrivare åt till att forma 

bokstäver, vilket gör att de inte har förmågan att producera egna texter. Både Lärare Päron och 

Lärare Äpple säger att deras elever har lättare att kopiera texter än att skriva egna. Detta kan 

ses som ett resultat att eleverna inte har kommit långt i sin skrivutveckling samt kognitiva 

utveckling, vilket borde innebära att eleverna behöver mer träning i bokstavsformning för att 

komma vidare. 

6.2.1 Elevers kroppsliga rörelser 

Resultatet av denna studie visar att ingen av de tre lärarna är medveten om hurdana kroppsliga 

rörelser deras elever uppvisar vid skrivning. Lärarna verkade bli ställda när de fick frågan om 

vilka kroppsliga rörelser eleverna uppvisar och svarade att de inte tänkt på det, samt att de inte 

har tid att notera detta då det är mycket annat som kräver deras uppmärksamhet, exempelvis 

elever som behöver hjälp. En av lärarna, Lärare Apelsin, uttryckte en lättnad över av att eleverna 

faktiskt börjat sitta ner på sina stolar när de arbetar, vilket de inte tidigare gjort. De andra två 

lärarna anser inte att det spelar någon roll om eleverna sitter, ligger eller står när de skriver, 

bara de hittar fokus till att arbeta. Trots detta väljer alla elever utom en i denna studie, att helst 

sitta på en stol när de arbetar med handskrivning. Några av eleverna i klass Päron uppger även 

att de uppskattar att ibland skriva stående på balansbrädor. 

Trots att lärarna i denna studie uppger att de inte noterar elevernas rörelser, innebär inte det att 

rörelser inte existerar. Genom observationerna har resultatet att eleverna uppvisar många 

kroppsliga rörelser under sin skrivning uppkommit. Mangen (2013; 2016) förklarar läsning och 

skrivning genom embodied cognition som förkroppsligade processer, vilka samspelar mellan 

det kognitiva och det kroppsliga. Med hänvisning till Mangen är elevernas rörelser ett uttryck 

för något djupare än vad en första anblick kanske noterar. Elever som gör annat än den tilldelade 

uppgiften uppvisar därmed inte ett så kallat ”störande” beteende som inte följer den önskvärda 

”sitt ordentligt”-normen för att de har tråkigt, inte vill arbeta eller inte orkar, utan det kan bero 

på att de inte förstår. Istället för att lärare ska tillrättavisa elever som gör annat än det de ska, 

borde rörelserna uppmärksammas och tolkas som att eleverna inte förstår uppgiften och 

kroppsligen ropar på hjälp. Det finns kunskap att hämta här, att lärare kan lära sig hur elevernas 

aktuella förståelse av en uppgift är genom att se deras kroppsliga uttryck. Trots att lärarna i 
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denna undersökning inte anser sig ha tid att uppmärksamma elevers rörelser, skulle både lärare 

och elever kunna vinna på att lärarna förstår elevernas kroppsliga respons på skoluppgifter. 

Även Glenberg (2011) förklarar att människans agerande reflekterar förståelse. Om en elev inte 

förstår en uppgift, kanske hen hellre gör någonting annat, något som hen begriper sig på. Detta 

är en strategi för att lösa problem. Eleven börjar kanske istället att klottra i sin bok, liksom elev 

1 i klass Äpple för det är tydligt att denna elev inte förstod uppgiften när hen arbetade med 

bokstaven x i sin arbetsbok (punkt 5.5.1). Eleven arbetade självständigt och bra när hen tränade 

på att forma bokstäverna på raderna, men när hen kom till nästa uppgift började eleven istället 

att göra annat än att arbeta i boken. Till en början gav eleven uppgiften en chans, hen läste den 

flera gånger, men återgick hela tiden till sitt klotter. Till slut orkade eleven inte längre försöka 

att läsa uppgiften och gav då upp och gjorde annat under åtta minuter: sparkade kraftigt med 

benen, vände sig om i bänken, gäspade, sjönk ihop och lekte med pennan i handen. Det var först 

när jag hjälpte eleven i uppgiften som hen kom igång igen. När eleven fick min hjälp gick 

arbetet bra. Det visade sig att uppgiften inte var för svår för eleven, utan att hen bara behövde 

lite hjälp med förståelsen i början eftersom hen sedan klarade mycket på egen hand. Glenberg 

