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Sammanfattning 

 
I denna studie söker vi svar på frågorna om formandet av bokstäver samt förmågan att 

använda gemener, versaler och punkt skiljer sig mellan elever som arbetat med skrivinlärning 

genom ett traditionellt arbetssätt jämfört med dem som arbetat med ASL som arbetssätt. För 

att få svar på dessa frågeställningar tillämpades en kvantitativ metod där vi undersökte 

insamlade elevtexter från två kommuner med olika arbetssätt. Elevernas formande av 

bokstäver samt förmåga att använda gemener, versaler och punkt undersöktes, 

dokumenterades och till sist jämfördes. Vissa forskningsresultat pekar på att ASL gynnar 

elevers skrivinlärning och att elever lär sig att forma bokstäverna genom att se dem på 

dataskärmen. Resultatet av denna studie visar att formandet av bokstäver är bättre bland 

eleverna som arbetat med traditionell bokstavsinlärning, medan förmågan att använda 

gemener, versaler och punkt är relativt lika mellan handskrivningsklass och ASL-klass. 

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det fortfarande är viktigt att skriva med 

penna. I dagens digitaliserade värld kan det dock vara lämpligt att använda sig av både dator 

och att skriva för hand i skrivinlärningen. 

Nyckelord: bokstavsformande, skrivinlärning, handskrift, skriva med penna, ASL, att skriva 

sig till läsning 
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1 Inledning  
 

Det är svårt att undgå att vi lever i ett samhälle som är på god väg att digitaliseras. De flesta 

bär idag med sig sina telefoner överallt och vi har tillgång till en oändlig mängd information 

genom internet. I skolans verksamhet utmärker sig digitaliseringen i form av bland annat 

läsplattor, surfplattor och datorer som fungerar som stöd i undervisningen åt såväl lärare som 

elever. Det är vår uppfattning att vi idag befinner oss någonstans mitt emellan en skola som 

kan bli helt digitaliserad och en skola där penna och papper av vissa lärare anses vara 

grundstenen för utbildning. 

 

Hur den ökade digitaliseringen påverkar kunskapsnivån i skolan är ännu inte helt uppenbart 

och forskningsresultaten varierar. Många forskare och lärare är dock överens om att för att 

den nya tekniken ska bli en tillgång för undervisning och lärande måste ett nytt sätt att tänka 

inom pedagogiken införas. Ett nytt tankesätt skulle kunna vara ASL, att skriva sig till läsning 

(Hultin & Westman 2014, s. 9–10). Den svenska skolan ska erbjuda alla elever samma 

chanser att lyckas (Skolverket 2011, s. 3). Då eleverna börjar i årskurs 1 upplever många läs- 

och skrivinlärningen som svår och därmed tråkig. Många kämpar med att forma bokstäver 

som inte blir lika fina som förväntat. För dessa elever kan ASL vara ett sätt att få samma 

chans till framgång som andra, menar Mona Wiklander, specialpedagog och projektledare för 

ASL i Sandvikens kommun (Hultin & Westman 2014, s. 27).  

 

Men hur påverkas egentligen elevernas handstil och formande av bokstäver av ASL och är det 

någon skillnad på ASL-elevernas sätt att forma bokstäver i jämförelse med de elever som 

arbetar med traditionell skrivinlärning med penna och papper? Vad som egentligen sker med 

handskriften när barnen inte använder pennan förrän i årskurs 2 är idag ämne för intensiv 

diskussion (Trageton 2014, s. 183).  

 

Lundberg (2008, s. 97) menar att handskrivna bokstäver gynnar minnet och inlärningen. Han 

rekommenderar därför att lärare använder sig av parallell användning av skrivande på dator 

och handskrivning. Trageton (2014, s. 113) talar emot detta och menar att det är olyckligt att 

barnen får bli bekanta med allt för många bokstavstyper på samma gång. Bokstäver skrivna på 

datorn som ser precis lika ut som tryckta bokstäver räcker. Han hävdar därmed att 

handskrivandet med fördel kan skjutas upp till årskurs 2. Han anser att det viktigaste är att 

resultaten blir bättre och att det spelar mindre roll om samspelet mellan handen och hjärnan 

kommer först senare. Olika teorier finns, men forskningen är ännu mycket knapphändig 

gällande dessa frågor. 

 

Ulf Fredriksson, läsforskare och docent i pedagogik vid Stockholms universitet, menar att det 

inte finns tillräckligt med vetenskapligt stöd för att konstatera att barn utvecklar sin läsning i 

högre grad då de skriver på dator. Han menar att de undersökningar som utförts om ASL 

saknar tillräckligt med vetenskapliga data för att vara tillförlitliga. Många av 

undersökningarna saknar även ordentliga kontrollgrupper. Vidare nämner Samuelsson att viss 

fransk forskning pekar på att skrivning med penna är positivt för att muskelminnen skapas i 
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skrivrörelserna. Han betonar pennan som en naturlig del av barns vardag (Rudhe 2013, 14 

aug). 

 

Tidigare i historien betygsattes eleven efter hur väl formad handstilen var. Idag är fokus 

istället på att kunna skriva lätt, snabbt och läsligt (Lövgren 2009, s. 113). Enligt kursplanen i 

ämnet svenska för årskurs 1–3 ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin handstil och att 

skriva på dator. De ska även anamma alfabetet och alfabetisk ordning (Skolverket 2011, s. 

248). För att kunna utveckla en läslig och personlig handstil bör eleverna få möjlighet att 

träna sig i att forma bokstäver, samtidigt som skolan blir allt mer digitaliserad (Kjällander 

2014, s. 10–11). Skolan ska ansvara för att eleverna efter grundskolan kan använda sig av 

modern teknik som ett verktyg i skapandet och lärandet (Skolverket 2011, s. 248). Det är för 

blivande lärare därför aktuellt att undersöka varför det är viktigt att kunna skriva för hand 

samt hur det gynnar skrivinlärningen att skriva på dator. Med detta som utgångspunkt blev vi 

intresserade av att vidare utforska hur elevers formande av bokstäver samt förmåga att 

använda gemener, versaler och punkt skiljer sig åt, beroende på om eleverna arbetar med 

traditionell bokstavsinlärning eller om eleverna arbetar med bokstavsinlärning via dator. När 

eleverna går i årskurs 3 har de skrivflyt och har arbetat med skrivinlärningen under tre år. Det 

känns därför relevant att göra undersökningen i årskurs 3. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna undersökning är att studera hur elevers formande av bokstäver samt 

användning av gemener, versaler och punkt skiljer sig beroende på om eleverna arbetat med 

traditionell bokstavsinlärning eller bokstavsinlärning på dator. Utifrån detta syfte har vi valt 

följande frågeställningar:  

 

• Formar elever i årskurs 3 bokstäverna korrekt eller inkorrekt beroende på om de övat 

skrivande med hjälp av dator enligt ASL eller på traditionellt vis? 

 

• Använder elever i årskurs 3 som lärt sig läsa och skriva med hjälp av dator enligt ASL 

versaler, gemener, punkt samt mellanrum mellan orden på samma sätt som elever som 

lärt sig läsa och skriva på traditionellt vis? 
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2 Bakgrund 
 

Följande avsnitt presenterar två olika arbetssätt vid skrivinlärning och vad skolans 

styrdokument innehåller rörande skrivinlärning. 

 

2.1 Traditionell läs- och skrivinlärning 
 

Genom tiderna har handen och pennan varit vår största möjlighet att dokumentera, bevara och 

dela med oss av information. När man började trycka böcker blev det möjligt att dela 

informationen i en helt annan mängd än tidigare och tekniken har sedan dess utvecklats i form 

av olika redskap, som idag gör det lätt för oss att skriva ned och samla in information på ett 

snabbt och effektivt sätt. Idag kan vi lätt använda oss av en dator för att uttrycka oss i 

flödande texter och den mesta skriftliga kontakten sker över internet, genom mejl och sociala 

medier. För en lärare med uppdrag att följa kursplanen där det står att eleven ska kunna skriva 

med läslig handstil (Skolverket 2011, s. 252), kan frågan om varför vi ska skriva för hand 

uppstå. 

 

Den traditionella läs- och skrivinlärningen i grundskolans tidiga år grundas vanligtvis på en 

syntetisk arbetsmetod. Det innebär att eleverna lär sig förstå den alfabetiska principen genom 

att lyssna till bokstävernas ljud i samband med att de lär sig forma bokstäverna med handen 

(Lövgren 2009, s. 114). Med den alfabetiska principen menas att eleverna måste förstå att 

orden kan delas upp i fonem, så kallade språkljud. När eleven lärt sig forma och ljuda ihop 

bokstäverna kan de skrivas ihop till ett ord. Den syntetiska metoden går ut på att arbeta från 

delar till helhet, från att forma bokstäver till att forma ord. Vidare i årskurs 2–3 ljudar 

eleverna ihop fonem till ord för att sedan sätta orden i sammanhang och meningar (Lövgren 

2009, s. 114). 

 

2.2 ASL - Att skriva sig till läsning 
 

2.2.1 Talsyntes 

Talsyntes är en funktion där en röst på datorn ljudar den skrivna bokstaven. Med talsyntes får 

eleven bekräftat hur den valda fonemen låter och kan därmed göra kopplingen ljud till fonem. 

Funktionen används i kombination med skrivning på dator och passar i förskoleklass och 

årskurs ett (Trageton 2014, s. 63).  

 

2.2.2 ASL 

ASL, att skriva sig till läsning, är ett arbetssätt där datorn är det huvudsakliga verktyget 

(Forsberg och Lövgren 2013, s. 104). Precis som det traditionella arbetssättet påbörjas 

undervisning med ASL med en syntetisk arbetsmetod som grund där eleverna med ett 

knapptryck lär sig koppla tangentbordets bokstav med bokstavens ljud. Det som skiljer ASL 
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från den traditionella bokstavsinlärningen är att undervisningen sedan fortsätter med en 

analytisk metod där eleverna tillägnar sig fonologisk medvetenhet genom att först lära sig 

skriva. Med den analytiska metoden lär sig eleverna genom ord på datorn att urskilja 

bokstävernas utseende och ljud och därigenom att kunna skriva dem för hand. Det vill säga att 

eleverna arbetar från helhet till delar (Kullberg 2006, s. 137).  

 

Det första arbetet med ASL i årskurs 1 är grundligt arbete där eleverna till en början endast lär 

sig hitta bokstäverna på tangentbordet. Då behöver de inte lägga för mycket tid till att leta 

bokstäverna när de sedan börjar skriva. Bokstavstangenterna på tangentborden bör vara 

indelade i två delar för att eleverna ska lära sig var respektive hand hör hemma (Trageton 

2014, s. 62). Eleverna ska från början lära in att ha vänster hand på tangentbordets vänstra del 

och höger hand på den högra delen (Forsberg och Lövgren 2013, s. 51). Klassrummen är vid 

ASL-undervisning utrustade med talande tangentbord, talsyntes, vanliga 

ordbehandlingsprogram med stavningskontroll och bokstavsprogram. Klassrummen har även 

interaktiva skrivartavlor och projektorer. I och med att eleverna skriver på datorer med 

talsyntes och ljudande tangentbord får de bokstäver, ord, meningar och texter upplästa. Då 

eleverna hör och ser det nedskrivna får de direkt återkoppling på vad de skrivit (Trageton 

2014, s. 15–16). 

 

Vissa ASL-lärare kompletterar skrivandet på dator med att eleverna får skriva för hand vid 

sidan om datorundervisningen. Lennander och Westerberg (2014, s. 139) menar att det bidrar 

till att alla elever får chansen att kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Forsberg och 

Lövgren (2013, s. 89) framhåller tydliga instruktioner vid användning av visuella hjälpmedel 

samt stöttande stödstrukturer. Att ta en svårighet i taget, menar de är viktiga aspekter för en 

lyckad undervisning med dator. 

 

Trageton (2014, s. 51) betonar organisation som lärarens viktigaste uppgift för att 

undervisningen ska leda till maximalt lärande. Han förespråkar klara och tydliga mål i relation 

till de övergripande utvecklingsmålen som en viktig aspekt för att lyckas. Utan tydliga mål 

menar han att datorundervisning är bortkastad. Läraren bör ge muntlig och skriftlig respons på 

det eleverna skapar. Responsen kan exempelvis utgöras av frågor om texten som kan hjälpa 

eleverna att utveckla vad de skrivit. Det kan även förekomma diskussion lärare och elever 

emellan om innehåll, meningsbyggnader och ordval (Trageton 2014, s. 136). 

 

Forsberg och Lövgren (2013, s. 89) skriver att eventuella fallgropar vid ASL-arbete kan vara 

exempelvis bristande organisation, otillräcklig tillgång till datorer och högt elevantal i 

klassen.  Vidare nämner de att tiden inte alltid räcker till då det kan förekomma en hel del 

komplikationer med tekniken vid datoranvändning. Trots datorproblem ska läraren hinna 

hjälpa eleverna samt hinna ge eleverna återkoppling (Forsberg och Lövgren 2013, s. 50). Vid 

ASL-undervisningen inleds skrivandet med att eleverna tillsammans med läraren pratar om 

vad de ska skriva. Att prata om texterna är en viktig del av ASL. Det är viktigt att eleverna får 

öva på att läsa vad de skrivit och sedan redovisa det skrivna. Denna process bör bli en naturlig 

del i ASL-arbetet (Forsberg och Lövgren 2013, s. 16).  
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Förutom berättelser och dagbok kan eleverna träna på att skriva ordlistor efter ett visst tema, 

eller skriva instruktioner, till exempel hur ett spel fungerar eller förklara hur man lagar 

pannkaka (Forsberg & Lövgren 2013, s. 46). Trageton (2014, s. 15) ser positivt på att eleverna 

arbetar tillsammans vid datoranvändning. Vid parskrivning på dator stimuleras barnens 

tankar, idéer, dialog med varandra och därmed deras muntliga kompetens. Parskrivning ger 

även eleverna möjlighet att ge varandra respons under skrivprocessen, vilket ökar det 

sociokulturella samspelet. Forsberg och Lövgren (2013, s. 119) hävdar att det är viktigt att 

eleverna emellanåt får skriva själva för att känna att de behärskar skrivandet på egen hand. På 

det viset kan eleven och läraren se vad eleven har automatiserat samt vad som behöver mer 

träning.  

 

Forsberg och Lövgren (2013, s. 47) hävdar att det är viktigt att rätta elevernas texter om de 

ska användas i syfte att utveckla den ortografiska läsningen (ordavkodning). Att rätta texten 

gynnar enligt författarna elevernas skriftspråksutveckling. För yngre elever kan läraren vid 

rättning fokusera på morfologisk medvetenhet (göra barnet medveten om vad ett ord är samt 

mellanrum mellan orden) och ljudteknik. Trageton (2014, s. 160) belyser möjligheten att 

kunna ändra i texten utan att behöva sudda när eleverna skriver på dator. Eleverna behöver 

inte skriva om, vilket gör att de slipper erfara misslyckanden. Trageton menar att rättstavning 

i textskapandet inte är nödvändigt förrän i årskurs 3. Att få en känsla av att skrivandet blir fel 

kan bromsa eleven, vilket i sin tur kan riskera att sätta stopp för elevens fortsatta skrivande. 

Innehållet i det skrivna är vad som är viktigt och inte stavningen, anser Trageton. 

 

2.2.3 ASL i Sandvikens kommun 

Redan år 1996 införde speciallärare Mona Wiklander ASL i sin undervisning i Sandvikens 

kommun. I och med hennes satsning började fler skolor successivt tillämpa metoden i de 

första årskurserna. År 2003 gjordes en satsning på ASL i Sandvikens kommun, till en början i 

mindre skala som sedan ökades till att inkludera hela kommunen. Från och med år 2010–2011 

har samtliga elever i årskurs ett i Sandvikens kommun en egen dator (Hultin & Westman 

2014, s. 10). 

