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Abstract
Vi valde att genomföra en undersökning baserad på intervjuer med syfte att
undersöka hur lärare resonerar kring handskrivandets roll i förhållande till ny
skrivteknik. Både lärare på högskolenivå och som undervisar i förskoleklass
medverkar i studien. Forskningsfrågorna som ligger till grund för undersökningen
är följande: Hur resonerar lärare kring en korrekt pennfattnings betydelse för
barns skrivförmåga? Hur resonerar lärare om att använda datorer och andra
skrivhjälpmedel i barns skrivande? Vår undersökning kommer att belysas utifrån
ett sociohistoriskt perspektiv.
Uppsatsen tar upp ämne som skrivundervisning i Sverige, definition av en korrekt
pennfattning, styrdokument, barnet som skrivande person samt datorn i
undervisningen. Vi finner det rimligt att fråga hur korrekt pennfattning har
betydelse för barns skrivförmåga. Respondenterna fokuserar på att lusten,
innehållet i det barnet skriver samt att väcka skrivglädje är viktiga aspekter.
Datoranvändningen ses som något positivt för alla barn och som något som kan
väcka intresse för att skriva. Vår undersökning visar också på att föreställningen
att vi kommer att skriva för hand även i framtiden finns även om digitala
skrivverktyg tar över mer och mer.

Ämnesord: korrekt pennfattning, handskrift, lärare, makt, tradition,
sociohistorisk
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Förord
Efter många om och men är nu äntligen vår uppsats färdig. Det har varit en givande process
för oss båda två. Först vill vi tacka vår handledare Lars-Erik Nilsson för givande diskussioner
och konstruktiv kritik som verkligen fått oss att tänka efter både en och två gånger. Genom
dina snabba svar på våra outtömliga frågor har vi kunnat arbeta utan större avbrott. Detta har
varit värdefullt för oss. Vi vill också tacka Anders Eklöf för att du gett oss nya perspektiv.

Stort tack riktas till de lärare som ställt upp och medverkat i våra intervjuer. Utan era svar
hade vi inte kunnat skriva vår uppsats. Ni har även gett oss flera nya sätt att se på barn och
deras skrivande.

Som avslutning vill vi tacka varandra. Vi har tagit oss igenom denna process med många
skratt och mycken möda utan att ge upp. Under denna tid har samarbetet fungerat mycket bra.
Vi har kunnat framföra åsikter och satt stort värde på dem.

Jenny Björk och Caroline Meijer
Kristianstad 19 maj 2011.
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1 Inledning och bakgrund
Anledning till vårt val av ämne var en förfrågan från en lärare under våra
verksamhetsförlagda perioder (VFU). Denna förfrågan handlade om vad lärarna på högskolan
ansåg om barns korrekta pennfattning. Detta ansåg vi vara ett intressant och för oss aktuellt
ämne att fördjupa oss i. Eftersom vi som blivande förskollärare kommer att arbeta med
skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass.

I vårt examensarbete kommer vi att utgå från en beskrivning av en korrekt pennfattning enligt
Skolöverstyrelsens handledningar i Handskrivning (1972):
”Pennan bör vila i tumgreppet och mot långfingrets nedersta led samt
hållas på plats av tummen och pekfingret. Fattningen ska vara sådan
att den inte skymmer pennspetsen” (s 11).

En beskrivning är nödvändig för att läsarna ska få bättre förståelse för ämnet samt för att visa
på att det finns historiskt representerade föreställningar om vad som skiljer en korrekt
pennfattning från övriga sätt att hålla en penna. Därmed ger beskrivningen läsarna en
gemensam utgångspunkt. En fråga vi har ställt oss är om en definition från 1972 fortfarande
har betydelse och hur den används?

Vi anser att en diskussion om korrekt pennfattning i avsikt att bevara konsten att skriva för
hand är en nödvändighet i dagens IT – samhälle, när det finns många andra redskap än pennan
att skriva med till exempel Smartphone, Smartboard, skrivplatta samt dator. Alla lärare
varken kan, vill eller har möjlighet att använda sig av eller har tillgång till den senaste
tekniken i sin undervisning. Det är rimligt att ställa frågan av hur stor vikt det är att bevara
traditionen att skriva för hand med pennan som redskap. Där spelar lärare och skolan stor roll
enligt Säljö (2005). I dag har konsten att skriva för hand förändrats med intåget av ny
teknologi.
Ewan Clayton (1999) skriver i sin artikel ”A history of learning to write” om ”The Palmer
Method” (s13) från slutet av 1800-talet. Denna metod introducerade detaljerade instruktioner
bland annat hur en korrekt pennfattning skulle utföras och vikten av att ha en sådan. Palmer
såg kroppen som en maskin och alla rörelser skulle automatiseras. Handskrivning formade
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karaktären på så sätt att den skrivande utövade kontroll över sin vilja och kropp. Färdigheten
att skriva för hand var viktig för att kunna skaffa sig ett yrke. Vid 1900 – talets början
reviderades handskrivningsundervisningen i både Storbritannien och USA. Undervisningen
handlade inte längre om vikten av en korrekt pennfattning utan om att eleverna skulle lära sig
att skriva i ett för dem meningsfullt sammanhang. Att kunna skriva och uttrycka sig i olika
sammanhang blev viktigare än att sitta rätt, skriva snyggt och ha en korrekt pennfattning.

Det finns några tydliga exempel på motsatsen till Claytons (1999) resonemang som kan
hämtas från skolor och andra organisationer. Idag dokumenteras barns motoriska utveckling
bland annat genom en checklista utvecklad utifrån strävansmålen under utveckling och
lärande i Lpfö98 (se bilaga 1). Denna används i en kommun i Skåne. Även i läromedel från
2004 (Beta Pedagog, se bilaga2) finns ett observationsschema som visar på vikten av ett
korrekt penngrepp. Detta används ute i verksamheten i en annan skånsk kommun. Även inom
vården utreds barns pennfattning. I ett dokument inför 4-årskontrollen som skickas hem till
föräldrarna och som sedan fylls i av personalen på förskolan finns en fråga om barnet har
”riktigt penngrepp” (BVC protokoll, se bilaga 3). Så kallade penngrepp1 (se länkar i bilaga 4)
är ett hjälpmedel i skrivundervisningen och säljs via läromedelsförlag. I instruktionerna kan
följande läsas: ”Penngrepp, ’Penngreppets form ’tvingar’ eleven att hålla pennan med rätt
grepp. Ta pennan och fingrarna styrs till rätt pennfattning. Att hålla fel blir nästan omöjligt”,
(http://beta-pedagog.jetshop.se/penngreppet-kontakt-p-1050-c-251.aspx).

Kan

dessa

dokument och hjälpmedel fungera som en normaliserande mall som disciplinerar barn. Visar,
sådana mallar att lärare anser att en korrekt pennfattning fortfarande är viktig i dagens
samhälle?

1.2 Syfte
I vår studie utgick vi från att undersöka hur lärare resonerar kring betydelsen av en korrekt
pennfattning i förhållande till barns skrivförmåga och olika sätt att skriva på. Vi fann dock
detta område för snävt eftersom det inte inkluderar nya sätt att skriva till exempel på
tangentbord, Smartphone, Smartboard med mera. Vårt syfte blev istället att undersöka
handskrivandets roll i förhållande till ny skrivteknik och hur lärare resonerar kring detta.
1

Penngrepp: trekantigt verktyg som sätts på pennan för att underlätta skrivandet eller för att få till en korrekt
pennfattning
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1.3 Problemformulering
I vårt examensarbete vill vi undersöka hur lärare resonerar kring olika sätt att skriva på. Vår
problemformulering blev därmed: Hur resonerar lärare kring handskrivandets roll i
förhållande till ny skrivteknik

Vårt arbete kommer att koncentreras kring följande två frågor:
1. Hur resonerar lärare kring en korrekt pennfattnings betydelse för barns skrivförmåga?
2. Hur resonerar lärare om att använda datorer och andra skrivhjälpmedel i barns skrivande?
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2 Forskningsbakgrund
I forskningsbakgrunden kommer vi att redogöra för en korrekt pennfattning och historien om
konsten att skriva för hand, skrivundervisning i Sverige samt hur skriftens betydelse har
förändrats i skolans läroplaner.