(2011) skriver att människan har svårt att förstå sådant hen inte tidigare har upplevt. Den här 

eleven hade aldrig tidigare ställts inför en liknande uppgift, varpå förståelsen inte fanns där 

innan stöttningen. 

Enligt studien av Sülzenbrück et al. (2011) har personer som regelbundet skriver med penna 

bättre finmotorik än de som skriver på dator. Den finmotoriska rörelsen vid handskrivning 

stimulerar både tankar, språk och arbetsminne och detta leder till ökad kort- och långtidsminne 

enligt Berninger et al. (2010). Nielsen (2005) förklarar att bristande finmotorik innebär en 

försvårad skrivprocess för eleverna. I klass Päron och klass Äpple har man tänkt till på 

grovmotoriska hjälpmedel, såsom balansbrädor och pilatesboll som båda hjälper att träna på 

balansen. Enligt Ericsson (2003) borde dessa hjälpmedel innebära en hjälp till att förbättra 

elevernas koncentrationsförmåga då hon pekar på ett samband mellan god koncentration och 

ökad fysisk aktivitet samt motorisk träning i skolan. 

I alla tre klasser i denna studie finns det elever som gärna känner på sidorna på arbetsbladen 

eller i arbetsböckerna när de skriver; exempelvis Elev 5 i klass Apelsin, Elev 3 i klass Päron 

och Elev 4 i klass Äpple. Enligt Mangen och Kuiken (2014) är detta ett sätt för eleverna att 

genom känseln mot pappret få respons i sin skrivning. Denna handling ger eleverna en 

vägledning om hur mycket de har arbetat och hur mycket de har kvar att göra, enligt Mangen 

och Kuiken. Att eleverna känner på pappret ger dem en fysisk upplevelse av deras arbete, enligt 

Fatheddine (2018). 

Resultatet i denna studie visar att många av eleverna använder sig av olika taktila föremål som 

de håller i händerna, klämmer, känner och leker med när de skriver, exempelvis penna, sudd, 

linjal och klämboll. Klämbollarna i klass Apelsin sägs vara reserverade till elever med oro i 

kroppen, medan alla elever i klass Päron får använda bollar. Kan det vara så att bollarna inte 

ses som generella taktila hjälpmedel för alla elever i klass Apelsin? Nielsen (2005) berättar att 

personerna i hennes studie använde olika taktila föremål för att kunna fokusera på sin skrivning 
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och läsning. I klass Apelsin finns Elev 3 som nästan hela tiden håller i sin linjal, både i händerna 

och i munnen, vilket eleven själv beskriver skänker hen lugn och ro i skrivningen. 

Enligt Nielsens (2005) forskning behöver många elever avgränsa sig från exempelvis ett oroligt 

klassrum för att kunna koncentrera sig på uppgiften. Ett sätt elever brukar göra det är genom 

att med sin kropp bygga upp ”ett fredat bo” eller ”shelter”, vilket blir en trygg avgränsning där 

det lättare finns ro till koncentration än i det ”yttre rummet” som här står för klassrummet, enligt 

Nielsen. Lärare Päron har noterat att eleverna lutar långt fram över pappret, bara någon 

centimeter ifrån och detta kan vara just en sådan avgränsning som Nielsen skriver om. Sådana 

här ”fredade bon” är något även jag har uppmärksammat i alla klasser. Många elever lutar 

huvudet i handen och skriver med armbågarna på bänken. Både Elev 2 och Elev 3 i klass Päron 

skriver gärna med handen över ansiktet och pannan och Elev 2 i klass Apelsin gömmer ansiktet 

under håret, liksom ett skyddande draperi. I klass Apelsin finns även Elev 4 som väldigt gärna 

gömmer munnen och ibland även hela huvudet i sin tröja när hen arbetar. I klass Äpple finns 