 

I Sandviken får eleverna börja skriva på dator redan från början av skrivinlärningen i årskurs 

1. Alla texter skrivs på dator och först i årskurs 2 börjar eleverna använda penna och träna 

handstilen i skriv- och läsundervisningen (Hultin och Westman 2014, s. 16). 

 

Lärare i Sandviken som arbetar med ASL menar att metoden gynnar elevernas 

inlärningsprocess i samband med bokstavsinlärning och sammanljudning av ord. Det ljudande 

tangentbordet och talsyntesen hjälper eleverna att förhindra ljudförväxlingar. Det kan vara 

svårt för elever att skilja på ljuden /b/ och /d/ samt ljuden /g/ och /k/ när de skriver. I och med 

ljudande tangentbord i samband med ASL menar lärarna att det problemet i princip försvunnit 

helt då eleverna lättare hör om de stavat fel. Genom att repetera bokstavsljud med talsyntes lär 

sig barnen hur de ska använda sig av bokstäverna i ord och texter (Hultin och Westman 2014, 

s. 36–37). 
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2.3 Skolans riktlinjer 
 

2.3.1 Kursplan 

Enligt Skolverkets kursplan (2011, s. 248) ska skolan ansvara för att eleverna efter 

grundskolan kan använda sig av modern teknik som ett verktyg i skapandet och i lärandet. 

Vidare säger kursplanen att undervisningen ska främja elevens förmåga att skapa texter både 

enskilt och tillsammans med andra. I enlighet med kursplanen ska eleverna i slutet av årskurs 

3 kunna skriva läsligt för hand och på dator. 

 

I kunskapskraven för svenska i årskurs 3 ska eleven enligt Skolverkets kursplan ha uppnått 

följande mål gällande skrivinlärning: 

 

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. Dessutom kan eleven utifrån givna 

frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån 

respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt (Skolverket 

2011, s. 252). 

 

 

 

  



 

8 

 

3 Litteraturgenomgång  
 

Detta avsnitt beskriver två forskares teoretiska perspektiv på skrivinlärning som är aktuella i 

undervisningen. Vidare beskrivs ett teoretiskt perspektiv på samspelet mellan handen och 

hjärnan, samt ett teoretiskt perspektiv angående digitaliseringens påverkan på skola och 

elever. Slutligen beskriver avsnittet tidigare forskning och studier som gjorts gällande skriv- 

och läsinlärning med olika arbetssätt. 

 

3.1 Att forma bokstäver 
 

Ingvar Lundberg (2006, s. 6), professor i psykologi och forskare inom läs- och 

skrivutveckling, påpekar vikten av att barn lär sig bokstäver och alfabetet som grund för läs- 

och skrivinlärning. Han menar att ett första steg till att lära sig läsa är att förstå att ord är 

uppbyggda av fonem som i text ser olika ut i form av bokstäver. Läs- och skrivinlärningen 

sker parallellt när ett ljud kopplas ihop med hur bokstaven ser ut och på vilket sätt den ska 

skrivas. Lundberg talar om att knäcka den alfabetiska koden genom att lära känna varje 

bokstav på så vis att läsaren kan koppla bokstaven till ett ljud, känna igen hur den ser ut i text 

och skriva den på ett systematiskt sätt. Detta är grundläggande delar av läs- och 

skrivinlärningen som enligt honom inte kan undgås för att avkodningen av ord ska kunna 

automatiseras. Vidare menar han att det inte finns någon enklare genväg att lära sig läsa och 

skriva och att barn inte kan lära sig läsa själva genom att till exempel studera skyltar med text. 

De måste få hjälp och vägledning med att förstå alfabetet och bokstäverna (Lundberg 2006, s. 

18–20). 

 

När vi formar bokstäver med handen finns en sensorisk närhet till skriften som går förlorad i 

och med skrivande på tangentbord (Lundberg 2008, s. 96–97). Motoriska rörelser i samband 

med handskrift bidrar till att skapa en minnesbild av bokstävernas form, vid formandet 

observeras bokstavens attribut. Detta menar Lundberg bidrar till barns inlärning, främst barn 

som är osäkra på bokstavskunskap kan gynnas av att skriva för hand. Vid handskrivning sker 

en multisensorisk inlärning då flera sinnen är engagerade. Vid skrivande med penna känner 

man, ser de nedskrivna, uppfattar sina muskelrörelser i fingrar, hand och arm. Språkljuden 

artikuleras och på så vis hörs bokstavens ljud (Lundberg 2008, s. 96–97).  

 

Även om datatexter idag har större plats i vardagen, så förekommer fortfarande pennan till att 

skriva minneslistor, anteckningar, notiser, meddelanden, påskrifter med mera. Lundberg vill 

inte uttrycka att han är emot skrivande på dator, men han vill ändå påstå att de lärare som 

fortfarande arbetar med traditionell handskrivning förmodligen inte gör fel. Även om eleverna 

börjar skriva på dator menar han att de så småningom måste utveckla en läslig handstil 

(Lundberg 2008, s. 97). 
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3.2 Handen i samspel med hjärnan 

 

Göran Lundborg, professor vid Lunds universitet och överläkare vid Handkirurgiska kliniken 

i Malmö, nämner Peter Broberg (Lundborg 2011, s. 57–59) som menar att tankeverksamhet, 

språk och teknik från början av människans evolution varit beroende av varandra för att 

möjliggöra människans utveckling. I samspel med att människans fysiska förutsättningar 

expanderades, väcktes ett behov av teknik för att exempelvis framställa nya verktyg. Det 

ledde vidare till att kommunikation krävdes och nya idéer väcktes. I ett samspel mellan 

hjärnan, kommunikation och teknik där handen har en central roll har människan utvecklats 

och format en samhällsstruktur. Det är lätt att anta att människoartens utvecklade hjärnor från 

början är anledning till att människor lärde sig tillverka verktyg. Lundborg (2011, s. 57) 

menar tvärtom att tidigare forskning och upptäckter av verktyg och fossiler visar att det är 

handens funktion som lett till att hjärnan utvecklats och verktyg framställts. 

 

Alla kroppsdelar finns representerade i hjärnan och beträffande handen finns även alla fingrar 

kartlagda på olika ställen av hjärnan. Detta relaterar Lundborg till Wilder Penfields (1937) 

konstruktion av den kortikala kroppskartan (ref. i Lundborg, 2011, s. 146–148). Fingrarnas 

kartbild i hjärnan stärks i samband med användandet av hand och fingrar, men kan även 

enkelt försämras om en hand förblir orörlig under en tid. Lundborg (2011, s. 94) myntar 

uttrycket den intelligenta handen som minns. Med det refererar han till Aristoteles och menar 

att handen lär genom att göra. Då handen arbetar skickas signaler till hjärnan som leder till att 

människan lär sig något nytt, exempelvis att knäppa knappar i en skjorta, spela piano eller 

skriva på en dator. När fingertopparna trycker på en tangent lär sig handen och hjärnan 

minnas var bokstäverna på tangenterna sitter. Till slut behöver man inte tänka efter var man 

ska trycka när man skriver eftersom handen lärt sig minnas bokstävernas placering. För att 

minnas och förstå måste man göra menar Lundborg, och på så vis bidrar handen till att lära. 

Detta beskriver handens koppling till sinnet och beröringsminnet. När handen berör något och 

när vi ser något nytt, exempelvis olika ytor, lagras dessa intryck tillsammans i hjärnan och 

leder till att ett lärande sker (Lundborg 2011, s. 114–115). 

 

Lundborg (2011, s. 186–188) menar att man ibland hör uttrycket att hjärnan styr händernas 

rörelser och av den anledningen kallas hjärnan för handens spegel, men han menar även att 

det fungerar åt motsatt håll. Det vi gör med våra händer speglas i hjärnan och i hjärnan finns 

nervceller som kallas för spegelnervceller. Dessa aktiveras när en rörelse med händerna utförs 

eller när någon annan som gör en rörelse betraktas. Spegelnervcellerna bidrar till att en 

inlärning sker vid observation eller imitation av någon annans rörelse och har därför en viktig 

roll vid inlärning. Rörelsen observeras, repeteras och imiteras inuti hjärnan och det leder till 

en förståelse för innebörden av rörelsen. Spegelnervcellerna fungerar även lika i samspel med 

mun- och ljudrörelser. Lundborg (2011, s.192) nämner som exempel att det ofta förekommer 

att munrörelser sker samtidigt som en text skrivs ned för hand. Handen, munnen och hjärnan 

arbetar då i samspel och kan möjligen bidra till att arbetsminnet gynnas. Ett ytterligare 

exempel på detta kan enligt Lundborg vara när skådespelare använder gester för att minnas 

repliker. 
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Att skriva med en penna mot ett papper är enligt Lundborg en inspirationskälla för många 

författare. Identiteten speglas i vår handstil och signatur (Lundborg 2011, s. 89). I en sådan 

situation samspelar känselsinnet med hjärnan när pennans drag mot pappret utgör ett ljud, en 

friktion och ett speciellt motstånd, något som inte upplevs på samma sätt när en dator 

används. Fram till och med 1800-talet och folkskolans införande var även förmågan att skriva 

för hand en statussymbol i de högre samhällsklasserna. När folkskolan lagstadgades ökade 

textproduktionen med den utbredda skrivkunnigheten (Lundborg 2011, s. 104). 

 

3.3 Att skriva på dator 
 

Den norske forskaren, pedagogen och lärarutbildaren Arne Trageton (2014, s. 11) benämner 

läs- och skrivinlärning som skriv- och läsinlärning i språkutvecklingen. Denna omformulering 

grundar han i de senaste fyrtio årens forskning som påvisar att det är lättare för barn att lära 

sig skriva än att lära sig läsa. Han förespråkar att barn lär sig läsa genom sitt skrivande. Barns 

finmotoriska kompetens har inte hunnit utvecklas i förskoleklass och årskurs 1 och barnen har 

därmed lättare att skriva på dator istället för med penna. Det är lämpligt att endast använda 

datorn som skrivverktyg under det första skolåret, för att sedan börja med handskrivning först 

i årskurs 2. Då barnen skriver på dator blir bokstäverna perfekta och ser likadana ut som 

bokstäver som finns i böcker. Detta leder i sin tur till att barnen via sin skrivning utvecklar sin 

läsutveckling. På det viset menar Trageton att läs- och skrivinlärning bör omformuleras till 

skriv- och läsinlärning. Trageton (2014, s.15) uppmärksammar att 75 procent av alla elever 

har lättare för att skriva än att läsa oavsett om skrivningen görs på dator eller för hand. 

 

Enligt Trageton (2014, s. 258) går skrivutvecklingen fortare när elever skriver på datorn. De 

skrivna texterna blir anpassade efter elevernas individuella nivå, vilket gagnar läsinlärningen, 

och skrivningen driver skriftspråksutvecklingen framåt i raskare takt. Skrivandet leder till 

förhöjd läslust och läsningen påverkar sedan elevens nästa skrivprojekt positivt. 

 

Trageton anser att fritt använda alla fingrar på ett tangentbord leder till att finmotoriken 

utvecklas och inte försummas. När barnen skriver på tangentbordet främjas dessutom båda 

hjärnhalvorna då både vänster och höger hand får jobba. Detta gör att informationsströmmen 

kopplas till båda hjärnhalvorna till skillnad från vid handskrivning då han menar att bara en 

halva aktiveras (Trageton 2014, s. 258). 

 

3.4 Teknikens påverkan på kroppen 
 

Eva Malm (2016), lärare inom waldorfpedagogiken, ser på handen som ett identitetsskapande 

verktyg som hon menar fulländar människans liv. Inte bara ur ett kulturellt perspektiv utan 

även ur ett kunskapsutvecklande perspektiv. Hon ställer sig frågan om vilka konsekvenser 

digitaliseringen kan få för människans kropp och händer i en framtid där tekniken anses vara 

viktigare än manuell funktion. Det är en fråga som enligt Malm är svår att besvara men har 

berörts av några olika forskare. Bland andra nämner hon Susan Greenfield (Malm 2016, s. 
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108–110), som menar att den nya teknikens snabba intåg riskerar att få psykologiska och 

tidsmässiga följdverkningar. Vidare menar Greenfield att den tekniska utvecklingen sker 

snabbare än forskningen om konsekvenserna i barns utvecklingsprocess i en digitaliserad 

vardag. Hon menar att vi ännu har för lite information för att byta ut den tredimensionella 

verklighet av samtal, interaktion och fysisk kontakt vi är vana vid, mot en tvådimensionell 

virtuell verklighet som skapas framför en datorskärm. Greenfield uttrycker en oro över vilken 

verklighetsuppfattning som skapas genom den sistnämnda, en vardag av knapptryck och 

fingersvep över en skärm. 

 

Även Malm (2016, s. 111) tar fasta på de psykologiska följdverkningar som riskerar att uppstå 

om tekniken helt ersätter de fysiska behov människan har. Hon kallar den psykiska utveckling 

och inlärning som sker mellan kroppen och hjärnan när händerna får arbeta aktivt för rytmer i 

livsprocessen.  

 

Man kan nog säga att något motsvarande sker då vi som barn lär oss att skriva med våra händer 

och vår uppmärksamhet finns i just den punkt där pennan berör pappret och vi lär oss att också 

beröra bokstäverna med vår syn och sedan gå över i läsförståelsens värld, in i läsandets stora 

äventyr och världen vidgas. Vår levda kropp får omfång och substans (Malm 2016, s. 148). 

 

Malm (2016, s. 151–152) menar att vi genom fysisk aktivitet stimulerar inlärningen och på så 

vis vidgas vår världsbild och person. För en stillasittande kropp menar hon att rytmen i 

livsprocessen bryts vilket vidare kan leda till psykisk ohälsa. Lärarens mål är att lyckas 

organisera en lektion där eleverna hamnar i fullständig koncentration som leder vidare till 

eufori av att lyckas. Eufori uppnås enligt Malm när vi hamnar i ett engagerat tillstånd inför det 

vi gör, exempelvis när skrivandet tar fart på ett tangentbord eller när vi för en intensiv 

diskussion. Inte minst sker det då händerna är fysiskt aktiva med ett material. Vad som då 

händer är att vi kommer i kontakt med vårt skapande vilket i sin tur enligt Malm bidrar till en 

god hälsa. 

 

3.5 Läs- och skrivinlärning 
 

I en studie av Eriksson och Stål (2011, s. 19) berättar informanterna att elever som använt 

datorn som undervisningsverktyg lärde sig att både skriva och läsa snabbare. En stor del av 

informanterna ansåg även att dator i undervisningen var ett mycket tidsbesparande arbetssätt. 

Genom detta tillvägagångssätt fanns det tid att inkludera fler olika skriv- och 

läsinlärningsmoment, då rättstavning och annan formalia skedde automatiskt i 

ordbehandlingen. Vidare har informanterna i studien påvisat att elever lärt sig gemener i lägre 

ålder. En teori är att ögat registrerar den nedskrivna gemenen och förbinder denna gemen med 

den versal de tryckt på. Denna process menar Eriksson et al. (2011, s. 20) kan leda till en ökad 

inlärning av bokstäverna under kortare tid utan att eleverna måste träna på det traditionella 

bokstavsarbetet där bokstäverna formas med penna. 

 

I studien (Eriksson och Stål 2011, s. 20–21) nämnde många av informanterna att det 

traditionella bokstavsarbetet med papper och penna är bortkastad tid. En av informanterna 
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berättade bland annat att bokstavsarbetet hade tagit onödigt mycket tid då eleverna arbetat 

med en bokstav i taget och var tvungna att göra klart bokstavsarbetet innan de fick börja med 

nästa bokstav, oavsett om de redan kunde bokstaven eller inte. Med detta menar informanten 

att ASL gagnar elever då de slipper repetera redan uppnådda kunskaper. Då eleverna lär 

utifrån sin egen förmåga gynnar ASL även barn som är nyanlända till Sverige. Några av 

informanterna understryker att arbetssättet med dator då kan vara en hjälp att urskilja inom 

vilka språkkategorier mer hjälp krävs. 