2.1 Korrekt pennfattning – beskrivning
Undervisningsplanen for rikets folkskolor från 1919 understryker vikten av välskrivning och
att lära in ”pennans och handens ställning” (Undervisningsplan for rikets folkskolor, 1919, s
31). Från och med andra terminen i första klass
förekommer välskrivning med tonvikt på en korrekt
pennfattning. Under ”anvisningar” står följande;
”Skrivrörelserna samt pennans och handens ställning
under skrivningen inläres säkrast därigenom att läraren
genom föreskrivning (...) visar hur pennan bör hållas
under skrivningen (Undervisningsplanen for rikets
folkskolor från 1919, s55). En korrekt pennfattning
beskrivs av John M. Påhlman (1939) i boken Om
skrivhygien, skrivkramp, vänsterhandsskrivning och
skrivundervisning och illustreras enligt bild. Pennan
ska hållas med lätt böjda fingrar så att naglarna vilar mot bordsytan. Underarmarna placeras
på bordet och bildar tillsammans med händerna en rak linje. Endast musklerna i underarmen
ska användas. Pennan ska placeras i tumvecket mellan tummen och pekfingret men det är
tummen som håller pennan på plats, ca ½ cm ovanför långfingret. De övriga fingrarna hålls
lätt böjda så att de vid behov kan röras och böjas ytterligare vid behov. Genom att pennskaftet
pekar mot axeln får också pennspetsen en korrekt position. På så sätt får pennan en korrekt
ställning.

Liknande beskrivning av en korrekt pennfattning skildras i Handskriving

(Settergren, 1981) och 1989 (Handskrivning, Läroplaner, 1989).

Genom att rita med trubbig penna kan musklerna få en felaktig ställning som det senare är
svårt att rätta till anser Påhlman. Den rätta pennfattningen måste läras in samtidigt som han
påpekar vikten av att ”handen skall utan ansträngning föra pennan och utgå från hur naturen
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har skapat handen” (Påhlman, 1939, s 8). I likhet med Påhlman anser Latham (2002) att sättet
eleverna håller pennan på har betydelse för deras skrivande och poängterar därför vikten av
att eleverna tidigt lär sig en korrekt pennfattning för att inte ”ovanor” (Latham, 2002, s 70)
ska uppstå och etableras då dessa sedan är svåra att arbeta bort.

Selin (2003) har i sin studie undersökt betydelsen av en korrekt pennfattning hos barn i både
Finland och USA de första sex åren i deras skrivinlärning. Hon finner att den korrekta
pennfattningen visserligen underlättar handskrivningen och ska uppmuntras, men att andra
sätt att hålla pennan inte betyder att barnen har svårt att skriva rent motoriskt. Callewaert
(1963 i Selin 2003) konstaterar att barnens lust att lära inte ska förstöras genom onödiga
ingripande och tillrättavisande i syfte att förändra pennfattningen. Förändringar i
pennfattningen ska endast göras om barnets pennfattning hindrar dem från att skriva. Selins
(2003) studie visar också att teorierna om att en pennfattning skulle vara bättre än en annan
inte kan bekräftas.

2.2 Skrivkonstens historia
Sjöfartens och handelns starka framväxt för 6000 -7000 år sedan ledde till ett stort behov av
att bokföra handelstransaktioner. Vid denna tid blev människor bofasta i allt större
utsträckning. Detta ledde till ett allt större behov av administration och kommunikation.
”Kontrakt, register, skattelängder, ritningar och andra dokument” blev väsentliga verktyg för
att bringa ordning i samhället (Säljö 2005, s109). Den första riktiga skriften tros komma från
Mesopotamien och kallas kilskrift, efter den form tecknen har och de verktyg som användes.
Skriften utfördes på våta lertavlor vilket innebar att skribenten fick vara kvick då tavlan
torkade snabbt. Skriften var från början en återgivelse av bilder och då tillgänglig för alla,
men efterhand som tecknen fick en fonetisk innebörd var det enbart utvalda som kunde tyda
det skrivna. Skriften blev också ett maktmedel och privilegium endast för de rika, vilket
exkluderade större delen av befolkningen (Säljö, 2005). Flera länder runt om i världen
skapade egna skriftspråk vid ungefär samma tidpunkt bland annat Egyptens hieroglyfer är
samtida med kilskriften. De skriftspråk som funnits med längst och fortfarande lever kvar är
det kinesiska och den alfabetiska skrift som används i dagens europeiska språk (Kullberg &
Nielsen, 2008).
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Skrivkonsten växte fram genom att bildernas betydelse utvecklades. Ett nytt skrivsätt som
byggde på ett ”samband mellan tecken och ljud” och inte som tidigare på sambandet mellan
bild och tecken (Stadler, 1998, s 45). Nya material att skriva på och med är i ständig
utveckling. Säljö (2005) ser detta som viktiga faktorer för både den tekniska utvecklingen och
för ekonomin. Skriften blev också viktig för att snabbt sprida idéer, budskap och information.
Den gav människorna möjlighet att ta del av andras funderingar och på samma gång få
möjlighet att utnyttja till nya tankegångar som de aldrig annars skulle fått tagit del av. De här
nya idéerna och tankarna hade kapacitet att förändra. Texter och böcker är relativt permanenta
sätt att bevara och lagra information och fungerar som ett minne för kollektivet (Säljö).

Fram till 1684 kunde gemene man i Sverige inte läsa och skriva, först nu skulle alla
medborgare kunna läsa den heliga skriften innantill. I Sverige vid den här tiden innebar
konfirmationen mer ett tvång. Utan den var det svårt att få arbete och du fick inte gifta dig.
För att bli konfirmerad var du tvungen att kunna läsa bibeln innantill (Kullberg & Nielsen,
2008).

2.3 Skrivundervisning i Sverige
Den tidiga skrivundervisningen i Sverige var koncentrerad till rättskrivning och välskrivning
men även med krav på en korrekt skrivställning och en korrekt pennfattning. Undervisningens
syfte var att återge bokstäverna korrekt, utveckla en vacker handstil samt att stava rätt.
Uppfyllde eleven dessa krav ansågs hon/han vara en god skrivare (Längsjö & Nilsson, 2005).
Dagens lärare anses vara påtvingade en tradition och det är upp till var och en att överblicka
denna. I professionen ingår det inte bara att ha de rätta kunskaperna utan även kunna skapa
bra

lärandesituationer

för

eleverna.

Eleverna

lär

både

på

hemmaplan

och

i

skolundervisningen, men formerna skiljer sig allt som oftast åt vilket skapar otakt mellan
skolan och samhället. Skolan kommer även i otakt med sig själv då mål och medel inte alltid
går hand i hand menar Längsjö och Nilsson (2005).

Barns syn på inlärning påverkas av det sätt de får lära sig att läsa. Alltså påverkar lärarens
förhållningssätt och arbetsmetoder barnens framtida inlärning. Läraren i skolan har ganska
stora möjligheter att själva välja hur de bedriver sin undervisning vilket i sin tur ställer stora
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krav på att välja bästa sätt för att uppnå målen i de gällande kursplanerna (Längsjö & Nilsson,
2005). Det handlar om att lärarens sanningar återspeglas i undervisningen och blir sanningar
för eleverna, sanningar som eleven sedan försöker uppfylla (Permer, Permer & Tullgren,
2008).

Handstilen har fortfarande betydelse även i kursplan 2000 men här för att barnen ska kunna på
ett begripligt sätt kommunicera med andra människor. Skolan ska ge barnen de möjligheter
som krävs för att de ska få en bra handstil och kunna göra sig förstådda med handskrift. För
att kunna lägga mer energi på det skrivna innehållet är en flytande handstil en stor fördel
vilket betonas i den reviderade upplagan av kursplanen i svenska från år 2000 (Skolverket,
2000).

Skolverkets undersökning från 1995 visar att lärare som är trygga i sin yrkesroll och har hittat
sitt eget sätt att lära ut, som ställer tydliga krav samt är öppna för förändringar skapar goda
läsare och skrivare. Undervisningen ska vara en jämn blandning mellan ordning/struktur och
en öppen attityd till skrivning, men ska även utveckla skrivningen genom att skapa lust. Elva
av tjugo lärare ansåg att glädje var det viktigaste när barn lär sig att skriva medan endast tre
ansåg att handstilen hade stor betydelse. I en annan del av samma undersökning fick lärarna
bedöma olika skrivaktiviteter. Högst på denna ranking var att skriva om egna upplevelser och
berättelser medan handstil hamnade ungefär i mitten, högre än både användning av versaler
och gemener och att kunna stava rätt (Skolverket, 1995).