Elev 4 som hämtar hörselkåpor, vilka hen har över öronen när hen skriver. Här finns även Elev 

3 som har byggt en halvcirkelformad mur runt sitt arbetsblad genom att ha radat upp sina 

närmare 20 suddgummin. Alla dessa exempel kan tolkas som elevernas egna versioner av 

”fredade bon”, alltså strategier vilka hjälper eleverna att lättare koncentrera sig på 

skrivuppgiften. 
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7. Avslutande ord 

Denna studie har bidragit med kunskap om olika strategier som lärare och elever använder sig 

av för att elever ska nå kunskapskraven i Lgr 11, gällande handskrivning. Detta innebär att 

studiens syfte är uppnått. Det är beskrivet hur lärare i årskurs 1 och 2 undervisar elever i 

skrivstrategier, med fokus på handskrift och därmed är även studiens första frågeställning 

besvarad. Den andra frågeställningen är besvarad genom att förklara hur elever beskriver sina 

kognitiva och kroppsliga strategier samt upplevelser vid handskrivning. Den tredje 

frågeställningen besvaras genom att de kroppsliga strategier som elever uppvisar är beskrivna 

i studien. 

7.1 Implikationer till yrkeslivet 

Då resultatet i denna studie visar att elever genom sitt kroppsspråk kan förtälja huruvida de har 

förståelse för olika uppgifter eller inte kan detta ha betydande implikationer för läraryrket i 

stort. Om lärarutbildningarna skulle utbilda sina studenter till att uppmärksamma och tolka 

elevers kroppsliga uttryck, skulle nyexaminerade lärare kunna använda denna kunskap i 

klassrummet. Detta skulle leda till att elevers rörelser blir uppmärksammade på ett annat sätt 

än idag, varpå dessa kroppsliga uttryck skulle kunna ses som information om elevers aktuella 

kunskapsnivå. Elevers utbildning skulle genom detta kunna effektiviseras eftersom information 

om elevers lärande skulle framgå genom andra sätt än exempelvis provresultat och färdiga 

arbeten. 

7.2 Förslag på vidare forskning 

Genom denna studie har kunskap om vikten av att lärare uppmärksammar elevers kroppsliga 

uttryck uppkommit, men idag finns det inte någon studie om hur detta skulle kunna genomföras. 

Det vore intressant att i en större omfattning forska vidare kring hur elever i årskurs 1–3 

använder kroppsliga strategier för att medvetet eller omedvetet påverka sitt lärande. 

Det vore även intressant att forska vidare om hur Sverige kan ha en utbildning på lika villkor 

för alla, när direktiven för kunskapskravet ”läslig handstil” är något som subjektivt tolkas av 

varje enskild lärare. 
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Bilaga 1 

Missivbrev till rektorer 

Hej! 

Jag heter Therése Landström och läser nu sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3, vid Luleå Tekniska Universitet. Just nu håller jag 

på att skriva mitt examensarbete på avancerad nivå i ämnet svenska. Mitt arbete handlar om 

elevers handskrivning, närmare bestämt om vilka kognitiva och kroppsliga strategier de 

använder när de skriver. 

Att kunna skriva för hand är ett av kunskapskraven för årskurs 3 i svenskämnet i Lgr 11. 

Tidigare forskning om samspelet mellan elevers kognitiva och kroppsliga strategier vid 

handskrivning är begränsad och därför är det viktigt att studera detta för att få kunskap om hur 

elever tillägnar sig handskrift.  