 

Forsbergs och Lövgrens (2011, s. 69) uppfattning är att eleverna själva anser att båda 

arbetssätten, att skriva på dator och att skriva med penna är nödvändiga. En studie de 

genomförde år 2011 visar tydligt resultatet att elever som helt uteslutit dator under årskurs 1–

3 presterar sämre på de nationella proven i årskurs tre, i kontrast till de elever som använt 

datorn som verktyg i årskurs 1–3. En jämförelse utfördes av de handskrivna, berättande 

texternas längd. Deras jämförelse visade att de 140 elever som använt sig av dator under tre år 

i snitt skrev längre uppsatser även med penna, jämfört med de 140 elever som inte haft dator i 

undervisningen. 

 

Trageton (2014, s. 183) har gjort en undersökning i Sverige där 390 ASL-lärare fick svara på 

frågan hur de ansåg att balansen mellan datorskrivning och handskrivning bör se ut i årskurs 

F–3. Resultatet blev att genomsnittet ansåg att det borde förekomma 40 procent handskrivning 

och 60 procent datorskrivande. Av de deltagande lärarna ansåg de med störst erfarenhet av 

ASL att hela 80 procent av skrivundervisningen borde ske med hjälp av dator. Först då menar 

de att samhället börjar närma sig den skola som behövs för att barnen ska kunna utbilda sig 

till fungerande samhällsmedborgare. Undersökningen visar vidare att datorskrivandet minskar 

när barnen börjar i årskurs 1 då 69,2 procent av de deltagande lärarna påstod att 

datorskrivande förekom mer sällan under första klass i jämförelse med förskoleklass. 

Tragetons personliga åsikt är att det delvis kan bero på att vissa ASL-lärare inte helt vågar 

lämna den traditionella handskrivningen och bokstavsarbetet i årskurs 1. 

 

Wiklander (2014, s. 32) har utfört en jämförelse mellan elever som under ett läsår använt sig 

av ASL och elever som under ett läsår använt sig av traditionell bokstavsinlärning. Studiens 

jämförelser utfördes i både läsning och skrivning. Resultatet visade att elever som fått ASL-

undervisning knäckte läskoden snabbare än de som använt traditionell bokstavsinlärning. De 

läste texter med bättre intonation samt stannade på ett naturligt sätt vid punkt. Vidare visade 

resultatet att ASL-eleverna i högre grad inledde meningar med versal, skrev mellanrum 

mellan ord samt avslutade med punkt, än de elever som fått traditionell bokstavsinlärning. 

ASL-elevernas texter hade bättre meningsbyggnader och mer innehåll än 

bokstavsinlärningseleverna.  

 

Ännu finns inte så mycket forskning om ASL i Sverige. Högskolan i Dalarna och Sandvikens 

kommun har tillsammans, via Eva Hultin, forskare i pedagogik och Maria Westman, forskare 

i svenska språket, gjort ett forskningsprojekt kring ASL i Sandviken som de kallar 

Digitaliseringen av skolans tidiga literacypraktiker. Syftet med forskningsprojektet var att 

granska förutsättningarna för läs- och skrivlärande i årskurs 1–2 vid användning av ASL som 
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arbetssätt (Hultin och Westman 2014, s. 19). De studerade hur ASL påverkar läs- och 

skrivundervisningen genom att titta på elevtexter där de undersökte hur långa texterna var, 

vilka genrer de tillhörde samt hur bild och text samspelade. Resultatet av studien var att ASL i 

Sandviken hade medfört märkbara förändringar i klassrumspraktiken. Lärarna har ändrat sina 

arbetssätt, synsätt och därmed sin läs- och skrivundervisning. Forskningen resulterade även i 

att eleverna i årskurs ett skriver längre texter och i olika genrer (Hultin och Westman 2014, s. 

24–26). 

 

Efter ett år med ASL i samtliga skolor i Sandvikens kommun genomfördes av de deltagande 

lärarna en utvärdering av projektet. Utvärderingen påvisade en positiv läsutveckling hos 

eleverna. Lärarna ansåg att arbetssättet skapade möjligheter att individualisera undervisningen 

då textskapandet på datorerna kunde anpassas utifrån den enskilda elevens förutsättning. 

Eleverna själva tyckte att arbetet kring ASL var lustfyllt. Då texterna blev längre och mer 

innehållsrika blev eleverna mer stolta över det skrivna. ASL-arbetet visade sig vara mest 

gynnande för pojkar med finmotoriska svårigheter. Då pojkarna fick skriva på dator behövde 

de inte kämpa med att forma bokstäverna. De elever som redan kunde skriva för hand fick en 

utmaning i att skriva hela texter som komplement till formandet av bokstäverna (Hultin och 

Westman 2014, s. 35). 
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4 Metod 
 

Avsnittet beskriver vilken metod vi använt oss av, materialet vi valt samt hur urvalet av 

material gått till. Här beskrivs också klasserna som ingår i studien och hur vi genomfört 

undersökningen. Sist i avsnittet lyfter vi metodkritik och vilka etiska överväganden vi tagit 

hänsyn till. 

 

4.1 Metodval 
 

Examensarbetets syfte är att ta reda på om elevers formande av bokstäver samt användande av 

gemener, versaler och punkt skiljer sig åt, beroende på om eleverna arbetat med traditionell 

bokstavsinlärning eller med bokstavsinlärning via dator. För att uppnå studiens syfte fann vi 

en kvantitativ metod mest lämpad. Den kvantitativa metoden är en forskningsmetod som 

innebär att undersökningen grundas i en relation mellan teori och forskning, samt att en 

eftersökning av statistiska och mätbara resultat sker (Bryman 2008, s. 150). Vi valde att 

tillämpa den kvantitativa metoden då vi samlade in elevtexter från fyra klasser i årskurs 3, tre 

klasser från två ASL-skolor och en klass från en traditionellt handskrivande skola. Dessa 

texter studerade vi sedan och jämförde med varandra, för att upptäcka vilka skillnader på 

formande av bokstäver samt användning av gemener, versaler och punkt som kan utläsas från 

de olika klassernas texter. 

 

4.2 Material och urval 
 

4.2.1 Urval av klasser 

Vi valde att göra undersökningen i en årskurs 3 i Gävle kommun och två årskurs 3 i 

Sandvikens kommun. Vi skickade ut förfrågningar till lärare i årskurs 3 i de båda 

kommunerna. I Gävle fick vi svar av en lärare vars klass var en relevant klass att använda i 

undersökningen då de nästintill inte alls skrivit på dator under årskurs 1–3. För att mängden 

texter skulle stämma någorlunda överens valde vi att använda två klasser från Sandvikens 

kommun som svarade på vårt mejl. Klasserna vi valde i Sandviken är parallellklasser till 

varandra. Vi valde dessa klasser eftersom en av klasslärarna är mycket engagerad i ASL-

projektet i Sandvikens kommun. De utvalda klasserna producerade 24 elevtexter av elever 

som knappt har arbetat alls med att skriva på dator, samt 29 elevtexter från elever som arbetat 

med ASL från första dagen i årskurs 1. När vi sedan studerade texterna valde vi att utesluta 

texterna från en av Sandvikenklasserna i vår undersökning, då vi ansåg att dessa texter ej var 

tillförlitliga, se exempel i bilaga 5. Genom att välja bort texterna ökade reliabiliteten för vår 

undersökning och mätningen utfördes på ett pålitligt sätt (Bryman 2008, s. 160). För att få 

tillräckligt med underlag för vår undersökning och resultatet valde vi att kontakta ytterligare 

en av ASL-lärarna som tidigare svarat på vårt mejl. Även denna klass en årskurs 3 i 

Sandvikens kommun. Denna klass valde vi för att de arbetat enbart med ASL sedan årskurs 

ett. Den nya klassen bidrog med 14 stycken elevtexter.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik


 

15 

 

 

Att valet föll på just Sandviken och Gävle kommun är till största del av geografiska skäl, 

eftersom vi båda är bosatta i Gävle. En ytterligare anledning till att vi valde skolan i Gävle 

kommun är att vi sedan vår verksamhetsförlagda utbildning känner till att läraren arbetar på 

ett traditionellt arbetssätt med bokstavsinlärning, samt att klassen arbetar i liten utsträckning 

med att skriva på dator. 

 

Anledningen till att vi valde att utföra vår studie i ASL-klasser kontra en traditionellt 

handskrivande klass var att arbetssättet ASL verkar vara ett vanligt arbetssätt vid 

skrivinlärning med dator i Sveriges skolor. 

 

Klass A: Klass A består av 14 elever i årskurs 3, Sandvikens kommun. De har arbetat med 

ASL sen första dagen i årskurs ett. Eleverna har inför vår studie fått i uppgift av läraren att 

under cirka 30 minuter skriva några meningar där de beskriver vad de gjort under helgen. 

Texterna fick vi sedan insamlade av läraren utan att hon läst eller rättat dem. Den text som är 

längst innehåller totalt nio meningar och den kortaste texten innehåller tre meningar. 

Klass B: Klass B består av 15 elever i årskurs 3, Sandvikens kommun. Liksom Klass A har 

denna klass arbetat med ASL sedan första dagen i årskurs ett. Eleverna fick i uppgift av 

läraren att skriva några valfria meningar som innehåller ord med ljuden ti och si. Dessa texter 

fick vi kopiera från elevernas skrivböcker och ta med oss. Vi är inte helt säkra på att eleverna 

inte fått någon hjälp när de skrev texterna eftersom en vikarie närvarat under skrivsessionen.  

Klass C: Klass C består av 24 elever i årskurs 3 från Gävle kommun, som har lärt sig skriva 

genom traditionell bokstavsinlärning. Eleverna har fått i uppgift att under cirka tio minuter, 

med några meningar beskriva vad de ska göra i helgen. Texterna fick vi sedan insamlade av 

läraren utan att hon läst eller rättat dem. Den längsta texten innehåller totalt åtta meningar och 

den kortaste en mening. 

Klass D: Klass D består av 14 elever i årskurs 3, Sandvikens kommun. De har arbetat med 

ASL sedan första dagen i årskurs ett. Eleverna fick i uppgift av läraren att på cirka 15 minuter 

skriva några meningar där de beskriver vad de ska göra under helgen. Även dessa texter fick 

vi sedan insamlade av läraren utan att hon läst eller rättat dem. Den text som är längst 

innehåller totalt åtta meningar och den kortaste texten innehåller tre meningar. 

 

4.2.2 Urval av texter 

Klasslärarna har via mail fått instruktioner av oss att be eleverna skriva om vad de gjort eller 

ska göra i helgen. Vår intention var att en uppgift som handlade om vardagsrelaterade 

situationer för eleverna skulle ge utrymme för friare skrivande, där eleverna har fokuserat på 

produktionen av text och inte hindrats av att fundera kring vad texten skulle handla om.  

 

För att förhindra att elevernas texter skulle påverkas om någon utomstående närvarade vid 
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genomförandet valde vi att inte närvara när någon av texterna skrevs. Vi valde att genomföra 

det på det viset med anledning av att texternas kvalitet inte skulle riskera att påverka 

slutresultatet av vår undersökning om eleverna tilldelats uppgiften av någon annan än 

klassläraren. I Klass B från Sandviken hade inte läraren möjlighet att hinna utföra samma 

uppgift som de övriga klasserna, där uppgiften var att skriva några meningar kring ett 

förutbestämt ämne. Vi fick istället kopiera texter från elevernas skrivböcker i denna klass. 

Texterna skulle vara orättade, men då en vikarie jobbat i klassen när texterna skrevs kunde vi 

inte vara helt säkra på att vikarien inte rättat dem i samband med att eleverna skrev. Vi har 

därför valt att utesluta dem i undersökningen. På så sätt minimerar vi risken att rättade texter 

påverkar slutresultatet. För att komplettera underlaget valde vi att kontakta en tredje 

klasslärare i Sandviken, Klass D, som använt sig av ASL sedan årskurs 1. Läraren för Klass D 

fick samma instruktioner som de andra lärarna, att be eleverna skriva om vad de gjort eller ska 

göra i helgen. 

 

Klass A, Klass C och Klass D har skrivit texterna på uppmaning av klassläraren. Texterna är 

nedskrivna på linjerat papper och har samlats in utan att läraren läst eller rättat dem. För att 

texterna ska vara anonyma och könsneutrala har inga namn angetts vid uppgiften. Beslutet 

grundas på att vår undersökning fokuseras på skillnader mellan skrivande och inte mellan 

kön.  

 

Från Klass A, Klass B och Klass D i Sandvikens kommun har totalt 43 elevtexter samlats in. 

Från Klass C i Gävle kommun samlades 24 texter in. Totalt har vi granskat 67 texter från 

samtliga klasser och sammanställt dessa i tabeller. Vi jämförde sedan resultaten från totalt 28 

texter från Sandviken med 24 texter från Gävle i procentuella diagram. 

4.3 Genomförande 

Vi började med att sätta oss in i tidigare forskning, samt teorier om skrivinlärning med 

traditionell bokstavsinlärning och ASL i undervisningen, för att bilda oss en uppfattning om 

ämnet. Utifrån det kontaktade vi lärare från årskurs tre i Gävle och Sandvikens kommun med 

förfrågan om vi fick ta del av texter från eleverna i deras klasser (bilaga 1). Vi fick ett svar 

från en lärare i årskurs tre i Gävle och fem svar från lärare i årskurs tre i Sandviken, varav vi 

till sist valde totalt tre av Sandvikenklasserna. Lärarna i de utvalda klasserna fick därefter 

skicka ut ett samtyckesbrev till elevernas vårdnadshavare med information om studien och 

möjlighet att kontakta oss om de misstyckte till att deras barn skulle medverka i studien 

(bilaga 2) (Bryman 2008, s. 132). Därefter informerade lärarna eleverna om att de skulle 

skriva ner några rader om ett utvalt ämne. När vi samlat in texterna från de olika klasserna 

sammanställde vi resultatet, jämförde klassernas resultat med varandra och diskuterade det 

slutligen i relation till vår frågeställning.  
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4.3.1 Bedömning 

För att få svar på frågeställningarna och enklare kunna sammanställa elevtexternas innehåll 

skapade vi tabeller (bilaga 7–10). För att få en överblick av hur eleverna använder gemener, 

versaler och punkt utifrån frågeställningens innehåll skapades tabellen med följande 

kategorier:   

* Mellanrum mellan orden i meningar korrekt. 

* Versaler och gemener korrekt. 

* Punkt korrekt. 

De ovan nämnda kategorierna är baserade på och bedömda efter en matris (Hultén 2012, s. 

84) där Skolverkets mål (Skolverket 2011, s. 252–253) för svenska i årskurs 1–3 

sammanfattats. 

 

I Hultén (2012) finns en mall som visar hur samtliga bokstäver ska formas, samt var de 

placeras på linjen (bilaga 4). För att se om bokstäverna skrivs korrekt skapades med mallen 

som grund, följande kategorier i tabellen: 

* <j>, <g>, <y>, <p> korrekt formad och placerad på linjen. 

* <b>, <d>, <f>, <h>, <k>, <l>, <t> korrekt formad. 

* <i>, <j>, <Ää>, <Öö> diakritiskt tecken korrekt format. 

* <Åå> diakritiskt tecken korrekt format. 

Att forma bokstäver korrekt innefattar att skriva dem åt rätt håll. För att undersöka om 

eleverna tenderar att felvända bokstäver samt för att få en översikt om det förekommer att 

vissa bokstäver vänds fel mer regelbundet än andra, skapades en kategori för antal felvända 

bokstäver. Slutligen valde vi att skapa en kategori för övriga kommentarer som kunde ha 

betydelse för sammanställningen av tabellen och slutresultatet. I denna kategori nämns 

exempelvis om eleverna format bokstäverna på ett speciellt sätt som till exempel skrivit <a>, 

<u> med svans eller <j> och <t> utan krok. 