2.4 Läroplaner
Undervisningsplanen for rikets folkskolor från 1919 understryker vikten av välskrivning och
att lära in ”pennans och handens ställning” (Undervisningsplan for rikets folkskolor, 1919, s
31). Fram till 1955 förespråkade läroplanerna betydelsen av en korrekt pennfattning,
handstilsvård och rättstavning (Undervisningsplanen for rikets folkskolor allmänna del, 1955).
Läraren skulle fortfarande lära ut den korrekta pennfattningen samtidigt som elevernas
individuella skillnader i pennfattning skulle respekteras. Detta synsätt var rådande fram till
1969 då en förändring i läroplanen kom till. Handstilsvård poängteras fortfarande men en
korrekt pennfattning hade inte längre betydelse och innehållet i undervisningen riktar sig
istället mot ett fritt skriftligt berättande och enkla personliga brev (Skolöverstyrelsen, 1969)
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Samhällets behov av kompetens ändras och därmed också synen på ”språk och inlärning”
(Mehlum, 1995, s14). I Lgr80 utvecklades detta synsätt ytterligare. Det styrande i
undervisningen var att eleverna tränade och systematiskt fick utveckla sina färdigheter i att
(...) skriva. Arbetet på lågstadiet riktade sig bland annat mot att skriva berättelser och dikter
för att lära sig uttrycka sina tankar, känslor och åsikter samt att lära sig presentera frågor.
Träning i handstil förekom fortfarande men var inte kärnan i undervisningen längre.
Innehållet i undervisningen fokuserades mer på barnens texter och inte på lära sig utantill och
skriva om. (Skolöverstyrelsen, 1980).

Kursplanen år 2000 för svenska språket pekar på vikten av att följa skriftspråkets riktlinjer så
som att använda versaler och gemener på ett korrekt sätt, kunna använda sig av både textning
och skrivstil. ”Att kunna skriva läsligt och använda sig av datorn som hjälpmedel” är ett
strävansmål ur kursplanen samtidigt som eleverna ska utveckla förmågan att använda det
skrivna språket i många olika sammanhang (www.skolverket.se/sb/d/618). I kursplanen i
svenska (2011) benämns datorn som ett betydelsefullt verktyg i dagens för läsande och
skrivande samt vikten av kunskap i ordbehandling för fortsatta studier på högre nivå.
(kommentarmaterial till kursplan i svenska, 2011).

Dagens rörliga, flexibla samhälle ställer andra krav på sina medborgare än det samhälle som
fanns för sextio, sjuttio år sedan. Det talas inte längre om en korrekt pennfattning i
styrdokument. Istället är det förmågan att använda språket som ett verktyg som är det
centrala. Att kunna skriva var viktigt för såväl det fortsatta yrkeslivet som det privata
(Arvidsson, 1938). Detta är fortfarande viktigt även i dagens samhälle. Förmågan att använda
sig av tal och skrift för att uttrycka sina åsikter och att kunna använda det skrivna språket som
ett redskap är något som dagens elever skall lära sig. Detta speglas tydligt i Läroplanen för det
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 1994) och
Läroplanen för grundskolan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011).
Förmågan att kunna uttrycka sig med hjälp av det skrivna ordet och innehållet i det skrivna
har blivit viktigare än själva konsten att skriva för hand. En intressant aspekt i kursplanen i
svenska 2011 är att den tar upp tränande av bokstävernas form. Genom att skriva utifrån eget
innehåll tränas handstilen och ingen speciell övning i att träna detta är därför nödvändig. I
kursplanen ges uttryck för att skrivundervisningen ska ge eleverna lust att skriva samt att
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fantasi och berättarglädje är en väsentlig del (kommentarmaterial till kursplan i svenska,
2011).

2.5 Barnet som skrivande person
Under ett barns uppväxt är att lära sig läsa och skriva en viktig milstolpe, då det öppnar upp
för nya möjligheter i livet (SOU 1997:108). Barn har i olika stor utsträckning skriftspråket
med sig redan i ung ålder. Det är därför viktigt att de tidigt får erkännande att de kan, till och
med redan i förskolan (Holm & Laursen, 2010). Lundberg (2008) uttrycker att barn är med
om en ”skriftspråklig socialisering” (s23) redan innan de kan läsa och skriva. Genom att
barnen får lyssna på sagor och berättelser får de en långsam insocialisering till
skriftspråklighet.

I barns skrivande finns det enligt Eriksen Hagtvet i Gustafsson och Mellgren (2000) ett par
olika stadier att gå igenom, det första är så kallad pseudoskrift. I det här stadiet är barnet
medvetet om att skrift finns och skapar egna mönster som liknar det skrivna språket. Det finns
inget bakomliggande budskap i dessa texter utan det är ett sätt att visa sin förståelse. I nästa
stadium börjar skrivaren komma underfund med att det finns speciella tecken som förmedlar
något och börjar använda riktiga bokstäver men utan meningsfullt sammanhang. Genom att
härma skriftspråklighet sker en långsam insocialisering. Det som barn först kopplar bokstäver
till är det egna namnet då de ser detta på flera centrala platser i sitt liv. Utifrån bokstäverna i
namnet fortsätter de att upptäcka nya ord men bokstäverna används även för att bilda egna
helheter när kunskapen inte räcker till för att skriva riktiga ord. I det här stadiet vet oftast
barnen även att bokstäverna har en viss mening, att de delas upp med mellanrum, att flera
bokstäver som sitter ihop bildar ord och att bokstäverna står på olika plats i olika ord (Holm &
Laursen, 2010). Till slut får barnet en förståelse för att speciella ljud symboliseras av ett visst
tecken och att de är länkade till varandra. På så sätt sker en insocialisering genom att barnet
själv får upptäcka att detta är grunden till att skriva texter som andra insatta i den här världen
kan läsa (SOU 1997:108).

Barn som får skriva utifrån egna intresseområden känner oftare en större motivation till att
utrycka sig i skrift. Att skriva om ämnen som de sedan tidigare känner till är även enklare och
de kan i och med detta visa upp sina specialiteter för sina klasskamrater vilket ger dem en
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bättre självbild (Skolverket 1995). Studier har visat att just barns självbild är viktig för deras
kommande lärande och ett barn med en god sådan har större möjligheter att lyckas i sin
inlärning (SOU 1997:108). Barn med en positiv syn på lärande ser utmaningar istället för
hinder och tror på sig själv tillräckligt för att gå vidare i utvecklingen. Studier har visat att de
barn som istället har en dålig självbild kan ha en större rädsla för att misslyckas och får därför
svårigheter att koncentrera sig. Ett naturligt sammanhang och en helhet är avgörande för barns
lärande (Gustafsson & Mellgren, 2000). Läsning och skrivning ska inte heller behandlas som
olika ämnen utan istället arbeta med det som är gemensamt för de båda. Eleverna får på så sätt
en långsam insocialisering genom det egna intresset. (Längsjö & Nilsson, 2005).

Gustafsson och Mellgrens (2000) undersökning visar att en del barn i skolan ser på skrivandet
enbart som en del av något som måste göras. De talar om saker som krävs för att kunna skriva
men ingenting om innehållet. Författarna får även i intervjun svar av ett barn att hon måste
hålla pennan på ett visst sätt för att kunna skriva rätt. Flickan i intervjun har ett så kallat
penngrepp på sin penna för att få till en korrekt pennfattning och är väldigt noga med att
beskriva hur hon ska hålla pennan för att det inte ska vara fel. Andra barn i undersökningen
talade om det materiella till exempel penna, papper, pennvässare, för att kunna skriva bättre.
Att lära sig bokstäverna, stava, skriva bättre och ord var viktigt för de här barnen men även
skrivstil och att skriva fint ansåg de vara av vikt för sitt skrivande. Författarna anser att de här
barnen ser skrivandet som något som måste tränas upp.

2.6 Att skriva sig till läsning
Genom att låtsasskriva på datorn producerar barnen stora mängder text i egen takt. I
Tragetons (2003, 2005) metod finns ett visst korrekt sätt att skriva på tangentbordet med den
så kallade Touchmetoden. Detta är första steget i att skriva med hjälp av ett tangentbord. För
barn i skolåldern är tangentbordet dessutom ett grundläggande verktyg för inlärning av
grundstenarna i all skriftlig kommunikation det vill säga de 29 bokstäverna och
sammansättningen av dem till meningsbärande ord och satser.