I denna studie behöver jag göra klassrumsobservationer och intervjuer i årskurs 1–3. Jag hoppas 

få göra dem i någon eller några klasser på denna skola. Om du, som rektor, godkänner detta 

vore jag tacksam om du skulle kunna skicka vidare det bifogade informationsbrevet till lärare i 

årskurs 1–3 på denna skola, så att de själva kan kontakta mig. 

Jag vore tacksam om du återkopplar till mig oavsett beslut, eftersom det underlättar mitt 

sökande av informanter till studien. Om du har några funderingar, får du gärna höra av dig till 

mig på mejl eller telefon.  

 

Vänliga hälsningar, 

Therése Landström 

Mejl: xxx@student.ltu.se 

Mobiltelefon: 073-XX XX XXX 

 

Om du vill komma i kontakt med min handledare, universitetslektor Lena Manderstedt, på 

Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande, vid Luleå Tekniska Universitet, nås hon 

på mejl: xxx@ltu.se 
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Bilaga 2 

Informations- och samtyckesbrev till lärare i åk 1–3 

Hej!  

Jag heter Therése Landström och läser nu sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3, vid Luleå Tekniska Universitet. Just nu håller jag 

på att skriva mitt examensarbete på avancerad nivå i ämnet svenska. Mitt arbete handlar om 

elevers handskrivning, närmare bestämt om vilka kognitiva och kroppsliga strategier de 

använder när de skriver. 

Att kunna skriva för hand är ett av kunskapskraven för årskurs 3 i svenskämnet, i Lgr 11. 

Tidigare forskning om samspelet mellan elevers kognitiva och kroppsliga strategier vid 

handskrivning är begränsad och därför är det viktigt att studera detta för att få kunskap om hur 

elever tillägnar sig handskrift.   

I min studie behöver jag göra observationer när elever skriver för hand under två till tre 

svensklektioner och jag vore tacksam om jag får göra dem i ditt klassrum. Jag kommer att titta 

på hur eleverna formar bokstäver med penna och vad de gör med kroppen under tiden, till 

exempel när de stöter på svårigheter. Under observationerna kommer jag att filma eleverna för 

att kunna gå tillbaka och analysera mina iakttagelser. Jag kommer att filma både på nära håll 

när de skriver på pappret, samt längre ifrån för att se hela kroppen. 

I samband med observationerna vore det även bra om jag får intervjua ungefär fem elever från 

din klass, om hur de upplever skrivning för hand. Dessa intervjuer beräknas ta ca 5–10 minuter 

per elev. Eleverna får ett samtyckesbrev hemskickat, där deltagande ska godkännas av både 

elev och vårdnadshavare. 

Jag vore även tacksam om jag får göra en intervju med dig, om hur du undervisar i 

handskrivning. Denna intervju kommer att ta högst 30 minuter. Jag kommer att göra 

ljudinspelningar under intervjuerna, för att sedan kunna transkribera dem för vidare analys. 

Denna studie kommer att följa de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har 

framställt. Detta innebär att alla uppgifter om er informanter, kommer att behandlas helt 

konfidentiellt där varken namn, skola eller annan information som kan avslöja identitet, 

kommer att framgå i examensarbetet. Allt inspelat material kommer att förvaras 

lösenordsskyddat, och kommer endast att användas i syfte att färdigställa examensarbetet. Efter 

att arbetet är avslutat och blivit godkänt, kommer allt material att raderas.  

Det är helt frivilligt att delta i studien och både du och eleverna kan när som helst välja att 

avbryta ert deltagande.  

Om du har några frågor eller funderingar kring denna studie, är du välkommen att höra av dig 

till mig via mejl eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar, 



 

Therése Landström 

Mejl: xxx@student.ltu.se 

Mobiltelefon: 073-XX XX XXX 

 

Om du vill komma i kontakt med min handledare, universitetslektor Lena Manderstedt, på 

Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande, vid Luleå Tekniska Universitet, nås hon 

på mejl: xxx@ltu.se 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och jag 

 samtycker till att delta i studien 

 

 samtycker INTE till att delta i studien 

 

Namn: ……………………………………………………………………… 

 

Ort/datum: ………………………………………………………………….. 
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Bilaga 3 

Informations- och samtyckesbrev till elever och vårdnadshavare 

Hej!  