 

4.3.2 Arbetsgång 

Texterna från de fyra klasserna numrerades och texterna från varje klass delades 

slumpmässigt i två lika stora delar, vilket gav oss varsin textgrupp från varje klass att studera. 

När vi började studera texterna hade vi därmed en textgrupp från Klass A, en textgrupp från 

Klass B, en textgrupp från Klass C samt en textgrupp från Klass D, som hanterades en grupp i 

taget. Vi valde att genomföra den första delen av undersökningen separat på grund av att vi 

ville arbeta individuellt. Texterna är trots det bedömda enligt samma regler vi tillsammans 

bestämt innan undersökningen och jämförda enligt samma mall (bilaga 4). 
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Vi började med att läsa igenom hela texten för att få en uppfattning om textens helhet. Sedan 

läste vi igenom varje mening där vi studerat hur många meningar texten innehåller. I samband 

med det gjordes en noggrannare granskning av meningarna där vi studerade om de är korrekt 

skrivna med versaler och gemener, punkt i slutet på mening, mellanrum mellan ord samt om 

några bokstäver var felvända. Dessa observationsområden grundas i ”Forma språket –

Lärarguide” (Hultén 2012, s. 88), där en matris av en avcheckningstabell finns med 

kunskapsmål för elever i årskurs 1–3 (bilaga 3). De som vi har tittat på i vår undersökning, 

utifrån matrisen, är: ”jag kan skriva en mening med stor bokstav och punkt”, ”jag skriver 

mellanrum mellan orden” och ”jag kan skriva alla bokstäver på rätt sätt”. 

Vidare studerades ord för ord hur bokstäverna var formade. Vi studerade i denna fas 

gemenerna <j>, <g>, <y>, <p>, där vi tittade på om de var rätt formade samt korrekt 

placerade på linjen. I undersökningen bortsåg vi från bokstaven <q>, då denna inte 

förekommer i någon av texterna. På samma sätt studerade vi om gemenerna <b>, <d>, <f>, 

<h>, <k>, <l>, <t> var rätt formade samt skrivna i samma höjd som versalerna. Till sist 

studerade vi om de diakritiska tecknen i gemenerna <i>, <j>, samt gemenerna och versalerna 

<ä> och <ö> är formade som prickar och om det diakritiska tecknet över bokstaven <Åå> på 

både versaler och gemener är formad som en cirkel. Dessa observationsområden grundas i 

”Forma språket – Lärarguide” (Hultén 2012, s. 84) och en mall över hur alfabetets bokstäver 

formas korrekt både som gemener och versaler (bilaga 4). Observationsområdena nämns även 

i Lövgrens (2009, s. 123–124) bok där hon beskriver att eleven ska kunna göra avvägningar 

av bokstävernas form, storlek, lutning, höjd, proportion samt avståndet mellan orden. 

Till sist studerade vi hur eleverna kan skilja på /b/ och /d/ samt /k/ och /g/ när de skriver, då 

ljuden liknar varandra, vilket Hultin och Westman (2014) nämner som en svårighet. Vi tittade 

också på hur eleverna formar gemenerna <n> och <h>. Om skaftet på <h> inte skrivs 

tillräckligt högt ser bokstaven ut som <n>, vilket Lövgren (2009, s. 124) menar ofta kan ske. 

Dessa områden kommenterades under kolumnen övrigt i tabellen. 

 

4.3.3 Diagram 

När vi studerat tabellerna kunde vi utläsa en viss skillnad i några av kategorierna. Kategorier 

där vi såg skillnad mellan klasserna sammanställde vi i diagram, för att på ett tydligt sätt 

redovisa resultatet av vår undersökning. Klass B har i denna del uteslutits ur diagrammen av 

ovan nämnd orsak. Diagrammen framställdes genom att vi, utifrån tabellerna och med hjälp 

av programmet Excel, räknade ut hur många av eleverna från Gävle respektive Sandviken 

som till exempel hade skrivit <p> på inkorrekt respektive korrekt sätt. Vi gjorde en 

procentuell bedömning av varje elevtext utifrån alla tabellens delar. Om en elev till exempel 

skrivit 7/8 <p> korrekt ansåg vi att denna elev visste hur <p> skulle skrivas. Elevens text 

bedömdes då som korrekt med avseende på bokstaven <p>. Formar eleven däremot 6/8 <p> 

inkorrekt är <p> bedömt som inkorrekt i texten. I samtliga texter var eleverna näst intill helt 

konsekventa texten igenom, det var inte någon elev som till exempel skrivit fem stycken <p> 
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korrekt och fem stycken <p> inkorrekt. Det blev därför tydligt om eleven visste eller inte 

visste hur bokstaven skulle skrivas, därav valde vi att bedöma på detta sätt.  

 

4.4 Metodkritik 
 

I Klass B hade läraren inte hunnit göra uppgiften med sina elever. Vi fick istället från hennes 

klass kopiera texter från elevernas skrivböcker. Dessa texter skulle vara orättade, men då en 

vikarie undervisat klassen när de skrivit kan vi inte vara helt säkra på att vikarien inte har 

rättat texterna. I vissa meningar syns att mycket är suddat (bilaga 5), vilket gör att vi tror att 

de fått hjälp under skrivsessionen. Vi valde att sammanställa även dessa texter i tabeller men 

bortse från dem när vi sammanställde resultaten i diagram. Detta för att få ett så trovärdigt 

resultat som möjligt. I de texter som vi valde att bortse från, hade eleverna även en fördel av 

att pappret de skrev på hade fler linjer. Vilket gjorde att de hade fler rader att forma sina 

bokstäver efter. De övriga klasserna hade endast en linje, vilket gjorde dem mer relevanta att 

jämföra. Dessa två aspekter gjorde att studien inte blev som vi tänkt oss innan. Vi skulle vid 

informationen till lärarna varit tydligare med vilken typ av linjerat papper eleverna skulle 

skriva på samt att vi ville ta del av orättade texter. 

 

I efterhand inser vi även att det hade varit en fördel för undersökningen om vi skulle gett 

lärarna instruktioner att genomföra uppgiften under en förutbestämd tid, samt att lärarna 

skulle be alla elever att skriva samma antal meningar.  

 

För ett ännu mer trovärdigt resultat hade vi behövt jämföra klasser med ungefär samma antal 

elever. Då Sandvikenklasserna bestod av runt tio elever färre än Gävleklassen har eventuellt 

klasserna inte samma förutsättningar. Det blir heller inte helt relevant att presentera en ASL-

skolas resultat som har runt 15 elever i varje klass, då det vanligaste elevantal i en klass är 

cirka 20–30 elever. 

 

4.5 Etiska aspekter 

Vi har under forskningen haft de etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet i åtanke.  

 
4.5.1 Informationskravet 
Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera undersökningens syfte samt 

undersökningens moment till alla berörda personer. I detta fall de kontaktade lärarna, de 

utvalda klassernas elever och vårdnadshavare, då eleverna är minderåriga. Dessa ska i och 

med informationskravet även få veta att deltagandet är frivilligt och att de under hela 

undersökningen har rätt att avsluta sitt deltagande (Bryman 2008, s. 131).  

 

Före undersökningen skickade vi ett brev till lärare i årskurs 3 i åtta skolor från vardera 

kommun. I brevet beskrevs undersökningens syfte samt olika moment (bilaga 1). Vi har sedan 
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utvecklat undersökningens beskrivning muntligt till de utvalda lärarna i studien. Lärarna har 

vidarebefordrat ett brev från oss till berörda vårdnadshavare där undersökningens syfte samt 

olika moment beskrivits. I brevet fanns även information om frivilligt deltagande samt rätt till 

att avsluta medverkan i undersökningen om de önskade (bilaga 2). Lärarna informerade 

eleverna om undersökningens moment och syfte, både en tid innan genomförandet samt när 

det var dags att skriva texterna.  

 

4.5.2 Samtyckeskravet 
Kravet innebär att samtliga deltagande i undersökningen har rätt att besluta om sin 

medverkan. Då eleverna i undersökningen är minderåriga krävs ett samtycke från 

vårdnadshavare för att få genomföra undersökningen på barnen (Bryman 2008, s. 132).  

 

I brevet till vårdnadshavarna ombads de höra av sig till oss om de misstyckte att vi studerade 

barnets text (bilaga 2). Vårdnadshavarna hade en tidsperiod på minst en vecka på sig att tacka 

nej. Om de inte tackat nej efter denna period så gav de ett passivt samtycke.  

 

4.5.3 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att alla insamlade uppgifter endast är tillåtna att använda till 

undersökningens ändamål (Bryman 2008, s. 132). 

 

För att nå fram med nyttjandekravet till samtliga berörda i undersökningen skrev vi i både 

brevet till lärarna samt till vårdnadshavarna att texterna är anonyma och endast kommer att 

läsas av oss. Vi skrev även att endast bokstäver och inte innehåll kommer att studeras i 

texterna (bilaga 1 och 2). 

 

4.5.4 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att samtliga uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen ska förvaras så att de inte kan nå fram till obehöriga (Bryman 2008, s. 132). 

 

Konfidentialitetskravet i denna undersökning följs då elevtexterna är helt anonyma samt 

bevaras där obehöriga ej kan komma åt dem. Eleverna som medverkat i undersökningen 

behandlas därmed med största möjliga konfidentialitet. 
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5 Resultat 

I den här delen redogör vi med hjälp av tabeller och diagram, för hur eleverna har format 

vissa bokstäver i sina texter samt om de använder gemener, versaler och punkt. 

Vår undersökning resulterade i 43 elevtexter från tre ASL-klasser i Sandvikens kommun och 

24 elevtexter från en traditionellt handskrivande klass i Gävle kommun. Samtliga texter har vi 

sammanställt i tabeller som redovisar hur eleverna har format bokstäverna samt använt 

gemener, versaler och punkt i sina texter (bilaga 7–10). 

Vi har utifrån tabellerna gjort en sammanställning i diagram, av de 28 ASL-texterna som vi 

ansåg var tillförlitliga samt de 24 handskrivningstexterna. De resultat som skiljde sig mest 

mellan ASL-klasserna och handskrivningsklassen redovisas i diagrammen nedan, där vi 

jämför elevernas resultat.  

 

5.1 Resultatet av <j>, <g>, <p>, <y> 
 

Följande diagram visar korrekt respektive inkorrekt formande av de gemener som, enligt 

mallen (Hultén 2012, s. 84), ska skrivas under linjen <j>, <g>, <p>, <y>. 

 

5.1.1 Resultat av <j> 

  

 

Resultatet visar att formandet av <j> varierar mellan eleverna. Gävleklassen formar gemenen 

korrekt i 91 procent av texterna. Sandvikenklasserna formar gemenen korrekt i 55 procent av 

texterna. Gävleklassen formar gemenen inkorrekt i nio procent av texterna och 

Sandvikenklasserna formar gemenen inkorrekt i 45 procent av texterna. I Gävleklassen saknar 

91%

9%

Gävle - <j>

korrekt använd inkorrekt använd

55%
45%

Sandviken - <j>

korrekt använd inkorrekt använd

Figur 1: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <j>. 

Underlag för figur 1: Tio stycken elever från 

Gävleklassen skriver <j> korrekt och en elev 

skriver den inkorrekt. 

 

Figur 2: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <j>. 

Underlag för figur 2: Tolv stycken elever från 

Sandvikenklasserna skriver <j> korrekt och tio 

stycken elever skriver den inkorrekt. 
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100%

0%

Gävle - <g>

korrekt använd inkorrekt använd

13 stycken elever <j> i sin text och i Sandvikenklassen saknar sex stycken elever <j> i sin 

text. 

 
5.1.2 Resultat av <g> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att formandet av <g> varierar mellan eleverna. Gävleklassen formar <g> 

korrekt i samtliga texter. Sandvikenklasserna formar gemenen korrekt i 70 procent av 

texterna. I Gävletexterna är <g> formad inkorrekt i noll procent av texterna och i 

Sandvikentexterna är <g> formad inkorrekt i 30 procent av texterna. I Gävleklassen saknar 

två stycken elever <g> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar en elev <g> i sin text. 

 

 

5.1.3 Resultat av <p> 

  

 

Resultatet visar att formandet av <p> varierar mellan eleverna. Gävleklassen formar gemenen 

100%

0%

Gävle - <p>

korrekt använd inkorrekt använd

43%
57%

Sandviken - <p>

korrekt använd inkorrekt använd

Figur 3: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <g>. 
Underlag för figur 3: 22 stycken elever i 

Gävleklassen skriver <g> korrekt och noll 

elever skriver den inkorrekt. 

 

Figur 4: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <g>. 
Underlag för figur 4: 19 stycken elever i 

Sandvikenklasserna skriver <g> korrekt och åtta 

elever skriver den inkorrekt. 

 

Figur 5: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <p>. 

Underlag för figur 5: 18 stycken elever i 

Gävleklassen skriver <p> korrekt och noll elever 

skriver den inkorrekt. 

 

Figur 6: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <p>. 
Underlag för figur 6: nio stycken elever i 

Sandvikenklasserna skriver <p> korrekt och tolv 

stycken elever skriver den inkorrekt. 

 

70%

30%

Sandviken - <g>

korrekt använd inkorrekt använd
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korrekt i 100 procent av texterna och Sandvikenklasserna formar gemenen korrekt i 43 

procent av texterna. Gävleklassen har format <p> inkorrekt i noll procent av texterna och 

Sandvikenklasserna har format <p> inkorrekt i 57 procent av texterna. I Gävleklassen saknar 

sex stycken elever <p> i sin text och i Sandvikenklassen saknar sju stycken elever <p> i sin 

text. 

 

5.1.4 Resultat av <y> 

   

 

Resultatet visar att formandet av <y> varierar mellan eleverna. I Gävleklassen formar 

eleverna <y> korrekt i 80 procent av texterna och i Sandvikensklasserna formar eleverna <y> 

korrekt i 45 procent av texterna. I Gävleklassen formas gemenen inkorrekt i 20 procent av 

texterna och i Sandvikenklasserna formas gemenen inkorrekt i 55 procent. I Gävleklassen 

saknar nio stycken elever <y> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar sex stycken elever 

<y> i sin text. 

 

5.1.5 Sammanställning av <j>, <g>, <p>, <y>  
Nedan följer en sammanställning av hur eleverna totalt lyckats forma <j>, <g>, <p>, <y> som 

enligt mallen (Hultén 2012, s. 84), ska skrivas under linjen: 

 

  

80%

20%

Gävle - <y>

korrekt använd inkorrekt använd

45%
55%

Sandviken - <y>

korrekt använd inkorrekt använd

94%

6%

Gävle - sammanställning  <j>, <g>, 
<p>, <y> 

Korrekt använd Inkorrekt använd

54%
46%

Sandviken - sammanställning <j>, 

<g>, <p>, <y> 

Korrekt använd Inkorrekt använd

Figur 7: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <y>. 

Underlag för figur 7: tolv stycken elever i 

Gävleklassen skriver <y> korrekt och tre 

stycken elever skriver den inkorrekt. 

 

Figur 8: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <y>. 

Underlag för figur 8: tio stycken elever i 

Sandvikenklasserna skriver <y> korrekt och tolv 

stycken elever skriver den inkorrekt. 
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Figur 9: Diagrammet visar ett sammanställt 

resultat över Gävleklassens korrekt och 

inkorrekt formande av <j>, <g>, <p>, <y>. 

Underlag för figur 9: I Gävleklassen är 

gemenerna korrekt formade i 62 texter och 

fyra stycken av gemenerna är inkorrekt 

formade i texterna. 