Eleverna börjar med att leta upp bokstäver i sin egen text och efter eget val, uttalar den högt
samt räknar hur många gånger den valda bokstaven förekommer i texten. På så sätt får
eleverna samtidigt en bra träning i matematik. Nästa steg i utvecklingen är att eleverna skriver
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så kallade bokstavsräckor till exempel jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Elevens egna förnamn och är något
de gärna skriver när de börjar forma bokstavsräckor. Berättelser formas så småningom från de
här räckorna och skrivs ner. Läraren har då en viktig roll i hur texten utformas och i att skriva
ner de här berättelserna. Ett avgörande steg i utvecklingen är att känna igen enskilda ord. Att
kunna berätta om t ex sin katt blir angeläget och eleven vill då gärna veta hur katt stavas.
Utvecklingen fortsätter med att eleverna tillverkar så kallade ordböcker. Ordböcker är böcker
som handlar om ord som börjar på en specifik bokstav som eleven själv får välja. Syftet med
dessa böcker är att eleven ska få träning i att hitta det första ljudet och första bokstaven i
orden. Genom att låta eleverna själva välja vilken bokstav de vill använda skapas ett intresse
hos eleverna. Orden illustreras sedan och på så sätt behöver eleven aldrig undra vilket ord
som avses. De egenproducerade texterna samlas i bokstavböcker och är viktigare än
traditionella läroböcker enligt Trageton eftersom eleverna lär sig bokstäverna efter egen takt
och intresse. Dessa böcker speglar också elevens ordförråd, intresse och förståelse för olika
begrepp. Från första början arbetar eleverna två och två med datorskrivandet och skrivandet
sker endast med hjälp av datorer de första två åren. Barnen själv anser att böckerna blev både
längre och mer spännande om de var två som skrev. Dessutom agerar de kritiker åt varandra
och hittar stavfel i varandras texter.

Detta betyder att alla eleverna inte lär sig samma bokstav samtidigt. Som ett resultat av detta
frågar sig Trageton varför lärare vill att eleverna lär samma bokstav samtidigt. Han menar att
en anledning kan vara att läraren då har kontroll över att alla elever lär sig alla bokstäver.
Ett uttryck som Trageton (2003, 2005) tar upp är ’invented spelling’ eller ’egen påhittad
stavning’ (s71). Han menar att den egna påhittade stavningen varieras mer om eleven skriver
på datorn eftersom datorn underlättar skapande av nya ord.

När eleverna börja tredje året i skolan börjar de med handskrivning. Syftet är att låta eleverna
träna upp finmotoriken samt öga – hand koordinationen innan de börja skriva med penna och
därigenom få lättare med formandet av bokstäver vid handskrivningen. Lärare som deltog i
undersökningen menade att de inte såg någon märkbar skillnad i skrivandet för hand mellan
de som började andra året jämfört med de som började tredje året. Däremot krävde
skrivstilsundervisningen mindre tid i de klasser som tidigare endast skrivit på datorn.
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2.7 Datorn i undervisningen
En av slutsatserna Jedeskog (2000) drar i sin studie är att datorn kan uppfattas som en
maktfaktor i klassrummet. Läraren är den som har makten över hur datorn används i
undervisningen. På så sätt kan de välja att se datorn som ett hot och vägra använda denna i
undervisningen trots tydliga direktiv i styrdokument. Lärarna kan också välja att lämna över
makten till eleverna eller tekniken samtidigt som de kan se en möjlighet och att den kan
underlätta arbetet att nå uppsatta mål.
Handskriften är ännu oöverträffad i vissa lägen som kommunikationsmedel men vi kan inte
bortse från den digitala teknikens inflytande i dagens samhälle konstaterar Gustavsson och
Mellgren (2005). Därför anser författarna det är viktigt att elever ges rika möjligheter att
använda handskriften samt att de får kunskap i att skriva på dator. Författarna betonar också
vikten av att lärare har kunskap om aktuella artefakter för att kunna möta barns behov av att
uttrycka sig och kommunicera samt för att förstå deras tidiga ”skriftspråkande” (s80).

Skolan spelar en viktig roll i att konsten att skriva för hand inte försvinner anser Gustavsson
och Mellgren (2005). Skolan och dess lärare är viktiga ”sociala mekanismer” (Säljö, 2005,
s76) som verkar för att samhällets normer, regler, kunskaper och färdigheter som till exempel
att skriva för hand och hantera skrivandet med penna lever vidare. Samtidigt som erfarenheter
och färdigheter skapas föds också behovet att se till att de här kunskaperna och färdigheterna
lever vidare. Skolan och lärare blir då viktiga komponenter som bidrar till att bevara
kunskapen och färdigheten att använda kulturella redskap så som att skriva för hand med
penna och papper. (Säljö).
Stadler (1998) uttrycker att handskrivning har en viktig roll som en del i
läsinlärningsprocessen. Att skriva för hand är viktigt då eleven får en känsla av läs – och
skrivriktningen från vänster till höger. Detta blir inte lika tydligt vid skrivande på tangentbord.
Handskrivningen är också viktig för att eleven utvecklar en estetisk känsla för en ”vacker och
tydlig skrift” (Stadler, 1998, s68). Trøite Lorentzen (2009) är av åsikten att den estetiska sidan
av skrivande kommer mer till uttryck när barnen upplever att de behärskar en teknik eller ett
redskap. Genom att eleverna skriver för hand utvecklas en sensorisk närhet till skriften anser
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Lundberg (2008). Eleverna kommer bättre ihåg bokstävernas form samtidigt som deras
personliga handstil förbättras och stärks. Både Lundberg (2008) och Strömquist (1993) är
kritiska till att använda datorn för tidigt i undervisningen. De menar att eleverna inte utvecklar
sin förmåga att skriva med penna om de alltid tillåts skriva med hjälp av en dator. Samtidigt
menar Strömquist att datorskrift är tydligare och det är lättare att ändra i texten. En fördel som
Strandberg (2010) visar på är att datorn kan vara ”penna, papper, anteckningsteknik,
uppslagsbok, lexikon, karta och miniräknare” (s96). Han menar även att datorn kan användas
av alla och vet inte vad eller vem användaren är. Genom att skrivande på datorer blir mer och
mer utbrett ser Trøite Lorentzen (2009) en möjlighet att konsten att skriva för hand blir något
exklusivt och därmed mer eftertraktat att kunna.

2.8 Teoretiskt perspektiv
Följande avsnitt kommer att behandla det teoretiska perspektiv vi kommer att använda oss av
vi vår analys. Vi kommer att analysera våra resultat utifrån ett sociohistoriskt perspektiv.
Vi vill med det sociohistoriska perspektivet bland annat undersöka hur traditioner och
kunskaper situerade tillbaka i tiden får betydelse för hur lärare idag resonerar kring
handskrivandets roll i förhållande till ny skrivteknik. Vi vill också visa på nödvändigheten av
nya och gamla kunskaper för både individens och samhällets utveckling. Vi vill också
undersöka med hjälp av det sociohistoriska perspektivet om den korrekta pennfattningen
framstår som ett maktmedel för att disciplinera elever. Säljö (2005) menar att ”våra
kunskaper, begrepp, insikter och färdigheter har (…) en konkret historia” (s75).

Enligt Vygotskij (Thurmann - Moe i Bråten, 1998) utmärks människan först och främst av sin
ställning i den kulturella historien. Det som skiljer människan från djuren är att människan
kan förändra utvecklingen av historien och hur hon agerar. Han menar att varje människa är
en del av en ”gemensam, mänsklig och kulturell historia” men har även sin egen
utvecklingshistoria (s124). Det är denna individuella historia som utvecklar barns framtida
potential. Vygotskij ”knöt historiebegreppet lika mycket till framtiden som till det förflutna
och var särskilt upptagen av det som skapar historia, det som driver fram en
utvecklingsprocess.” (s122). Strandberg (2010) pekar på att människan inte bara använder
givna verktyg utan skapar också nya. På så sätt skapar vi historia.
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För att samhället ska utvecklas framåt menar Vygotskij vidare måste de traditionella
kunskaperna inte bara föras vidare från en generation till nästa utan också utvecklas. Detta
skapar ett samspel med en historisk funktion då generationerna länkas samman av den kultur
som de ingår i (Thurmann – Moe i Bråten, 1998). Denna kultur utvecklar olika verktyg som
pedagogiken kan använda sig av så att den inte behöver börja om från början hela tiden. Dessa
metoder är av största vikt att barnen lär sig dels för att samhällets kulturella utveckling men
även för individens. Det är detta som är den kulturhistoriska utvecklingen anser Lindqvist,
(red, 1999).