Jag heter Therése Landström och läser nu sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot förskoleklass och årskurs 1–3, vid Luleå Tekniska Universitet. Just nu håller jag 

på att skriva mitt examensarbete på avancerad nivå i ämnet svenska. Mitt arbete handlar om 

elevers handskrivning, vilka kognitiva och kroppsliga strategier de använder när de skriver. 

Att kunna skriva för hand är ett av kunskapskraven för årskurs 3 i svenskämnet, i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2018). Dessa kunskapskrav 

arbetar man mot redan från årskurs 1. Tidigare forskning om samspelet mellan elevers kognitiva 

och kroppsliga strategier vid handskrivning är begränsad. Det är därför viktigt att studera detta 

för att få kunskap om hur elever tillägnar sig handskrift.   

I denna undersökning kommer jag att göra observationer i ert barns klassrum, när eleverna 

skriver för hand. Jag kommer även att filma under observationerna för att kunna gå tillbaka och 

analysera mina iakttagelser. 

Jag kommer också att behöva intervjua några av eleverna för att fråga dem hur de upplever 

skrivning för hand. Intervjuerna kommer att ta 5–10 minuter och under tiden kommer jag att 

göra ljudinspelningar, för att sedan kunna transkribera elevernas kommentarer. 

Denna studie kommer att följa de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har 

framställt. Detta innebär att alla uppgifter om er informanter, kommer att behandlas helt 

konfidentiellt där varken namn, skola eller annan information som kan avslöja identitet, 

kommer att framgå i examensarbetet. Allt inspelat material kommer att förvaras 

lösenordsskyddat, och kommer endast att användas i syfte att färdigställa examensarbetet. Efter 

att arbetet är avslutat och blivit godkänt, kommer allt material att raderas.  

Det är helt frivilligt att delta i studien och eleverna kan när som helst välja att avbryta sitt 

deltagande. Eftersom ert barn är under 15 år, behöver jag ert samtycke, som vårdnadshavare, 

för att kunna göra min studie.  

Om ni har några frågor eller funderingar kring denna studie, är ni välkomna att höra av er till 

mig via mejl eller telefon.  

Vänliga hälsningar, Therése Landström 

Mejl: xxx@student.ltu.se 

Mobiltelefon: 073-XX XX XXX 

Om Ni vill komma i kontakt med min handledare, universitetslektor Lena Manderstedt, på 

Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande, vid Luleå Tekniska Universitet, nås hon 

på mejl: xxx@ltu.se 
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Jag, som vårdnadshavare, har läst igenom ovanstående information och jag 

 samtycker till att mitt barn deltar under observationerna 

 

 samtycker INTE till att mitt barn deltar under observationerna 

 

 samtycker till att mitt barn deltar i en intervju 

 

 samtycker INTE till att mitt barn deltar i en intervju 

 

Mitt barns namn: ………………………………………………………………………... 

 

Vårdnadshavares namn: ………………………………………………………………… 

 

Ort/datum: ………………………………………………………………….. 

 

Jag, som elev, har fått ta del av ovanstående information och jag 

 samtycker till att delta under observationerna 

 

 samtycker INTE till att delta under observationerna 

 

 samtycker till att delta i en intervju 

 

 samtycker INTE till att delta i en intervju 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………… 

 

Ort/datum: ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Intervjuguide till lärarintervjuer 

Allmänna frågor 

• Har du examen från en lärarutbildning? Examensår? 

• Hur länge har du arbetat som lärare i årskurs 1–3? 

• Hur länge har du arbetat i denna klass? 

• Hur många elever är det i denna klass? 

Skrivinlärning årskurs 1 

• Hur arbetar du med den allra första skrivinlärningen under hösten i årskurs 1? 