 
 

Gävleklassen har skrivit <j>, <g>, <p>, <y> korrekt i 40 procentenheter mer än 

Sandvikenklasserna i de texter där gemenerna förekommer. Diagrammen visar att resultatet 

skiljer mellan elevernas inkorrekt formade gemener. I det avseendet har Gävleklassens elever 

format sex procent av de berörda gemenerna inkorrekt och Sandvikenklasserna har format 46 

procent inkorrekt. I Gävleklassen saknas 30 stycken av gemenerna i texterna och i 

Sandvikenklasserna saknas 20 stycken av gemenerna i texterna. 

 

5.2 Resultat av diakritiskt tecken <Åå> 
 

Nedan följer diagram som summerar korrekt respektive inkorrekt formande av diakritiskt 

tecken över bokstaven <Åå>, enligt mallen (Hultén 2012, s. 84): 

 

  

 

Det diakritiska tecknet över både versalen och gemenen <Åå> ska enligt mallen (Hultén 2012, 

s. 84) formas som en ring, vilket många verkar blanda ihop med <i>, <j>, <ä>, <ö> där 

tecknen skrivs med prickar. 

 

Diagrammen visar att formandet av <Åå> varierar mellan eleverna. Gävleklassen har format 

<Åå> korrekt i 62 procent av texterna. Sandvikenklasserna har format <Åå> korrekt i 31 

procent av texterna. I Gävleklassen formar eleverna bokstaven inkorrekt i 38 procent av 

texterna och i Sandvikenklasserna formar eleverna bokstaven inkorrekt i 69 procent av 

62%

38%

Gävle - <Åå>

Korrekt formade Inkorrekt formade

31%

69%

Sandviken - <Åå>

Korrekt formade Inkorrekt formade

Figur 11: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <Åå>. 

Underlag för figur 11: 13 elever i Gävleklassen 

formade <Åå> korrekt och åtta elever formade <Åå> 

inkorrekt. 

 

Figur 12: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <Åå>. 
Underlag för figur 12: Åtta elever i 

Sandvikenklasserna formade <Åå> korrekt och 

18 elever formade <Åå> inkorrekt. 

 

Figur 10: Diagrammet visar ett sammanställt 

resultat över Sandvikenklassernas korrekt och 

inkorrekt formande av <j>, <g>, <p>, <y>. 

Underlag för figur 10: I Sandvikenklasserna är 

gemenerna korrekt formade i 50 texter och 42 

stycken av gemenerna är inkorrekt formade i 

texterna. 
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79%

21%

Gävle - Versaler och gemener

Korrekt genom hela texten

Inkorrekt i delar av texten

21%

79%

Sandviken - Versaler och gemener

Korrekt genom hela texten

Inkorrekt i delar av texten

texterna. I Gävleklassen saknar tre elever <Åå> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar två 

elever <Åå> i sin text. 

 

De elever som inte format <Åå> med en ring formar <Åå> med en prick eller med ett 

vertikalt streck. Totalt i samtliga diagramtexter skrivs <Åå> 50 gånger med en prick och 13 

gånger med ett vertikalt streck. 

 

5.3 Resultat - användning av versaler och gemener 
 

Nedanstående diagram visar korrekt och inkorrekt användning av gemener och versaler i 

texterna, (Hultén 2012, s. 88): 

 

  

Diagrammet visar att eleverna i Gävleklassen är avsevärt bättre än Sandvikenklasserna på att 

använda gemener och versaler. 79 procent av Gävleklassen använder versaler och gemener 

korrekt genom hela texten och 21 procent av Sandvikenklasserna använder versaler och 

gemener korrekt genom hela texten. 21 procent av Gävleeleverna använder de inkorrekt och 

79 procent av Sandvikeneleverna använder de inkorrekt. Eleverna i Gävle som blandade ihop 

gemener med versaler hade svårigheter med bokstäverna <k>, <s>, <v>, <p>, <d>. Eleverna i 

Sandviken som blandade ihop gemener med versaler hade svårigheter med bokstäverna <k>, 

<d>, <m>, <f>, <h>, <j>, <e>, <s>, <l>, <ö>, <o>, <v>, <å>, <n>, <ä>, <p>, <y>, <c>, <t>, 

<i>. Sex elever i Sandvikenklassernas skriver inte versal i början på namn, medan samtliga 

elever i Gävleklassen skriver versal i början på namn. Samtliga elever använder versal korrekt 

i början av mening.  

 

Figur 13: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens användning av versaler och 

gemener. 

Underlag för figur 13: 19 stycken av eleverna i 

Gävleklassen använder under hela texten versaler 

och gemener på rätt ställen. Fem stycken elever 

använder versaler och gemener på fel ställe i delar 

av texten, dessa är bedömda som inkorrekt. 

 

Figur 14: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas användande av versaler och 

gemener. 

Underlag för figur 14: Sex stycken elever i 

Sandvikenklasserna använder under hela texten 

versaler och gemener på rätt ställen. 22 stycken 

elever använder versaler och gemener på fel ställe i 

delar av texten, dessa är bedömda som inkorrekt. 
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Figur 17: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <h>. 

Underlag för figur 17: 13 stycken elever i 

Gävleklassen formar <h> korrekt och tre stycken 

elever formar gemenen inkorrekt.  

 

81%

19%

Gävle - <h>

Korrekt formad Inkorrekt formad

72%

28%

Sandviken - <h>

Korrekt formad Inkorrekt formad

5.4 Resultat av <l>, <h>, <b>, <d>, <k>, <t>, <f>  
 

Nedanstående diagram visar hur eleverna format de gemener som, enligt mallen (Hultén 

2012, s. 84), ska formas i samma höjd som versaler <l>, <h>, <b>, <d>, <k>, <t>, <f>. 

 

5.4.1 Resultat av <l> 

  

 

Diagrammen visar att Gävleklassen formar <l> korrekt mer frekvent än Sandvikenklasserna. 

Gävleklassen formar <l> korrekt i 91 procent av texterna. Sandvikenklasserna formar <l> 

korrekt i 60 procent av texterna. I nio procent av Gävleklassens texter är gemenen formad 

inkorrekt. I Sandvikenklasserna är gemenen formad inkorrekt i 40 procent av texterna. I 

Gävleklassen saknar två stycken elever <l> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar tre 

stycken elever <l> i sin text. 

 

5.4.2 Resultat av <h> 

91%

9%

Gävle - <l>

Korrekt formad Inkorrekt formad

60%

40%

Sandviken - <l>

Korrekt formad Inkorrekt formad

Figur 15: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <l>. 

Underlag för figur 15: 20 stycken elever i 

Gävleklassen formar <l> korrekt och två stycken 

elever formar gemenen inkorrekt.  

 

Figur 16: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <l>. 

Underlag för figur 16: 15 stycken elever i 

Sandvikenklasserna formar <l> korrekt och tio 

stycken elever formar gemenen inkorrekt. 

  

 

Figur 18: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <h>. 

Underlag för figur 18: 18 stycken elever i 

Sandvikenklasserna formar <h> korrekt och sju 

stycken elever formar gemenen inkorrekt.  
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100%

0%

Gävle - <d>

Korrekt formad Inkorrekt formad

Figur 22: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <d>. 

Underlag för figur 22: 16 stycken elever i 

Sandvikenklasserna formar <d> korrekt och 12 

stycken elever formar gemenen inkorrekt. 

 

 

 

 

Gävleklassen formar <h> korrekt i 81 procent av texterna. Sandvikenklasserna formar <h> 

korrekt i 72 procent av texterna. I 19 procent av Gävleklassens texter är gemenen formad 

inkorrekt. I Sandvikenklasserna är gemenen formad inkorrekt i 28 procent av texterna. I 

Gävleklassen saknar åtta stycken elever <h> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar tre 

stycken elever <h> i sin text. 

 

5.4.3 Resultat av <b> 

  

 

Gävleklassen formar <b> korrekt i 82 procent av texterna. Sandvikenklasserna formar <b> 

korrekt i 60 procent av texterna. I 18 procent av Gävleklassens texter är gemenen formad 

inkorrekt. I Sandvikenklasserna är gemenen formad inkorrekt i 40 procent av texterna. I 

Gävleklassen saknar 13 stycken elever <b> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar åtta 

stycken elever <b> i sin text. 

 

5.4.4 Resultat av <d> 

  

 

 

82%

18%

Gävle - <b>

Korrekt formad Inkorrekt formad

60%

40%

Sandviken - <b>

Korrekt formad Inkorrekt formad

57%
43%

Sandviken - <d>

Korrekt formad Inkorrekt formad

Figur 19: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <b>. 

Underlag för figur 19: Nio stycken elever i 

Gävleklassen formar <b> korrekt och två stycken 

elever formar gemenen inkorrekt.  

Figur 20: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <b>. 

Underlag för figur 20: Tolv stycken elever i 

Sandvikenklasserna formar <b> korrekt och åtta 

stycken elever formar gemenen inkorrekt.  

 

Figur 21: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <d>. 

Underlag för figur 21: 18 stycken elever i 

Gävleklassen formar <d> korrekt och noll elever 

formar gemenen inkorrekt. 
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Gävleklassen formar <d> korrekt i 100 procent av texterna. Sandvikenklasserna formar <d> 

korrekt i 57 procent av texterna. I noll procent av Gävleklassens texter är gemenen formad 

inkorrekt. I Sandvikenklasserna är gemenen formad inkorrekt i 43 procent av texterna. I 

Gävleklassen saknar sex stycken elever <d> i sin text och i Sandvikenklassen saknar noll 

elever <d> i sin text. 

 

5.4.5 Resultat av <k> 

  

 

Gävleklassen formar <k> korrekt i 83 procent av texterna. Sandvikenklasserna formar <k> 

korrekt i 50 procent av texterna. I 17 procent av Gävleklassens texter är gemenen formad 

inkorrekt. I Sandvikenklasserna är gemenen formad inkorrekt i 50 procent av texterna. I 

Gävleklassen saknar en elev <k> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar sex stycken elever 

<k> i sin text. 

 

83%

17%

Gävle - <k>

Korrekt formad Inkorrekt formad

50%50%

Sandviken - <k>

Korrekt formad Inkorrekt formad

Figur 23: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <k>. 

Underlag för figur 23: 19 stycken elever i 

Gävleklassen formar <k> korrekt och fyra stycken 

elever formar gemenen inkorrekt. 

 

Figur 24: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <k>. 

Underlag för figur 24: Elva stycken elever i 

Sandvikenklasserna formar <k> korrekt och elva 

stycken elever formar gemenen inkorrekt. 
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86%

14%

Gävle - <t>

Korrekt formad Inkorrekt formad

41%
59%

Sandviken - <t>

Korrekt formad Inkorrekt formad

5.4.6 Resultat av <t> 

  

Gävleklassen formar <t> korrekt i 86 procent av texterna. Sandvikenklasserna formar <t> 

korrekt i 41 procent av texterna. I 14 procent av Gävleklassens texter är gemenen formad 

inkorrekt. I Sandvikenklasserna är gemenen formad inkorrekt i 59 procent av texterna. I 

Gävleklassen saknar tre stycken elever <t> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar en elev 

<t> i sin text. 

 

5.4.7 Resultat av <f> 

  

 

Gävleklassen formar <f> korrekt i 83 procent av texterna. Sandvikenklasserna formar <f> 

korrekt i 55 procent av texterna. I 17 procent av Gävleklassens texter är gemenen formad 

inkorrekt. I Sandvikenklasserna är gemenen formad inkorrekt i 45 procent av texterna. I 

83%

17%

Gävle - <f>

Korrekt formad Inkorrekt formad

55%
45%

Sandviken - <f>

Korrekt formad Inkorrekt formad

Figur 25: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <t>. 

Underlag för figur 25: 18 stycken elever i 

Gävleklassen formar <t> korrekt och tre stycken 

elever formar gemenen inkorrekt. 

 

Figur 26: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <t>. 
Underlag för figur 26: Elva stycken elever i 

Sandvikenklasserna formar <t> korrekt och 16 

stycken elever formar gemenen inkorrekt. 

 

Figur 27: Diagrammet visar resultatet av 

Gävleklassens formande av <f>. 

Underlag för figur 27: Tio stycken elever i 

Gävleklassen formar <f> korrekt och två elever 

formar gemenen inkorrekt. 

 

Figur 28: Diagrammet visar resultatet av 

Sandvikenklassernas formande av <f>. 

Underlag för figur 28: Tolv stycken elever i 

Sandvikenklasserna formar <f> korrekt och tio 

elever formar gemenen inkorrekt. 
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87%

13%

Gävle - sammanställning <l>, <h>, 

<b>, <d>, <k>, <t>, <f> 

Korrekt formade Inkorrekt formade

56%
44%

Sandviken - sammanställning 
<l>, <h>, <b>, <d>, <k>, <t>, <f> 

Korrekt formade Inkorrekt formade

Gävleklassen saknar tolv stycken elever <f> i sin text och i Sandvikenklasserna saknar sex 

elever <f> i sin text. 

 

5.4.8 Sammanställning av <l>, <h>, <b>, <d>, <k>, <t>, <f>  
Nedan följer en sammanställning på hur klasserna totalt har lyckats forma gemenerna som, 

enligt mallen (Hultén 2012, s. 84), ska formas i samma höjd som versaler. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleklassen har format gemenerna korrekt i 31 procentenheter mer än Sandvikenklasserna. 

Gävleklassens elever har format de berörda gemenerna inkorrekt i 13 procent av texterna och 

Sandvikenklasserna har format 44 procent av gemenerna inkorrekt. I Gävleklassen saknas 45 

bokstäver i texterna och i Sandvikenklasserna saknas 27 bokstäver i texterna (<1>, <h>, <b>, 

<d>, <k>, <t>, <f>). 

 

5.5 Sammanfattning av undersökning 
 

Utifrån de sammanställda tabellerna kan vi utläsa att alla elever i samma utsträckning 

behärskar mellanrum mellan ord i meningar, punkt på korrekt plats, rättvända bokstäver samt 

att skriva diakritiskt tecken i bokstäverna <i>, <j>, <ä>, <ö> korrekt. 

 

Tabellerna och diagrammen visar skillnader mellan eleverna i att forma samt placera <j>, 

<g>, <y>, <p> på linjen korrekt, skriva diakritiskt tecken över bokstaven <Åå> korrekt, 

använda versaler och gemener korrekt samt forma och placera <l>, <h>, <b>, <d>, <k>, <t>, 

<f> korrekt på linjen. I samtliga områden där resultaten skiljer sig åt presterar Gävleklassen 

procentuellt bättre än Sandvikenklasserna. 

 

Figur 29: Diagrammet visar ett sammanställt resultat 

över Gävleklassens korrekt och inkorrekt formande 

av gemenerna <1>, <h>, <b>, <d>, <k>, <t>, <f>. 

Underlag för figur 29: I Gävleklassen är gemenerna 

korrekt formade i 107 texter och 16 gemener är 

inkorrekt formade i texterna.  

 

Figur 30: Diagrammet visar ett sammanställt resultat 

över Sandvikenklassernas korrekt och inkorrekt 

formande av gemenerna <1>, <h>, <b>, <d>, <k>, 

<t>, <f>. 

Underlag för figur 30: I Sandvikenklasserna är 

gemenerna korrekt formade i 95 texter och 74 

gemener är inkorrekt formade i texterna. 
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Som tidigare nämnts i metoddelen (avsnitt 5:3), skriver Hultin och Westman (2014) att elever 

kan ha svårt att skilja på /b/ och /d/ samt /k/ och /g/ när de skriver, då ljuden liknar varandra. I 

de insamlade elevtexterna kan vi inte se någon svårighet med dessa bokstäver i varken ASL-

klasserna eller handskrivningsklassen. Undersökningen påvisar att samtliga elever vet 

skillnaden mellan betydelsen av bokstävernas ljud. I undersökningen av gemenen <h> 

framkom att fyra elever i handskrivningsklassen samt två elever från ASL-klasserna visar 

svårigheter med att skriva <h> med tillräckligt högt skaft. Detta leder till att läsaren blandar 

ihop gemenen <h> med gemenen <n> (Lövgren 2009, s. 124). 