I Vygotskijs teori (Strandberg, 2010) har både intellektuella och fysiska verktyg en
medierande roll. För att utveckla lärprocesser behövs tillgång till olika verktyg till exempel
språk, datorer, penna, papper. Strandberg påpekar däremot att datoranvändandet hos barn
visar på maktförskjutningar i förhållandet mellan till exempel lärare och elev.
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3 Metod och metoddiskussion
Eftersom vi ville undersöka hur lärare resonerar kring handskrivandets roll i förhållande till
ny skrivteknik menar vi att intervjuer var den metod som passade oss bäst och som skulle ge
respondenterna möjlighet till utförliga svar. Vi valde att använda oss av semistrukturerade
intervjuer för att kunna vara mer flexibla, dels för att kunna följa upp intressanta och relevanta
sidospår dels för att vara öppna för diskussion kring ämnet men ändå ha en strukturerad
ämnesföljd och i förväg bestämda frågor (Denscombe, 2009). Vi anser att till exempel
observationer kunde varit en bättre metod men då hade det funnits en större risk att vi inte fått
något material att analysera.

På grund av tidsbrist valde vi därför att göra ett bekvämlighetsurval för att snabbt kunna
genomföra intervjuerna då vi antog att dessa hade möjlighet till och ville medverka. I vår
undersökning använde vi oss av respondenter som vi knutit kontakt med sedan tidigare.
Respondenterna är delade i två grupper för att få ett bredare perspektiv utifrån vår
problemformulering. Vi kommer i resultatdelen att benämna lärarna från högskolan H 1 – 3
och lärare som undervisar i förskoleklass P 1 – 3. Avsikten med bokstavsklassificeringen är
att det dels inte ska gå att identifiera vem respondenten är, dels för att skilja de två olika
grupperna åt.

Under arbetets gång har vi diskuterat för och nackdelar med att respondenterna är kända
sedan tidigare. Genom att de är kända sedan tidigare kan objektiviteten påverkas och svaren
tolkas annorlunda än om personen ifråga varit okänd. Om respondenten är känd sedan tidigare
kan svaren tolkas utifrån det som vi sedan tidigare vet om personens förhållningssätt.
Interaktionen mellan intervjuare och respondent kan underlättas om vi har en grund att stå på.
Eftersom ingen av dem var kända av oss båda samt att vi inte har någon personlig relation till
någon av dem, finner vi att objektiviteten inte har påverkas nämnvärt och vi har kunnat
analysera och kritiskt granska resultatet av våra intervjuer.

Respondenterna fick veta ämnet för intervjun och hade på så sätt en viss möjlighet att
förbereda sig. Eftersom vi inte ville riskera inövade svar valde vi däremot att inte skicka ut
frågorna i förväg. Detta gör att vi anser svaren vara uppriktiga och tillförlitliga. En fördel är
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då att ha spelat in intervjuerna. Det inspelade materialet kan lyssnas av flera gånger och vi kan
på så sätt kontrollera att vi båda två har uppfattat svaren på samma sätt (Patel, 2003). Fördelen
med att skicka ut frågorna i förväg är dock att respondenterna i lugn och ro kan fundera över
hur de resonerar i förhållande till frågeställningarna och på så sätt vara bättre förberedda.
Nackdelen är att vi kunde fått pålästa svar som inte hade visat vad respondenten själv ansåg
utan som var anpassade till vad de trodde att vi ville ha för svar. En fråga tillkom efter den
första intervjun. Denna skickades i efterhand via mail till berörd respondent som besvarade
frågan. Då denna fråga inte var teoretisk till karaktären utan berodde på respondentens
yrkeserfarenhet kunde inte denna läsa in sig och ge ett inövat svar. Därför anser vi att även
svaret på denna fråga var uppriktigt och tillförlitligt.

I formuleringen av intervjufrågor har vi tänkt på hur vi uttrycker oss genom att inte ha för
långa, ledande eller slutna frågor. Vi valde också att börja intervjun med neutrala frågor enligt
Patel (2003) för att bjuda in till dialog. Detta var ett bra sätt att börja intervjun på enligt vår
mening. De neutrala frågorna bidrog till att öppna upp till dialogen och ledde till att
respondenterna kände sig trygga och mer bekväma i situationen. Patel pekar också på vikten
av att visa ett äkta intresse för respondenternas svar för att undvika att denna går i
försvarsställning.

Samtliga frågor besvarades av alla respondenter. Frågan om vad som lärarna ansåg var viktigt
när barn skriver uppfattades som lite otydlig av tre respondenter och krävde en extra
förklaring från vår sida. Efter att de fått en mer utförlig förklaring besvarades dock frågan.
Våra frågeställningar var tänkta att ringa in vår problemformulering, ge oss en bild av hur
lärarna resonerar kring ämnet samt ge oss underlag för en diskussion kring ämnet. De
frågeställningar vi formulerade är också utformade utifrån våra tidigare funderingar. Läsning
av litteratur gav sedan upphov till fler frågor. Efter genomförda intervjuer kan vi konstatera
att frågeställningar har gett oss mycket information och nya tankar.

Alla respondenter kontaktades personligen via mail och tillfrågades om de kunde tänka sig att
ställa upp på en intervju. En av de tillfrågade blev nekad att delta i vår undersökning av sin
överordnade på grund av en ny regel på arbetsplatsen som innebar att anställda inte fick
medverka i intervjuer utan rektorns medgivande. En annan hade inte möjlighet att medverka
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på grund av tidsbrist. Detta ledde till att vi fick leta upp två nya respondenter. Konsekvensen
av detta blev att genomförandet av intervjuerna blev något försenade.

På grund av diverse omständigheter har en av oss genomfört merparten av intervjuerna något
som inte var planerat från början. Vi ansåg att detta var en bra lösning då vi började få ont om
tid. Vi anser vidare att detta inte har fått större några konsekvenser. Materialet lyssnades
igenom och transkriberades individuellt på dator för att sedan gemensamt bearbetas och
kategoriseras.

För att det inte skulle uppstå en ojämn maktbalans mellan de olika parterna genomfördes
intervjuerna med en av oss tillsammans med en respondent. Detta har visat sig vara en bra
uppdelning. Vi har uppfattat att respondenterna har varit intresserade och motiverade till att
svara på frågorna vilket Patel (2003) framhåller som viktig. Samtliga intervjuerna har kunnat
genomföras på ett oformellt men professionellt sätt. Dock kunde en viss nervositet anas hos
några av respondenterna inför att bli inspelade.

Nya redskap som Iphone och mp3 - spelare hjälpte oss att dokumentera intervjuerna i dess
helhet. På så sätt kunde vi få med allt som sades under intervjuerna och koncentrera oss på
hur respondenten agerade och använde sitt kroppsspråk. Att skriva ner varje svar hade varit
tidsödande, bidragit till att intervjuerna hade dragit ut på tiden samt att vi då riskerat att inte få
med all talad information.

Patel (2003) anser att fackuttryck inte ska användas i intervjuer. Visserligen använder vi oss
av somliga i våra intervjuer men eftersom våra respondenter är lärare bör de vara väl
förtrogna med dessa termer anser vi.

3.1 Etiska överväganden
Alla respondenter tillfrågades först personligen om de ville ställa upp och fick sedan ta del av
ett missiv. De informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde
avbryta sin medverkan eller att välja att inte svara på en fråga. Respondenterna informerades
om och fick godkänna att samtalet spelades in innan intervjuerna startade. Allt material som
samlas in kommer att vara konfidentiellt och avidentifierat. Detta kommer enbart användas i
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forskningssyfte samt inför och vid examination. Respondenterna kan i vår undersökning
identifieras men enbart av oss, därför kan inte full anonymitet garanteras, då vi anser att full
anonymitet innebär att ingen vet vem respondenten ifråga är. Vårt material kommer att
förvaras så säkert som möjligt för att garantera respondenterna konfidentialitet samt för att
inte obehöriga ska kunna ta del av materialet (Vetenskapsrådet, 2002).