• Hur introduceras nya bokstäver för eleverna? 

• Beskriver du bokstäverna på något speciellt sätt? (Bildligt? Liknelser? Grupperingar?) 

Skrivinlärning åk 1–3 

• Hur arbetar ni med handskrift? 

• Vad för sorts material använder eleverna vid skrivning? 

• Vilket läromedel använder ni vid skrivinlärningen? 

• Hur får elever flyt i sitt skrivande för hand? 

• Vilka metoder använder du vid skrivinlärning? 

• Hur arbetar du mot kunskapskravet att eleverna ska ha läslig handstil, kunna använda 

sig av interpunktion samt rättstava elevnära ord? 

Kroppsligt 

• Vilken position brukar eleverna ha vid skrivning? 

(sitter, ligger, står, hänger över bänken…) 

• Vad brukar eleverna göra med kroppen när de skriver? 

(Ex. gungar på stolen… Små rörelser: vrider på kroppen, skrapar med foten, slår med 

pennan, leker med sudd, kliar sig på huvudet) 

Elevernas reaktioner 

• Hur upplever du att eleverna reagerar på moment när de ska skriva för hand? 

• Hur kan man motivera elever till att skriva för hand? 

Utvärdering 

• Hur formar utvärderingen av elevernas handskrift undervisningen i klassrummet?  

• Vad anser du om att korrigera elevernas tidiga skrivning? 

(hur bokstäverna är formade, interpunktion, rättstavning) 

• Vilken skillnad på utvärderingen gör du beroende på vilket skrivverktyg som använts? 

(Ex. penna/dator) 

 



 

Bilaga 5 

Intervjuguide till elevintervjuer 

Allmänna frågor 

• Hur många år är du?  

• Hur länge har du haft xx som lärare? 

Skrivinlärning med penna 

• Hur tycker du att det är att skriva med penna? 

• Hur tycker du att det går när du ska skriva med penna? 

 Kognitivt vid skrivning 

• Kommer du ihåg hur bokstäverna ser ut när du ska skriva dem? 

• Kan du skriva med både små och stora bokstäver? 

• Är alla bokstäver lika lätta/svåra att skriva? Är någon svårare? 

• Hur brukar du göra för att hinna skriva ner allt du vill?  

• Vad gör att du orkar skriva ner allt du vill? 

• Vad brukar du tänka på när du skriver? 

Kroppen vid skrivning 

• Vilken tycker du att det är bäst att vara när du skriver? 

(sitta, ligga, stå, lutad över bänken, hakan i handen, luta huvudet i handen…) 

• Brukar du röra på dig när du skriver? 

(vicka på stolen, vrida på sig, trumma med fingrarna, leka med suddet, snurra på 

pennan, titta runt i klassrummet…) 

Utvärdering 

• Kan du läsa vad du har skrivit, när du skrivit med penna? 

• Skulle du vilja ändra din handstil på något sätt? 

• Får du träna på din handstil i skolan? Hur ofta, hur då och när då? 
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Observationsschema 

Att ha fokus på under observationerna: 

Kroppsposition Vilka kroppspositioner har eleverna? 

Sitter? 

Ligger? 

Står?  

Grovmotoriska rörelser 

 

 

 

 

Stora rörelser med armar och ben. 

Rör sig benen under bordet? 

Hoppar eleverna? 

Lutar eleverna framåt? 

Vrider eleverna på huvudet? 

Finmotoriska rörelser 

 

 

Alla små rörelser som eleverna har. 

Hur rör sig händerna och fingrarna? 

Taktila hjälpmedel? 

Ögonrörelser 

 

Vart tittar eleverna? 

Blinkar eleverna mycket?  

Flackar med blicken? 

Mimik 

 

Ansiktsrörelser. 

Vad gör eleverna med munnen? 

Ljudar? 

Smackar? 

Slickar sig om läpparna? 

 

 