 

Resultatet visar vidare att ASL-klasserna i fler fall än handskriviningsklassen verkar ha 

svårigheter med att forma det diakritiska tecknet i bokstaven <Åå> korrekt. De elever som 

format <Åå> inkorrekt har skrivit tecknet med en prick eller ett vertikalt streck. En anledning 

till det kan möjligen vara att handskrivningsklassen från början format de diakritiska tecknen 

med penna och därmed blivit säkrare på skillnaden. I en traditionell bokstavsinlärningsmetod 

visar läraren först hur <Åå> ska formas och sedan får eleverna själv forma bokstaven 

upprepade gånger med penna. 

  

Sammantaget kan vi konstatera att elevtexterna visar att ASL-klasserna tenderar att blanda 

versaler och gemener mitt i meningar mer frekvent än den handskrivande klassen, där texterna 

visar en större säkerhet bland eleverna i användningen av gemener respektive versaler. 

Resultatet visar även att ASL-klasserna verkar ha större svårigheter än handskrivningsklassen 

med att placera gemener <j>, <g>, <p>, <y> korrekt på linjen. Utifrån vår undersökning kan 

vi ytterligare se att ASL-klasserna ofta verkar ha svårare än handskrivningsklassen att skriva 

de gemener som ska formas lika höga som versaler, dvs <l>, <h>, <b>, <d>, <k>, <t>, <f>, i 

rätt höjd. Det sistnämnda resultatet skulle dock bli mer tillförlitligt om det i Gävleklassens 

texter förekommit fler höga gemener.  

 

Utifrån dessa resultat kan vi dra slutsatsen att ASL-klasserna på fler ställen formar 

bokstäverna på ett inkorrekt sätt jämfört med handskrivningsklassen. Vidare visar resultatet 

att båda klasserna lika frekvent skriver mellanrum mellan ord, placerar skiljetecken på rätt 

ställe samt sätter punkt efter mening. 
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6 Diskussion 
 

I det här avsnittet diskuteras utifrån egna reflektioner slutresultatet av vår undersökning. Vi 

diskuterar sedan resultatet i relation till forskning och teoretiska utgångspunkter. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Resultatet visar att samtliga klasser som deltagit i undersökningen formar läsliga bokstäver. 

Därmed uppnår samtliga elever i undersökningen kunskapsmålen i svenska för årskurs tre 

(Skolverket 2011, s. 248). Några bokstäver som förekommer i texterna är formade med svans 

eller utan böj vilket troligen är ett exempel på att de börjat utveckla en personlig handstil 

(Lundberg 2006) snarare än att de lärt sig skriva bokstäverna på fel sätt. 

 

En orsak till slutresultatet kan vara att elever som skriver på dator lärt sig bokstäverna med 

hjälp av ett skrivprogram utan linjer. När bokstäverna skrivs på dator placeras de ovan 

nämnda gemenerna automatiskt korrekt utan att eleverna format dem för hand och fått en 

känsla för hur de ska skrivas. Om eleverna skrivit utan linje på en dator kan man även anta att 

de inte sett var på linjen bokstäverna ska stå. En annan orsak skulle kunna vara att barn 

utvecklar sina motoriska färdigheter i olika takt. Det vill säga att barn befinner sig på olika 

stadier i sin motoriska utveckling, vilket i samtliga klasser kan påverka hur de formar och 

placerar bokstäverna.  

I Eriksson och Ståls (2011) studie blev resultatet att barn lär sig gemener i tidigare ålder när 

de skriver på dator. Av studien framkommer att de deltagande eleverna lärt sig använda 

gemener och versaler med hjälp av datorn. Resultatet av vår undersökning blev istället att de 

elever som skrivit på dator hade svårare att använda gemener och versaler korrekt i sina texter 

jämfört klassen som skrivit för hand.  

 

Forsberg och Lövgren (2013, s. 104) skriver att ASL inte är en metod utan ett arbetssätt. Men 

vad är egentligen skillnaden mellan begreppen? En sökning på synonymer visar att metod är 

en synonym till arbetssätt, det vill säga orden har samma innebörd. Forskare verkar oense om 

detta då Hultin och Westman (2014, s. 29) uttrycker att ASL är en metod. I och med 

Sandvikenprojektet har man troligen funderat över detta. Där har de valt att kalla arbetet med 

ASL för ett pedagogiskt koncept. 

 

I Hultin och Westman (2014, s. 139) kan man läsa att ASL är en metod som passar alla. De 

menar att de som redan kommit igång med det första steget i sitt skrivande med hjälp av dator 

kan utveckla textproduktion och genrer. De som har svårigheter att komma igång med 

bokstavsformning, får hjälp via tangentbord och talsyntes. Resultatet av vår undersökning 

visar att eleverna från ASL-klasserna behärskar att skriva ord och hela meningar efter att de 

lärt sig skriva på dator. Bevisligen har de avkodat bokstävernas innebörd och knäckt läskoden 
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(Lundberg 2006) utan att använda sig av traditionell bokstavsinlärning, vilket kan vara ett 

bevis på att ASL i dessa klasser fungerat som metod för alla elever. Eftersom vi inte följt 

eleverna från början av årskurs ett och inte undersökt elevernas motoriska utvecklingsstadier 

är det dock svårt att se mer detaljerat hur ASL kan ha påverkat eleverna individuellt. 

 

Lundborg (2011) menar att man med hjälp av att använda händerna tränar arbetsminnet vilket 

kan vara en anledning till slutresultatet av vår undersökning, som visar att 

handskrivningsklassen formar och placerar sina bokstäver korrekt mer frekvent än 

datorklasserna. Möjligen kan det vara så att en traditionell bokstavsinlärning hjälpt eleverna 

att automatisera bokstävernas form genom att skriva dem upprepade gånger med penna. 

Eftersom Lundborg menar att handen och varje finger har en koppling till hjärnan (Lundborg 

2011) verkar det som en rimlig förklaring till undersökningens resultat.  

 

I kursplanen i svenska står det att eleverna ska arbeta med att skriva för hand och på dator 

(Skolverket 2011). Det står dock ingenting om varför det är viktigt att eleverna lär sig båda 

skrivsätt eller hur läraren ska gå till väga med arbetet för att uppnå kunskapsmålen. En fråga 

som blivit aktuell under vår undersökning är om läroplanen tar hänsyn till forskningen kring 

samspelet mellan handen och hjärnan. Har man i kursplanen beaktat att handskrift gynnar 

hjärnans utveckling? Om så hade varit fallet hade det möjligen funnits tydligare riktlinjer i 

kursplanen för hur inlärningsprocessen skulle gått till. I en reflektion kring läroplanens syfte 

verkar skrivflyt och textproduktion vara det mest aktuella. Möjligen på grund av att skolans 

ytterligare uppdrag är att utbilda framtida samhällsmedborgare (Skolverket 2011) och 

möjligen även för att statistiskt höga resultat i uppnådda kunskapsmål har betydelse för 

Sverige ur ett internationellt perspektiv.  

 

Det är svårt att definitivt säga hur tekniken kommer att se ut i framtiden. Den aktuella 

läroplanen har grundats med tekniken i åtanke eftersom eleverna ska behärska att skriva på 

dator. Om skolan i framtiden blir helt digitaliserad är det en nödvändighet att skrivande på 

dator finns med i kursplanen både som kunskapskrav och arbetssätt. En annan anledning till 

att det verkar viktigt att skriva på dator är att datorn verkar gynna skrivflyt och textproduktion 

(Hultin & Westman 2014). Om textproduktion och uppnådda kunskapskrav är det väsentliga 

för skolan är datorn ett verktyg som redan nu och i framtiden kan gynna utbildningen. Man 

bör dock ha själva skrivprocessen i åtanke och att handens rörelse hjälper till att befästa 

skrivkunskap genom att arbeta aktivt (Lundborg 2011). 

 

Trageton (2014) skriver att ASL främst gynnar elever som har svårt att forma bokstäver, 

medan Lundberg (2008) skriver att dessa elever är de som har störst behov av att skriva för 

hand. De forskare som nämns i vår studie har något skilda åsikter angående hur dator gynnar 

elevers skrivinlärning. Samtliga forskare menar att det ena arbetssättet inte bör utesluta det 

andra och verkar överens om att undervisning med dator och att skriva för hand bör ske 

parallellt. I Forsbergs och Lövgrens (2013) studie är även elevernas egen uppfattning att en 

kombinerad undervisning med båda arbetssätten är vad som fungerar bäst för dem. Efter vår 

undersökning delar vi åsikten om att det ena arbetssättet inte bör utesluta det andra, då vi kan 
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se av vårt resultat att samtliga klasser kan skriva läsliga bokstäver oavsett hur inlärningen 

skett, trots att skillnader finns i formandet av bokstäverna.  

 

Trageton (2014) menar att det är viktigt att ha tydliga delmål och mål med 

datorundervisningen i ASL. Han anser även att det är viktigt att prata om och kring elevernas 

texter och ge eleverna respons. Det anser vi är minst lika viktigt i den traditionella läs- och 

skrivinlärningen för att elever ska förstå och utveckla sina texter. Troligen kommer forskning 

och arbetet med ASL utvecklas ännu mer framöver, vilket bidrar till fler kunniga lärare som 

är mer insatta i arbetssättet.  

 

Om skolan är på väg att digitaliseras, varför är det då viktigt att eleverna idag ska lära sig 

skriva för hand? I samtiden är det viktigt att skriva för hand eftersom anteckningar, signaturer 

och noteringar bidrar till inlärning vilket i sin tur leder till att eleverna utvecklas till 

fungerande samhällsmedborgare.  

 

Lundberg (2006) och Malm (2016) menar båda att handskriften är en viktig del av 

människans identitetsskapande process. Att skriva med en personlig handstil är ett sätt att 

uttrycka sig. Vi kan se exempel på detta i några av undersökningens elevtexter där eleverna 

som automatiserat sitt skrivande börjat forma bokstäverna på ett personligt sätt, med till 

exempel en snirklig utformning eller svans på vissa gemener. Att känna att man har förmågan 

att skapa och producera text och att tidigt behärska skrivandets olika genrer verkar även det 

som en viktig del av identitetsskapandet. Framförallt som även Forsberg och Lövgren (2013) 

påstår, en viktig aspekt för självkänsla och självförtroende.  

 

Vad som sker vid skrivtillfället i en traditionell bokstavsinlärning är att hjärnan memorerar 

bokstavens form. Med ASL får elever istället för att från grunden skriva bokstaven med 

handen, se bokstaven och sedan skriva av den med hjälp av ett knapptryck. De har alltså inte 

använt handen till att forma bokstaven upprepade gånger på en linje. Om man lär genom att 

göra så som Lundborg (2011) menar, innebär det att den görande processen som bidrar till 

hjärnans minneskoppling uteblir för ASL-elever. Möjligen är det just i detta avseende man i 

framtiden kan komma att se konsekvenser av ett digitaliserat samhälle.  

 

Vad händer med elevernas handskrift om möjligheten att skriva för hand helt ersätts med 

datorskrivandet? Malm (2016) menar att det ännu finns för lite forskning kring 

konsekvenserna av teknikens påverkan på elever. Möjligen kan en digitaliserad framtid leda 

till mer stillasittande elever vilket enligt Malm (2016) i sin tur kan få följder som ökad 

psykisk ohälsa. Kan knapptryckningar på ett tangentbord istället för manuellt hantverk 

hämma hjärnans och människans inlärningsutveckling? Lundborg (2011) och Malm (2016) 

verkar överens om att händer och hjärna i samspel med varandra varit grundpelare för 

samhällets framväxt och att arbeta med händerna bidrar till hjärnans utveckling. Möjligen kan 

handskriften försvinna i en digitaliserad framtid. Det vet vi ännu mycket lite om. Ur ett 

kunskapsutvecklande perspektiv verkar en framtid där handskriften är utesluten dock något 

oroväckande om den traditionella bokstavsundervisningen helt uteblir. 
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Resultatet visar att ASL-klasserna och handskrivningsklassen var relativt lika kunniga i att 

skriva mellanrum mellan orden och sätta punkt efter mening. ASL-klassernas fördel kan vara 

att de med hjälp av talsyntes hört var det ska vara mellanrum och var punkt bör stå. Vidare 

visar resultatet att ASL-eleverna var mer osäkra än handskrivningsklassen på när versaler 

används. Med talsyntes kan man höra var det blir naturligt att skriva mellanrum och sätta 

punkt, medan versaler inte är något som hörs i uppläsning av en text. Om vi undersökt en 

annan del av skrivinlärningen, till exempel en mer grundlig grammatikundersökning, hade 

kanske resultatet blivit annorlunda på det viset att ASL-eleverna genom talsyntes och 

datortext lärt sig sätta bokstaven i sammanhang. I den undersökning vi gjort som handlar om 

formandet av bokstäver är handens samspel med hjärnan central. Möjligen är det just denna 

del som påverkas negativt om datorn skulle ersätta handskriften helt. Därav menar vi att en 

optimal förutsättning för skrivinlärningen är just en kombinerad undervisning med båda 

arbetssätten som kunskapskravet säger (Skolverket, 2011). Där eleverna får möjlighet att lära 

sig forma bokstäver i en läslig handstil samt använda bokstäverna i ord, meningar och sätta 

ord i sammanhang.  

 

6.2 Metoddiskussion      
 

Elevtexterna i undersökningen saknade en del bokstäver, mestadels i Gävleklassen. Detta 

gjorde att vi blev begränsade i vilka texter vi kunde använda oss av i de olika 

bedömningsdelarna. Skulle samtliga texter ha innehållit alla de bokstäver som vi undersökte 

hade vi haft mer material att jämföra och resultatet hade då blivit mer tillförlitligt. Ett 

alternativ hade varit att vi innan uppgiften hade meddelat lärarna vilka bokstäver som vi ville 

att elevtexterna skulle innehålla. Vi hade då kunnat jämföra alla elevtexter med varandra då 

samtliga bokstäver skulle ha funnits med i varje text. I det fallen skulle dock eleverna haft 

möjlighet att lista ut vad det var vi skulle undersöka och därmed varit extra noga med just 

dessa bokstäver. Ett annat alternativ hade varit att vi innan hade lämnat ut en färdig text 

innehållande samtliga bokstäver som vi skulle studera. Denna texten hade sedan läraren fått 

läsa högt för eleverna samtidigt som de skrev ner vad de hörde.  

 

Vid användning av denna metod, att samla in och studera elevtexter, bör man ha i åtanke att 

alla elever kommit olika långt i sin motoriska utveckling, vilket kan påverka resultatet av 

undersökningen. Eleverna befinner sig i en utvecklingsfas som gör att de har olika 

förutsättningar att lyckas med bokstavsformandet. Då flickor och pojkar har kommit olika 

långt motoriskt i årskurs tre upptäckte vi under studiens gång att det kunde varit intressant att 

även studera skillnader mellan pojkars och flickors skrivande. Vi hade dock i förväg valt att 

prioritera bort skillnader mellan kön i undersökningen. 

 

Jämförelseklasserna i studien har stor skillnad på elevantalet (Gävleklassen 24 elever, 

Sandvikenklasserna 14 elever i varje klass). Vi funderade innan undersökningen på om detta 

skulle kunna gynna Sandvikenklasserna positivt då en klass med färre elever på samma antal 

lärare troligen har bättre förutsättningar att lyckas. Men så blev inte fallet. Istället påvisade 
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Gävleklassen, med tio elever fler på en lärare, att de presterade bättre med att forma 

bokstäverna. Enligt Forsberg och Lövgren (2013) kan ett av problemen som kan uppstå vid 

datoranvändande vara för få datorer och brist på datorutbildade pedagoger. Dessa problem 

förekom i Gävle men inte i Sandviken, vilket var en av anledningarna till att vi valde just 

denna skola. 

 

6.3 Slutsats 
 

Utifrån slutresultatet av undersökningen skulle man kunna sammanfatta på följande sätt. 