Då vi inte anser att forskningsmaterialet är känsligt finns det ingen anledning att inte skicka ut
den färdiga uppsatsen till respondenter som så önskat. Examensarbetet kommer dessutom att
publiceras på Högskolan Kristianstads webbarkiv DIVA efter godkännande i samband med
examination och på så sätt vara tillgänglig för alla.

3.2 Urval och undersökningsgrupp
Respondenterna som valdes ut har vi knutit kontakt med ute på fältet eller genom
lärarutbildningen. Dessa lärare har olika utbildning och undervisar i förskoleklass eller på
lärarutbildning på högskolenivå.

Vår undersökningsgrupp bestod av sex lärare. Respondenterna är tre lärare som undervisar på
högskolenivå samt tre lärare som undervisar i förskoleklass i Sverige. Samtliga respondenter
är kvinnor men detta var inget medvetet val från vår sida utan rent slumpmässigt.
Respondenterna valdes inte medvetet ut på grund av kön. Eftersom vi inte skriver utifrån ett
genusperspektiv, är denna aspekt inte väsentligt i vår studie anser vi.

4 Resultat
I resultatdelen kommer vi att presentera det som vi anser vara relevant utifrån vår
undersökning. Respondenternas svar har kategoriserats utifrån vår problemformulering, våra
tre underfrågor samt vårt syfte. I de olika kategorierna har vi valt att lyfta citat från
respondenterna. Detta för att ge större tyngd åt och för att ge en bättre beskrivning av
resultaten. Vi har också valt att lyfta fram olika ståndpunkter inom samma kategori, dels för
att ge ett bredare perspektiv, dels för att visa på att respondenterna inte alltid är eniga och har
olika sätt att skapa mening. Respondenterna benämns med olika bokstäver för att visa på att
de tillhör olika grupper av lärare.
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4.1 Lärarnas definition av en korrekt pennfattning
Alla lärare preciserar en korrekt pennfattning enligt vår inledande formulering, dels genom att
beskriva den, dels genom att visa konkret med en penna. Samtliga lärare har en uppfattning
om hur den ser ut, vad det är och återkommer till den under intervjun. Den korrekta
pennfattningen klassades som det vanliga och normala sättet att hålla pennan, enligt P2.

Ja, det var ju väldigt strängt på den tiden och reglerat att man skulle hålla på ett vanligt sätt.
(P2)

Att pennfattningen förknippas med disciplin och är ett traditionsbundet fenomen visar
föregående uttalande men även respondent P3 uttrycker detta. Höll eleven inte pennan på
vanligt sätt fick det konsekvenser.

Ja, det är ju den gamla traditionella, där man har pekfingerfattningen. Tumme, pekfinger och
så vilar den på långfingret. Det är för mig den korrekta pennfattningen. (P3)

I vårt material har två lärare tagit avstånd från idén om att det finns en korrekt pennfattning.

För mig finns ingen korrekt pennfattning. (H1 och H3)

Vi tolkar detta uttalande som deras personliga uppfattning. För dessa lärare har en korrekt
pennfattning ingen betydelse för elevers skrivförmåga så som vi tolkar vårt material men de är
medvetna om vad den innebär och att den haft betydelse i undervisningen.

4.2 Lust, glädje och innehållet i skrivandet är viktigare
än det formella
I denna fråga har samtliga lärare samma synsätt oavsett utbildning och undervisningsnivå. De
poängterar vid flera tillfällen under intervjuerna att just innehållet, lusten och glädjen är det
absolut viktigaste för barns skrivande. Alla lärare som vi tolkar det, har förändrat sitt synsätt
från att se det formella som det centrala till att numera sätta barnets intresse i fokus, ett nytt
förhållningssätt har skapats.
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Att innehållet är viktigast när det kommer till barnens skrivande framgår tydligt. Att barnen
tycker det är roligt och lustfyllt påpekar både P2, P3, H1 och H3.

Det viktigaste är att det är roligt och lustfyllt. (P2)
Ja, det viktigaste är ju att dom känner en lust att skriva. (P3)
Innehållet är definitivt viktigare och lusten att skriva. (H1)
Jag finner nån slags lust i det skrivandet som jag gör. (H3)

Lärarna har ett annat sätt att se på skrivandet som form idag, innehållet står i främsta rummet
och det formella kommer i andra hand menar H2. Denna respondent ser själv en förändring i
sitt sätt att tänka kring hur hon fostrades som lärare i sin utbildning och hur hon ser på vad
som är viktigt i barns skrivande idag. Denna lärares åsikt skiljer sig åt från övriga lärares
uttalande då hon uttalat nämner att nya spännande lärandeteorier bidragit till hennes
förändrade förhållningssätt, vilket inte nämns av någon av de övriga lärarna.
Som lärare är jag fostrad i att titta på barns pennfattning och träna barn till… och så var det
då, på den tiden (...) det har kommit lite nyare, spännande teorier kring vad som är viktigt för
att barn ska vilja skriva. (---) Men innehåll alla kategorier och formen i andra hand. (H2)

4.3 Lärare anser att teknikens framsteg är till fördel men menar
samtidigt att konsten att skriva för hand inte kommer att försvinna
När lärarna resonerar kring tekniken och dess betydelse i framtiden ser de olika orsaker till att
tekniken inte kommer att ta över helt i samhället. Även om lärarna menar att den elektroniska
tekniken tar över mer och mer i samhället i stort så kommer inte skrivandet med penna och
papper att försvinna inom den närmsta framtiden. Att det ska vara en kunskap som gemene
man ska ha eller att den tekniska utvecklingen inte har kommit så långt att vi kan lägga
pennan åt sidan helt och hållet uttrycks av H2 och P3. Ett ytterligare skäl som P1 tar upp är att
tekniken inte kommer att var tillgänglig för alla.

Alla kommer inte att ha tillgång till det (tekniken, förf. anm.) av olika anledningar (P1)

24

Att gemene man bör kunna skriva och använda sig av traditionella verktyg så som penna och
papper är en åsikt som delas av P3 och H2. Den senare menar även att vi just nu inte är
tillräckligt långt komna i den tekniska utvecklingen för att helt kunna lägga de traditionella
skrivverktygen åt sidan.

Så långt i framtiden är vi inte att vi lägger pennan vid sidan om även om vi har en Palm (pilot,
förf. anm.) som vi knappar in det mesta på så tror jag inte att under de närmaste femtio till
hundra åren så tror jag nog att vi kommer att i viss mån använda oss av penna och papper på
något sätt. (H2)

En av lärarna närmar sig frågan från ett annat håll, men är därmed av motsatt åsikt än de
övriga respondenterna. I vårt material framställs detta som en personlig åsikt. Hon ser ingen
fördel med eller skäl till varför vi ska fortsätta att skriva med penna och tycker inte att det
skulle betyda något om handskriften skulle försvinna. Samhället kommer inte att påverkas
nämnvärt.

Jag värnade ju inte om handskriften. (...) Jag tror inte att det gör någonting om den skulle
försvinna. (H3)

4.4 Pennan som kulturellt redskap
Tekniken kommer alltid att finnas och utvecklas men de som inte har tillgång till tekniken
kommer att skriva med andra redskap än de tekniska. Just nu är tekniken spännande och
”modern” men det kommer kanske inte alltid att vara så. En personlig åsikt som P1 gav
uttryck för är att traditioner kommer igen. Alltså kommer skrivandet för hand att återkomma
och bli ”fint” igen. Kanske blir skrivandet för hand något exklusivt och eftertraktat att kunna i
framtiden?

Det är en period nu när det inte är fint att skriva för hand men det kommer att komma tillbaka
igen, blir modernt igen. (P1)
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4.5 Datorn i undervisningen
Lärare närmar sig frågan om datorn i undervisningen på olika sätt. Den kan ses som ett sätt att
få upp intresset och få barnen att se skrivandet mer som något roligt, en lek som P1 uttrycker
det. Att skriva med penna ses som något som är mer på allvar, (på riktigt) då det här finns
större möjligheter att göra fel.

Skriva på datorn, det är häftigare eller mer kul, mer lek.(P1)
Man använde datorerna för de barn som inte var intresserade och fick skrivkramp i stort sett
och då fick de använda sig av datorerna och det gick jättebra. (H1)

Lärarna ser på datorn ur olika perspektiv. H3s resonemang skiljer sig på så sätt att datorn blir
ett medierande redskap där elevernas kompetens synliggörs och att den fungerar som en extra
lärare i klassrummet men även att eleverna kan hjälpa varandra framför datorn och blir de
även extra lärare.