Lundberg och Tragetons teorier utesluter inte varandra. Samtliga forskare lyfter betydelsen av 

att lära sig skriva med penna och att det för elevens utveckling är viktigt att träna den 

färdigheten i skolan. Trageton m.fl. har sedan kommit fram till att det kunskapsmässigt är 

bättre för eleverna att starta läs- och skrivinlärningen med hjälp av dator och senarelägga 

träningen med att forma bokstäver med penna. Den huvudsakliga orsaken till det är att 

eleverna får ett bättre flyt i läsandet och producerar mer text. 

  

Vi har i vår undersökning försökt se eventuella konsekvenser i skrivandet med att senarelägga 

den traditionella skrivinlärningen och kommit fram till några skillnader som utmärker sig i 

formandet av bokstäver, mellan eleverna som deltog undersökningen. Man kan se att ASL-

klasserna verkar ha större svårigheter med att placera vissa bokstäver korrekt på linjen, både 

de som ska skrivas under linjen samt de som ska skrivas med samma höjd som versaler, 

exempelvis <p>, <g>, <l>, <k>, <t>. En annan svårighet som utmärker sig i ASL-klasserna är 

att forma det diakritiska tecknet över <Åå> som en cirkel. Den största skillnaden mellan 

klasserna syns i användandet av gemener och versaler där Gävleklassen verkar säkrare på hur 

gemener och versaler används. Resultatet av undersökningen visar ingen stor skillnad mellan 

hur eleverna formar det diakritiska tecknet över <i>, <j>, <ä>, <ö>, skriver mellanrum mellan 

orden och sätter punkt efter mening. 

 

Det är svårt att finna definitiva orsaker till undersökningens resultat. En slutsats vi kan dra av 

resultatet är att det verkar viktigt att eleverna tränar läs- och skrivinlärning på båda sätt redan 

under skoltidens första år. I resultatet verkar handskrivningsklassen haft fördel av att forma 

bokstäverna för hand från början av skrivinlärningen, eftersom de visar en tydligare säkerhet i 

att forma bokstäver korrekt jämfört ASL-klasserna. Med hjälp av båda arbetssätten borde 

eleverna så småningom komma ikapp varandras svagheter, eller snarare otränade färdigheter. 

Det vill säga, elever som inte kommit så långt i skrivandet för hand blir genom träning bara 

bättre och bättre och elever som inte har läsflyt och textproduktion blir genom träning på 

datorn bara bättre och bättre.  

 

Efter undersökningen har vi kommit fram till att handskriften är viktig och kommer finnas 

kvar under en tid framöver, samtidigt som användandet av dator i skolarbetet med tiden 

kommer ta större plats. Det känns då viktigt att det sker med stor eftertanke, tillförsikt och 

med reflektion utifrån elevernas behov av fysisk aktivitet. Eleverna bör lära och utvecklas ur 

ett hälsoperspektiv och inte för mycket utifrån ett tekniskt perspektiv.  
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Resultatet av vår studie visar att samtliga elever uppnår kunskapsmålen oavsett om de lärt sig 

skriva på dator eller för hand. Eftersom alla elever påbörjar sitt skrivande med olika 

förutsättningar och inlärningsbehov finner vi det lämpligt att arbeta som Lennander och 

Westerberg (2014, s. 139) påvisar, att kombinera ASL med traditionell bokstavsinlärning. En 

kombinerad undervisning kan möjligen förbättra förutsättningar för elever med motoriska 

svårigheter att komma igång med sitt skrivande (Trageton 2014). Framförallt verkar det som 

en fördel att använda båda arbetssätten då skolan utvecklas mot en allt mer digitaliserad 

vardag (Malm 2016).  

 

6.4 Vidare forskning  

Under undersökningen har fler intressanta frågeställningar uppstått. På vissa frågor kan det 

kan det genom vidare forskning komma att finnas svar på i först i framtiden. Exempel på 

vidare undersökningar som vi anser intressanta kan vara att följa klasser under en längre tid 

för att se hur skrivandet utvecklas. Det skulle kunna ge ytterligare perspektiv på skillnaderna 

mellan en ASL-klass och en handskrivande klass. Ett ytterligare ämne för vidare 

undersökning kan vara att mer noggrant studera om och när kunskapen att skriva för hand 

behövs i framtiden. Om skolorna kommer att digitaliseras känns det även intressant att ur ett 

hälsoperspektiv göra en mer fördjupad undersökning om vilka fysiska och psykiska 

konsekvenser det kan bli av att eleverna blir mer stillasittande framför en dator. Efter att vi i 

denna uppsats har studerat hur hjärnan påverkas av att skriva med penna känns det även 

intressant att grundligare studera hur hjärnan kan påverkas om handskriften försvinner helt. 
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Bilaga 1 - Brev till lärare 
 

Hej. 

Vi heter Karin Klockarås och Sandra Forsberg och studerar nu sista terminen till 

grundskolelärare F-3 på Högskolan i Gävle. 

 

Vi håller på att skriva ett examensarbete om hur skrivande på dator jämfört med skrivande för 

hand under årskurs ett påverkar elevers formande av bokstäver i årskurs 3. Detta tänkte vi 

undersöka genom att jämföra elevtexter från några klasser i årskurs 3 där vi studerar 

formandet av bokstäverna i de olika texterna. Vi är intresserade av er skola eftersom ni arbetar 

med ASL/inte arbetar med att skriva på dator, och undrar därför om det är möjligt att få 

tillgång till några texter av eleverna i årskurs 3? Texterna kommer att jämföras med texter 

från elever i årskurs 3 i Gävle kommun/Sandvikens kommun som inte har arbetat med 

ASL/som har arbetat med ASL. Texterna kommer vara helt anonyma och ska bara läsas av 

oss. Vi kommer endast studera formandet av bokstäverna och inte innehåll. 

 

Skulle detta vara genomförbart så tänkte vi först skicka ut ett mail till berörda föräldrar för att 

få godkännande att ta del av barnens texter. Därefter vill vi besöka er på skolan och samla 

ihop material. Vi vill använda oss av nyligen färdigskrivet material, det kommer därför inte 

krävas något extrajobb av varken lärare eller elever förutom att vidarebefordra mailet till 

vårdnadshavare. Kopiera materialet kan vi ordna på egen hand. 

 

Om det är möjligt att vi kan komma till din klass och genomföra vår studie, hör av dig till oss 

på mejl **************@hotmail.com eller på telefonnummer **********. 

 

Med vänlig hälsning 

Karin och Sandra 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Brev till vårdnadshavare 
 

Hej. 

Vi heter Karin och Sandra och studerar nu sista terminen till grundskolelärare F-3 på 

Högskolan i Gävle. 

Vi håller på att skriva ett examensarbete i ämnet svenska om hur skrivande på dator jämfört 

med skrivande för hand under årskurs ett påverkar elevers formande av bokstäver i årskurs 3. 

Detta tänkte vi undersöka genom att jämföra elevtexter från några klasser i årskurs 3 där vi 

studerar formandet av bokstäverna i de olika texterna. Vi är intresserade av klassen ditt barn 

går i eftersom de inte arbetar med ASL/ arbetar med ASL och undrar därför om det är möjligt 

att få tillgång till texter av hela klassen? Texterna kommer att jämföras med texter från elever 

i årskurs 3 från Gävle kommun/Sandvikens kommun som inte har arbetat med ASL/har 

arbetat med ASL. Texterna kommer vara helt anonyma och ska bara läsas av oss. Vi kommer 

endast studera formandet av bokstäverna och inte innehåll. 

 

Målet med studien är att undersöka om formandet av bokstäverna skiljer sig mellan ASL-

klasserna och handskrivningsklasserna. 

 

Vi vore mycket tacksamma om vi fick ta del av klassens texter. Om ni misstycker att vi 

studerar barnets text så vill vi att ni kontaktar oss på mejladresserna nedan snarast så 

respekterar vi det.  Ni är välkomna att kontakta oss vid eventuella frågor. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Karin Klockarås: **************@hotmail.com 

Sandra Forsberg: ***************@hotmail.com 

  



 

 

Bilaga 3 – Bedömningsmatris 
 

 

(Hultén 2012) 

 

  



 

 

Bilaga 4 – Mall för bedömning av bokstavsform 
 

 

(Hultén 2012) 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 – Elevtext från klass B som vi tolkar är 

suddad/ändrad i 
 

 

  
  



 

 

Bilaga 6 – Exempel på felskrivna bokstäver i elevtexter 
 

 
Exempel på elevtext från klass A, Sandvikens kommun. Eleven skriver <g>, <y>, <j>, <p> ovanpå 

linjen. Eleven skriver <a> och <u> med krok samt 1/2 <h> för låga.  

 

 
Exempel på elevtext från klass C, Gävle kommun. Eleven skriver <i> och <ä> med vertikalt streck.



 

 

Bilaga 7 – Resultattabell för Klass A, Sandvikens kommun 

 

 Mellanrum mellan 

orden i meningarna 

korrekt: 

Versaler/Gemener korrekt: Punkt korrekt: Antal felvända 

bokstäver: 

j, g, y, p korrekt 

formad och 

placerad på 

linjen: 

b, d, f, h, k, l, t 

korrekt formad: 

i, j, ä, ö diakritiskt tecken 

korrekt format: 

å diakritiskt 

tecken 

korrekt 

format: 

Övrigt: 

1 6/6 st korrekt Blandar versaler och gemener hur som 

helst, 

 

gemenerna d, m, f, h, k, j, e, s, l, ö, v, å, n, 

ä skrivs som versaler genom hela texten, 

 

ej versal i början på namn. 

3/3 punkter 

korrekt 

placerade, 

 

fattas tre 

punkter. 

y Samtliga ligger 

ovanpå linjen. 

Samtliga för låga. i korrekt, 

 

j saknar något alls, 

 

ö, ä skrivs med vertikala 

streck. 

3/10 med 

prick. 

Gemenen u skrivs som en låg 

versal, 

 

samtliga y och a skrivs med en 

svans. 

 

2 3/3 st korrekt Gemenen k skrivs som versal genom hela 

texten. 

2/3 punkter 

korrekt 

placerade. 

0 Samtliga korrekt. Samtliga korrekt. i, j korrekt, 

 

ä, ö skrivs med vertikala 

streck. 

1/3 med 

prick. 

 

3 3/3 st korrekt Gemenen p skrivs som versal genom hela 

texten. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g korrekt, 

 

j, y, p ligger ovanpå 

linjen. 

h, l, k, t, f korrekt, 

 

b, d för låga. 

Samtliga korrekt. 1/3 med 

prick. 

Samtliga a skrivs med en svans. 

4 6/6 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 Samtliga korrekt. Samtliga korrekt. j, i korrekt, 

 

ä, ö skrivs med vertikala 

streck. 

Samtliga 

korrekt. 

 

5 3/3 st korrekt Gemenerna s, y, j, p skrivs som versaler 

genom hela texten, 

 

ej versal i början på namn. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 Samtliga ligger 

ovanpå linjen. 

l, t korrekt, 

 

h, k, d för låga, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med 

prick. 

Slarvar med höjd på gemenen h så 

den blandas ihop med gemenen n. 



 

 

6 4/4 st korrekt Gemenerna p, k, h, j skrivs som versaler 

genom hela texten. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 1/9 g ligger ovanpå 

linjen, 

 

samtliga j, y, p 

ligger ovanpå 

linjen. 

t, f korrekt, 

 

övriga saknas. 

i, j skrivs blandat med prick 

och vertikala streck, 

 

ö skrivs med vertikala streck, 

 

ä saknas. 

Samtliga 

korrekt. 

Slarvar med höjd på gemenen h så 

den blandas ihop med gemenen n. 

 

7 4/4 st korrekt Ej versal i början av namn. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, y korrekt, 

 

samtliga p ligger 

ovanpå linjen, 

 

övriga saknas. 

b, l, h korrekt, 

 

k, f, t, d för låga. 

j, ä korrekt, 

 

övriga saknas. 

 

 

6/7 med 

prick. 

Svårigheter med att skriva på 

linjen. 

8 

 

 

 

5/5 st korrekt Gemenen s skrivs som versal genom hela 

texten. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0  5/9 g korrekt, 

 

 3/5 j korrekt, 

 

 1/3 y korrekt, 

 

samtliga p ligger 

ovanpå linjen. 

h, f, b, d korrekt, 

 

1/8 l korrekt, 

övriga för låga, 

 

samtliga t för 

låga, 

 

övriga saknas. 

 4/11 i korrekta, ett i skrivs 

med otydligt tecken och 

övriga i skrivs med cirkel, 

 

j skrivs med cirklar, 

 

ö, ä skrivs med vertikala 

streck 

Samtliga 

korrekt. 

Svårigheter med att skriva på 

linjen. 

 

9 4/5 st korrekt, för 

litet mellanrum 

mellan orden i 1 

mening. 

3/5 meningar korrekt, 

 

gemenen k skrivs som versal i en mening 

mitt i text, 

 

gemenen p skrivs som versal i en mening 

mitt i text, 

 

ej versal i början på namn. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, y korrekt, 

 

4/5 j korrekt, 

 

samtliga p och g 

ligger ovanpå 

linjen. 

h, l, d, f, b, k 

korrekt, 

 

samtliga t för 

låga. 

Samtliga korrekt. Samtliga med 

prick. 

 

 

10 2/3 st korrekt, 

för litet mellanrum 

mellan två ord i en 

mening. 

Gemenen k skrivs som versal genom hela 

texten, 

 

 

gemenen c skrivs som versal mitt i text i 

två meningar. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

 g, y, j korrekt, 

 

övriga saknas. 

h, b, d, f, t, l 

korrekt, 

 

övriga saknas. 

 

 

i korrekt, 

 

j skrivs med cirklar, 

 

ö skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Saknas Versalen I skrivs som 

datortypsnitt med tak och 

golvstreck, 

 

versalen J formas med ett tak. 



 

 

11 2/3 st korrekt, inget 

mellanrum mellan 

orden i en mening. 

Gemenen t skrivs som versal mitt i text i 

en mening, 

 

gemenen l skrivs som versal mitt i text i 

två meningar. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, j korrekt, 

 

samtliga y ligger 

ovanpå linjen, 

 

övriga saknas. 

h, k, d korrekt, 

 

2/6 l korrekt, 

 

övriga saknas. 

i, j, ö korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med 

prick. 

 

12 9/9 st korrekt Gemenen j skrivs som versal genom hela 

texten. 

8/9 korrekt, 

 

punkt saknas i 

en mening. 

0 y, p korrekt 

 

9/10 g korrekt,  

 

övriga saknas. 

h, l, t, d, korrekt, 

 

7/11 b korrekt,  

 

1/4 f korrekt, 

 

1/5 k korrekt. 

i, ö korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga 

korrekt. 

Versalen I skrivs som 

datortypsnitt med tak och 

golvstreck. 

13 3/3 st korrekt Gemenerna j, k, p, i, s skrivs som versal 

genom hela texten. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g korrekt, 

 

j, p ligger ovanpå 

linjen, 

 

övriga saknas. 

h, l, d korrekt, 

 

3/5 t korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

j skrivs med cirklar, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med 

vertikala 

streck. 

k och n skrivs med snirklig form, 

 

a formas som ett u i ett ord. 

14 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 j, g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

h, l, k, t, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

j, i skrivs med cirklar, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga 

korrekt. 

Versalen J formas med ett tak. 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 8 – Resultattabell för Klass B, Sandvikens kommun 
 

 Mellanrum mellan orden i 

meningarna korrekt: 

Versaler/Gemener 

korrekt: 

Punkt 

korrekt: 

Antal 

felvända 

bokstäver: 

j, g, y, p korrekt 

formad och placerad 

på linjen: 

b, d, f, h, k, l, t 

korrekt formad:  

i, j, ä, ö diakritiskt tecken 

korrekt format: 

å diakritiskt tecken 

korrekt format: 

Övrigt: 

1 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

h, t, l, d, k korrekt, 

 

 övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick. Samtliga a och å skrivs med 

svans. 

2 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

d, t, l korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga skrivs med 

vertikala streck. 

Samtliga korrekt.  

3 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 j, g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

d, h, k, l, t korrekt, 

 

övriga saknas. 

i, j, ä korrekt, 

 

ö skrivs med cirklar. 

Samtliga korrekt. Samtliga a och u skrivs med 

svans. 

4 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

inkorrekt, 

saknar punkt. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

h, l, k, t, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i cirkel, 

 

ä skrivs med horisontellt 

streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt.  

5 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

k, t, h, b, l korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ä skrivs med horisontellt 

streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick Samtliga a skrivs med svans. 

6 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

l, k, t, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i, ä korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt.  



 

 

7 2/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

l, k, t, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick.  

8 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, p, j korrekt, 

 

övriga saknas. 

l, k, t, d, h, b 

korrekt, 

 

övriga saknas. 

i, j korrekt, 

 

2/3 ä skrivs med vertikala 

streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick. Samtliga a skrivs med svans. 

9 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 4/5 meningar 

korrekta. 

0 g, p, j korrekt, 

 

övriga saknas. 

k, t, h, d, l korrekt, 

 

övriga saknas. 

j korrekt, 

 

6/8 i skrivs med vertikala 

streck, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick. Samtliga a skrivs med svans, 

 

gemenen u skrivs som en låg 

versal. 

10 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 4/5 meningar 

korrekta. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

h, k, l, t, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick.  

11 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 4/5 meningar 

korrekta. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

h, k, t, l, f korrekt, 

 

samtliga d för låga, 

 

övriga saknas. 

7/11 i skrivs med vertikala 

streck, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Samtliga a skrivs med svans, 

 

gemenen u skrivs som en låg 

versal. 

12 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

h, l, k, t, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Saknas Samtliga a skrivs med svans. 



 

 

13 2/2 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g korrekt, 

 

övriga saknas. 

k, d, l korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

övriga saknas. 

 

Samtliga korrekt. Samtliga a skrivs med svans. 

14 5/5 st korrekt 4/5 meningar korrekt, 

 

en mening saknar versal i 

början på ett namn. 

Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 j, g korrekt, 

 

övriga saknas. 

k, t, d, l, b, f korrekt, 

 

övriga saknas. 

j, i korrekt, 

 

ö, ä skrivs med vertikala 

streck. 

Samtliga korrekt.  

15 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga 

meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

h, l, t, k, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. a, å, ä skrivs med svans. 



 

 

Bilaga 9 – Resultattabell för Klass C, Gävle kommun  

 
 Mellanrum 

mellan orden 

i 

meningarna 

korrekt: 

Versaler/Gemener korrekt: Punkt korrekt: Antal 

felvända 

bokstäver: 

j, g, y, p 

korrekt 

formad och 

placerad på 

linjen: 

b, d, f, h, k, l, t korrekt 

formad: 

i, j, ä, ö diakritiskt tecken 

korrekt format: 

å diakritiskt tecken 

korrekt format: 

Övrigt: 

1 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 Samtliga 

korrekt. 

k, l, b, d, f korrekt, 

 övriga saknas. 

j, i korrekt,  

övriga saknas. 

Samtliga med prick.  

2 4/4 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 y, g, p korrekt,  

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. i, ä korrekt,  

övriga saknas. 

Saknas  

3 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 j, g, p korrekt,  

övriga saknas. 

h, l, k, t, d korrekt,  

övriga saknas. 

i korrekt,  

ä, ö skrivs med horisontellt 

streck,  

övriga saknas. 

Samtliga korrekt.  

4 3/3 st korrekt Gemenen k skrivs som versal genom hela 

texten, 

gemenen h ser ut som n. 

Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, y, j korrekt, 

  

övriga saknas. 

f korrekt, 

l, t, k, h för låga,  

övriga saknas. 

i, j korrekt,  

ä skrivs med vertikala streck,  

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Samtliga u skrivs med svans. 

5 2/2 st korrekt Gemenen w skrivs som versal genom hela 

texten. 

Samtliga meningar 

korrekt. 

0 p korrekt, 

övriga saknas. 

1/4 k, 1/3 t, 4/7 l, 1/3 d 

korrekt,  

övriga saknas. 

5/6 i skrivs med cirkel, 

ä skrivs med horisontellt streck,  

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. 4/7 a skrivs med en svans, 

samtliga d skrivs med svans. 



 

 

6 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, p, y korrekt,  

samtliga j 

ligger ovanpå 

linjen. 

l, t, d, h korrekt,  

4/7 k korrekt,  

övriga saknas. 

i, j korrekt,  

ä skrivs med horisontellt streck,  

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Svårt att få till formen på 

samtliga bokstäver. 

7 4/4 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, p, y korrekt, 

 övriga saknas. 

Samtliga korrekt. i korrekt,  

ä skrivs med vertikala streck,  

övriga saknas. 

Samtliga med prick.  

8 3/3 st korrekt Ingen versal i början på namn. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 Samtliga 

saknas. 

l, k, t, h, f korrekt,  

övriga saknas. 

i korrekt,  

ä skrivs med vertikala streck,  

övriga saknas. 

Samtliga med prick Samtliga a skrivs med svans 

9 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. i, ö korrekt,  

ä skrivs med vertikala streck,  

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Samtliga a skrivs med svans.  

10 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 Samtliga 

korrekt. 

Samtliga korrekt. i, j, ä skrivs med vertikala 

streck,  

övriga saknas. 

Samtliga korrekt.  

11 4/4 st korrekt Gemenen k skrivs som versal genom hela 

texten. 

3/4 meningar 

korrekta. 

0 g, p, j korrekt,  

samtliga y 

ligger ovanpå 

linjen. 

d korrekt,  

samtliga k, t, f, l för låga,  

övriga saknas. 

i, j korrekt,  

ö, ä skrivs med vertikala streck. 

Saknas Samtliga d skrivs med svans. 

12 8/8 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 7/8 meningar 

korrekta. 

0 Samtliga 

korrekt. 

l, k, f, t, d korrekt, 

samtliga h, b för låga. 

Samtliga skrivs med vertikala 

streck. 

Samtliga med 

vertikalt streck. 

Slarviga h – ser ofta ut som n. 



 

 

13 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g korrekt, 

övriga saknas. 

k, t, l korrekt,   

samtliga f för låga,  

 

övriga saknas. 

i korrekt,  

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Skriver ovanför linjen. 

14 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, y, p korrekt, 

 

övriga saknas. 

l, t, b, k, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

ä skrivs med horisontellt streck, 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Skriver ovanför linjen. 

15 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 2/3 meningar 

korrekta, 

en mening är punkt 

skriven som ett 

streck 

0 p, y, g korrekt, 

 

övriga saknas. 

l, k, t korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt.  

16 1/1 st korrekt Gemenerna s, v, k, p skrivs som versaler 

genom hela texten. 

Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, p korrekt, 

 

samtliga y 

ligger ovanpå 

linjen, 

 

övriga saknas. 

h korrekt, 

 

samtliga b, t för låga, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ö skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

 

Skrivs blandat med 

vertikala streck och 

prick. 

Versalen J skrivs med tak, 

 

samtliga t saknar krok, 

 

samtliga a, å, u skrivs med 

svans. 

17 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, p, y korrekt, 

 

övriga saknas. 

l, t, k, h, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Samtliga t saknar krok, 

 

versalen J skrivs med tak. 



 

 

18 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, p, j korrekt, 

 

övriga saknas. 

k, t, l, f, h, b korrekt,  

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Saknas 1/3 meningar skrivs ovanför 

linjen. 

19 2/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g korrekt, 

 

samtliga y 

ligger ovanpå 

linjen, 

 

övriga saknas. 

d, h korrekt, 

 

samtliga t för låga, 

 

1/3 k för låga, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ö skrivs med vertikala streck, 

 

ä skrivs utan något, 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Svårigheter att forma samtliga 

bokstäver samt att skriva text på 

linjen, 

 

samtliga t saknar krok. 

20 5/5 st korrekt  3/5 meningar korrekt, 

gemenen d skrivs som versal mitt i text i 

en mening,  

gemenen p skrivs som versal mitt i text i 

en mening. 

Samtliga meningar 

korrekt. 

 

 

0 p, g, y korrekt, 

 

övriga saknas. 

l, k, b, d, f, t korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ö skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick. 3/5 meningar skrivs ovanför 

raden, 

 

samtliga t saknar krok. 

21 4/4 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 j, g korrekt, 

 

övriga saknas. 

k, l, t, h, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i, ä korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick. Samtliga a skrivs med svans. 

22 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

0 g, y korrekt, 

 

övriga saknas. 

k, l, d, h, b korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med prick.  



 

 

23 3/3 st korrekt 1/3 meningar korrekt, 

 

gemenen k skrivs som versal i 2 meningar. 

Samtliga meningar 

korrekt. 

 

0 g, p, j korrekt, 

 

övriga saknas. 

t, l, d korrekt, 

 

samtliga h, k för låga, 

 

övriga saknas. 

i, ö korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Slarvar med höjd på gemenen h 

så den blandas ihop med 

gemenen n. 

24 3/3 st korrekt Samtliga meningar korrekt. Samtliga meningar 

korrekt. 

 

0 j, p, g korrekt, 

 

övriga saknas. 

k, t, l, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

ä skrivs med vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Samtliga k formas med svans på 

ena benet. 

 



 

 

Bilaga 10 – Resultattabell för Klass D, Sandvikens kommun 

 
 Mellanrum mellan 

orden i meningarna 

korrekt: 

Versaler/Gemener korrekt: Punkt korrekt: Antal felvända 

bokstäver: 

j, g, y, p korrekt 

formad och 

placerad på linjen: 

b, d, f, h, k, l, t korrekt 

formad: 

i, j, ä, ö 

diakritiskt 

tecken korrekt 

format: 

å diakritiskt 

tecken korrekt 

format: 

Övrigt: 

1 5/5 st korrekt Ej versal i början på namn.  4/4 punkter korrekt 

placerade. 

 

0 Samtliga g ligger 

ovanpå linjen, 

  

övriga korrekt. 

 

Samtliga t, d för låga, 

 

övriga korrekt. 

 

 

i, j korrekt, 

 

ö, ä skrivs med 

vertikala streck. 

 

 

Samtliga med 

prick.  

Samtliga u, a skrivs med en svans. 

 

 

2 7/7 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 3/4 punkter korrekt 

placerade. 

0  Samtliga korrekt. Samtliga t, l för låga, 

 

övriga korrekt. 

i, j korrekt, 

 

ä, ö skrivs med 

vertikala streck. 

2/3 med prick.  

3 8/8 st korrekt Gemenerna j, k, s, p skrivs som versal 

genom hela texten. 

4/5 punkter korrekt 

placerade. 

0 Samtliga j, p ligger 

ovanpå linjen, 

 

övriga saknas. 

Samtliga f, k, d för låga, 

 

 l, t korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. 5/6 med prick. Samtliga d, u skrivs med en svans. 

4 5/5 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 6/6 punkter korrekt 

placerade. 

0 Samtliga korrekt. Samtlig b, l, h för låga, 

 

övriga korrekt. 

 

i, j korrekt,  

 

ä, ö skrivs med 

vertikala streck. 

3/4 med prick.  

5 3/3 st korrekt Gemenerna j och o skrivs som versaler 

genom hela texten. 

 

 

4/4 punkter korrekt 

placerade. 

0 Samtliga j ligger 

ovanpå linjen,  

 

g korrekt,  

 

övriga saknas. 

h, f, b, d korrekt, 

 

övriga saknas. 

i korrekt, 

 

 j skrivs utan 

något, 

 

övriga saknas. 

Saknas  



 

 

6 4/4 st korrekt Gemenerna p, k, s skrivs som versaler 

genom hela texten. 

3/4 punkter korrekt 

placerade. 

0 Samtliga g, p ligger 

ovanpå linjen, 

 

övriga saknas. 

Samtliga t, f, k, h för 

låga, 

 

övriga korrekt. 

ö, i korrekt, 

 

ä skrivs med 

vertikalt streck,  

 

övriga saknas. 

 

Samtliga med 

vertikalt streck. 

Slarvar med höjd på gemenen h så 

den blandas ihop med gemenen n. 

7 4/4 st korrekt Gemenerna m, y, j, k skrivs som 

versaler genom hela texten. 

 

3/4 punkter korrekt 

placerade. 

0 g, p, j korrekt, 

 

samtliga y ligger 

ovanpå linjen. 

Samtliga f, k, h för låga, 

 

övriga korrekt. 

j, ä, i korrekt, 

 

övriga saknas. 

 

 

Samtliga 

med prick. 

 

8 5/5 st korrekt Ej versal i början på namn. 6/6 punkter korrekt 

placerade. 

0 Samtliga g, y ligger 

ovanpå linjen, 

 

övriga saknas. 

Samtliga b, f, t, l för 

låga, 

 

övriga korrekt. 

 

i korrekt,  

 

ö, ä skrivs med 

vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

 

Samtliga korrekt.  

 

 

9 4/5 st korrekt, för litet 

mellanrum mellan 

orden i 1 mening. 

Gemenerna s, p, k skrivs som versaler 

genom hela texten. 

4/4 punkter korrekt 

placerade. 

d Samtliga j, y, p 

ligger ovanpå 

linjen, 

 

g korrekt. 

Samtliga k, f, t, för låga, 

 

samtliga d skrivs som b, 

 

b, l, h korrekt. 

 

i korrekt, 

 

j skrivs med 

cirklar, 

 

ä skrivs med 

vertikala streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med 

prick. 

 

10 2/3 st korrekt,  

för litet mellanrum 

mellan två ord i en 

mening. 

Gemenerna p, j, y, k, s skrivs som 

versaler genom hela texten. 

5/5 punkter korrekt 

placerade. 

0 Samtliga ligger 

ovanpå linjen. 

Samtliga k, f, t, d för 

låga, 

 

övriga saknas. 

i korrekt,  

 

ä skrivs med 

vertikala streck, 

 

j skrivs utan 

något, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med 

prick. 

Svårigheter att skriva på raden. 

 

 



 

 

11 3/4 st korrekt, 

litet mellanrum mellan 

orden i en mening. 

Gemenerna s och k skrivs som versaler 

genom hela texten. 

 

4/4 punkter korrekt 

placerade. 

0 g, j korrekt, 

 

samtliga y ligger 

ovanpå linjen, 

 

övriga saknas. 

Samtliga t, k, d för låga, 

 

l korrekt, 

 

övriga saknas. 

 

i, j korrekt,  

 

ä, ö skrivs med 

horisontellt 

streck. 

Samtliga med 

prick 

Versalen J formas med ett tak. 

12 7/7 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 8/8 punkter korrekt 

placerade. 

0 Samtliga y, g ligger 

ovanpå linjen, 

 

p korrekt, 

 

j saknas. 

 

Samtliga h, l, t, d, b för 

låga, 

 

övriga saknas. 

 

i, ö, ä korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga korrekt. Slarvar med höjd på gemenen h så 

den blandas ihop med gemenen n. 

13 4/4 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 3/5 punkter korrekt 

placerade. 

0 g, y korrekt, 

 

övriga saknas. 

Samtliga t, l, d för låga, 

 

k, h korrekt, 

 

övriga saknas. 

ä korrekt, 

 

i skrivs med 

vertikalt streck, 

 

övriga saknas. 

Samtliga med 

prick 

 

14 6/6 st korrekt Samtliga meningar korrekt. 6/6 punkter korrekt 

placerade. 

0 j, g, korrekt, 

  

övriga saknas. 

h, f, k, t, d korrekt,  

 

övriga saknas. 

j, ä korrekt, 

 

övriga saknas. 

 

Samtliga korrekt. Versalen J formas med ett tak. 



 

 

 