Den underlättar (...), framför allt man har ju lika många lärare i klassen som elever. (H3)

En metod som nämns av denna lärare tillsammans med P3 och P1 är Tragetons: Skriva sig till
läsning. Lärarna ser denna metod som ett sätt att uppmuntra barn som inte vill eller kan till att
skriva

Ja, Trageton är den här norrmannen. Jag tror fullt och fast på det. (H3)
Arne Trageton. Att skriva sig till läsning med datorerna som hjälpmedel. Även barn som
egentligen inte kan skriva bokstäver, skriver. (P1)
De här olika metoderna som Tragetons, det här att läsa sig, eller att skriva sig till läsning och
att man på det sättet leker fram bokstäver och ser att man kan bilda ord.(P3)

En lärare, P3, är tveksam till att barnen ska få använda datorer i skolan. Hon menar på att det
krävs mer av henne som lärare för att ge barnen denna möjlighet, hon har själv inget intresse
av datorer. Hon ser dock betydelsen av dess användning samt att barn kan lära sig genom att
använda datorer. I vårt material framställs detta som hennes personliga åsikt.
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Att datorn har stora, stora möjligheter. (...) Och sen känner jag lite grann det här också att
men måste låta barnen få leka lite med andra grejer också. De flesta har datorer hemma, där
de sitter och lattjar hemma också. Visst datorn har en stor betydelse, barn lär sig mycket idag
med hjälp utav TV-spel, TV och datorer. (P3)

4.6 Motorikens betydelse för barns skrivförmåga
I lärarnas resonemang kan flera olika åsikter om datorns betydelse för barns skrivande
urskiljas. Svaren de ger visar på att lärarna ser datorn som något positivt som kan användas
som både uttrycks– och hjälpmedel för att hjälpa barnen i deras skrivande motoriskt. P1
uttrycker i intervjun att det kan vara frustrerande för barn som faktiskt vill skriva men inte kan
rent motoriskt.
De blir jättefrustrerade när de faktiskt vill men märker att de inte kan på grund av att de inte
har fått lära sig det. (P1)

Lärare kan också se att det inte alltid handlar om att eleven inte kan bokstäverna när de har
problem att skriva. Kunskapen finns men att det behövs ett annat uttrycksmedel än pennan.
(…) då handlar det inte om att de inte kan bokstäverna och skriva utan de får ha ett annat
medel (för att uttrycka sig, förfat anm.). (P2)
Barn som har en motorik eller fysik eller muskulatur som inte stämmer överens med pennan
så kan det vara förödande och kan man då erbjuda dem datorn istället, för att både få upp
motorik och styrka rent fysiskt och få upp ett intresse för att skriva. (H2)

I vår undersökning ger lärare uttryck för att en korrekt pennfattning kan ha ergonomisk
betydelse för barns skrivförmåga. En korrekt pennfattning gör att barnen inte blir trötta i
handen när de skriver eller på annat sätt påverkar det motoriska i skriften. Detta uttrycker P3
och P1 enligt följande:

Ja, det tycker jag att den har, därför att har du den pennfattningen så vilar armen på bordet när
du skriver och då trycker du inte så mycket på nerver, det liksom löper på så att du blir inte
ansträngd på det sättet. Men för att kunna skriva så tycker jag inte att den har sån. Utan det är
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mer att du ska orka skriva och att du ska känna att du kan vila utan att du stryper nån form
utav, det blir ett stöd för handen att hålla så (P3).

Jag har inte läst någon forskning om det men jag vet att jag hört någon gång att det är den som
avlastar handleden mest.(P1)

5 Analys
Eftersom flera av våra resultat ledde till samma slutsats valde vi att göra en sammanfattande
analys istället för en till varje resultat.
Vi genomför och presenterar analysen av vårt resultat ur ett sociohistoriskt perspektiv.
Utgångspunkten är att som Säljö (2005) påpekar att ”våra kunskaper, begrepp, insikter och
färdigheter har sålunda en konkret historia” (s. 73). Såväl nutiden som framtiden är beroende
av denna historia. Vi kan se att alla våra respondenter, men speciellt en av dem (H2), ser
skolan som en institution och traditionsbunden auktoritet. Denna respondent menar att hennes
egna erfarenheter av skolan och utbildning har format hennes sätt tänka kring barn och deras
skrivande. Även de andra lärarna ser skolan och lärare som auktoriteter. I vårt material kan vi
urskilja att respondenterna kommer ihåg den makt som deras egna lärare hade över deras sätt
att skriva. Respondent P2 säger så här: Ja, det var ju väldigt strängt på den tiden och reglerat
att man skulle hålla på ett vanligt sätt. Det är inte enbart så att de själva tvingades till en
korrekt pennfattning. Detta påverkar deras syn på barns skrivande i stort idag. Tradition
fungerar med andra ord som ett verktyg för lärarna när de skapar mening kring hur barn skall
skriva. Detta kan man uppfatta det som om de själva styrs och styr sina elever i namn av hur
de själva har lärt sig. Vi kan också se att lärare styrs av kunskaper om sin egen skola och
kunskaper de fått genom sin egen utbildning.

Av vårt material är det tydligt att lärarna är övertygade om att tekniken och traditionen
kommer att gå hand i hand i framtiden men att vi inte alltid kan lita fullt ut på tekniken. I
lärarnas resonemang är det tydligt att här finns ett dialogiskt förhållande mellan det nya och
det gamla. Lärarna talar å ena sidan om det som varit och å andra sidan om det nya som måste
få plats. Att handskriften kommer att leva kvar är fem av sex lärare i vår undersökning
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överens om. Respondent H2 menar att ”så långt i framtiden är vi inte att vi lägger pennan vid
sidan om även om vi har en Palm (pilot, förf. anm.) som vi knappar in det mesta på så tror jag
inte att under de närmaste femtio till hundra åren så tror jag nog att vi kommer att i viss mån
använda oss av penna och papper på något sätt”. Vi kan se att en respondent, P1, ger uttryck
för hur stark traditionen att skriva för hand är. Hon är övertygad att den konsten inte kommer
att försvinna. Oviljan till att gå ifrån pennan helt som skrivredskap kan uppfattas som ett
uttryck för att det finns ett behov av att bevara tidigare kunskapstraditioner. Säljö (2005)
citerar Tomasello som menar att det måste finnas sociala mekanismer i samhället som ser till
att färdigheter och traditioner lever vidare, så kallade spärrhakar. Dessa skulle i detta fall vara
lärare som genom att lära ut handskrift och den korrekta pennfattningen ser till att den lever
vidare från en generation till en annan som vi tolkar det. På så sätt förs traditionen att skriva
för hand vidare från generation till generation. Detta kan uppfattas som att lärarna i detta fall
styrs även här av vad de själva har lärt sig. Traditionen spelar fortfarande en stor roll. En
respondent, P1, motiverar däremot ett fortsatt skrivande för hand med att tekniken inte
kommer att vara tillgänglig för alla människor av en eller annan anledning. I denna lärares
resonemang finns en tendens till en föreställning om hur kunskap om IT och makt samverkar
och att dessa två faktorer kan styra människor i olika riktningar. Som vi ser det har de med
kunskaper om IT övertaget över de som inte har den. Kunskap om det eller de som ska styras
är en nödvändighet menar Permer, Permer och Tullgren (2008). De utgår från Foucaults tanke
om att olika medel används av lärare för att styra sina elever.

Ett annat sätt att skapa mening är genom kunskap om ny teknik för skrivande. En av
respondenterna, P3, verkade vara osäker inför datorns intåg och användning i skolan. Även
om vi uppfattar att alla var positiva till att använda den, fanns det ändå en tvekan hos någon.
Barn sitter tillräckligt vid datorn hemma och behöver inte sitta vid den i skolan menar samma
lärare. Datorn är ett välkänt och självklart uttrycksmedel för barn men inte alls lika välbekant
för många vuxna, då de kanske inte följt med i teknikens utveckling vilket vi kan utläsa av
P3s svar. Vi tolkar detta som att lärare ger uttryck för att framtidens skrivande med datorer
och hur lärares kunskaper om dessa kan styra över vilka metoder som används i
undervisningen. Auktoriteter utanför skolan får betydelse för meningsskapandet. Tre av våra
respondenter nämner Tragetons Skriva sig till läsning och denna framställs i vårt material som
en positiv metod. I lärarnas resonemang framstår det tydligt att kunskaper om nya metoder
påverkar och styr hur lärare skapar mening hur de skall lägga upp skrivundervisningen. Vi
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uppfattar att lärarna ger uttryck för att se till barnens framtida kunskapsbehov och att lärare
styrs av föreställningar om behovet att lära sig ny teknik.

Lärare ger uttryck för att skolan och dess lärare spelar en stor roll då det är där barnen bland
annat lär sig att läsa och skriva. Vi ser en tendens till att respondenterna ser läraren som en
auktoritet. Ja, det var ju väldigt strängt på den tiden säger P2. Som lärare har du då makten att
påverka eleverna hur de skriver, vad de ska skriva och när de ska skriva. Lärarens sätt att se
på saker och ting är det som de sedan lär ut. Detta blir sedan en normaliserad sanning i
klassrummet. I likhet med Permer, Permer och Tullgren (2008) uppfattar vi att detta är ett sätt
att hålla kvar makten. Det är också ett sätt att styra eleverna i namn av kunskap och auktoritet
som vi uppfattar det.

Vår undersökning visar tydligt på att lärarna ser innehållet, lusten och glädjen i skrivandet
som det som styr skrivundervisningen idag. Materialet visar att lärares meningsskapande styrs
av föreställningen av att skrivande ska vara lustfyllt. Respondenterna H1 och H3 uttrycker sig
så här: ”innehållet är definitivt viktigare och lusten att skriva”. (H1). ”Jag finner nån slags lust
i det skrivandet som jag gör”. (H3) Respondenterna nämner inte varifrån de har fått
uppfattningen av att detta är det rätta men vi uppfattar det som att de grundar sina uttalanden
utifrån styrdokument. Vi argumenterar för att styrdokument då blir de medel som lärarna
använder för att styra eleverna för att uppnå läroplanernas mål. Vi kan också titta på detta
utifrån Permer, Permer och Tullgren (2008) som menar att ”makten i den nutida skolan
snarare tycks arbeta genom lockelser och inbjudningar snarare än hot och bestraffningar”
(s49). Det viktigaste är att det är roligt och lustfyllt (att skriva) uttrycker P2. ”Det blir mer
som lek då”, uttrycker en lärare (P1). Att inbjuda till lek eller få barnen att se skrivandet som
något roligt uppfattar vi som om det som Foucault kallar för ”pastoral maktutövning”
(i Permer, Permer och Tullgren, 2008, s49). Vi kan också se en tendens till att vädja till
barnens inre motivation och intresse. Vygotskij (Lundqvist red, 1999) menar att utgå från
barnens intresse är viktigt.

Anledningen till att vi valde att intervjua lärare ur två olika grupper var att få ett bredare
perspektiv utifrån vår problemformulering. Utifrån vårt resultat har vi emellertid inte kunnat
se någon större skillnad mellan lärare som undervisar på högskolan och lärare som undervisar
i förskoleklass.
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6 Diskussion
I litteraturgenomgången har vi visat på skriftspråkets starka traditioner som sträcker sig
tillbaka till för 6000 - 7000 år sedan, att sjöfartens och handeln spelade en stor roll för
skriftspråkets utveckling (Säljö, 2005). Med Kullberg och Nielsen (2008) visar vi att
skriftspråket spelade en viktig roll i det svenska samhället förr för att få arbete. Vi har också
visat på skriftspråkets starka tradition i styrdokument, bland annat i Lgr 69 där eleverna övar
skriftspråket genom fritt skriftligt berättande, kursplan 2000 där handskriften har stor
betydelse för kommunikationen människor emellan och dagens styrdokument Lgr11 där
förmågan att använda sig av tal och skrift för att uttrycka sina åsikter. Vi visar också på att
skriftspråkets starka tradition kan ha betydelse för hur lärarna resonerar kring handskriften
vara eller icke vara i framtiden. Enligt respondent P1 kommer inte tekniken att vara tillgänglig
för alla, P3 och H2 utsaga om att gemene man bör kunna skriva med papper och penna och att
dagens teknik inte är så välutvecklad att vi kan lita på den till 100 procent. Resonemanget
visar på respondenternas ovilja att överge pennan som skrivverktyg. Vi argumenterar för att
de styrs av ett behov av att bevara tidigare kunskapstraditioner och att de på så sätt också styrs
av vad de själva lärt sig. Säljö (2005) menar att så kallade spärrhakar bidrar till att bevara
samhällets kunskaper och färdigheter. Vi uppfattar att lärarna kan fungera som spärrhakar
genom att fortsätta lära ut handskrift och den korrekta pennfattningen. På så sätt överförs
denna tradition från generation till generation. Samtidigt som vi uppfattar att lärarna styrs av
ett behov av att bevara tidigare kunskapstraditioner, styrs de också av föreställningen om
behovet att lära sig ny teknik då den är en stor del av vårt samhälle vilket vår undersökning
visar. Vi uppfattar att denna föreställning till viss del överensstämmer med den rådande
politiska diskursen som säger att IT ska vara tillgängligt för alla. Eftersom undersökningen
bara innefattar sex lärare kan vi inte slå fast att denna slutsats gäller för samtliga lärare i
Sverige, men det finns ett strävansmål i kursplan 2000 som innebär att eleverna bör kunna
skriva läsligt och använda sig av datorn som hjälpmedel. Vår undersökning visar att
respondenterna ser datorn som ett bra hjälpmedel i undervisningen, dels för att väcka intresse
för att, dels för de barn som av en eller annan anledning har svårigheter att hantera en penna.
P2 ” Lärare kan också se att det inte alltid handlar om att eleven inte kan bokstäverna när de
har problem att skriva. Kunskapen finns men att det behövs ett annat uttrycksmedel än
pennan. Då handlar det inte om att de inte kan bokstäverna och skriva utan de får ha ett annat
medel”. Datorns ses om ett viktigt verktyg för fortsatta studier samt för att kunna verka i
dagens samhälle enligt Lgr11 (kommentarmaterial till kursplan i svenska, 2011).
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Lärare som då inte använder sig av datorn av olika anledningar följer på så sätt inte de
uppsatta strävansmålen i kursplan 2000. Är det så att lärarnas eget intresse avgör hur mycket
och om de använder detta redskap i sin undervisning? En lärare, P3, uttrycker sin personliga
åsikt om datorer i undervisningen. Hon har inget eget intresse för datoranvändning men ser
dock möjligheterna. Visar detta på ett allmänt ointresse eller en omedveten rädsla att förlora
lite av sin makt till eleverna? Strandberg (2010) visar på att datoranvändandet hos barn kan
innebära en maktförskjutning i förhållandet mellan till exempel lärare och elev. Även
Jedeskog (2000) tar upp detta problem i sin studie. Jedeskog argumenterar också för att datorn
kan ses som en maktfaktor i klassrummet. Finns då risken att lärarna själva väljer hur de vill
använda den trots riktlinjer i styrdokument? Det är rimligt att ställa frågan hur detta påverkar
elevernas möjlighet att uppställda mål? För att ge eleverna bästa förutsättningar att nå
uppställda mål i styrdokumenten samt hjälpa dem att utveckla de förmågor och färdigheter de
behöver för att kunna fungera i morgondagens samhälle, behöver då inte dagens lärare även
ha kunskap om både dagens och morgondagens skrivverktyg? Kunskap om det eller de som
ska styras är en nödvändighet menar Permer, Permer och Tullgren (2008). De utgår från
Foucaults tanke om att olika medel används av lärare för att styra sina elever. Litteraturen
visar att den korrekta pennfattningen kan betraktas som ett sätt att kontrollera och disciplinera
elever. Även Latham (2002) använder sig disciplinerande argument när hon hävdar att
skrivande med en trubbig penna kan leda till en felaktig pennfattning eller ovana som hon
uttrycker det.

I vår litteraturgenomgång har vi visat att föreställningen om en korrekt pennfattning har varit
vanlig såväl i forskning som i styrdokument. Undervisningsplanen för rikets folkskolor (1919)
talar om ”pennans och handens ställning” (s31) och Påhlman betraktar pennfattning som
något som inläres genom föreskrivning (1939). Vi frågar oss om denna var ett sätt att
disciplinera eleverna under deras skolgång, ett sätt att få dem att lyda, när läraren var den
allenarådande maktutövaren i klassrummet, en allvetande individ som alltid hade rätt. Den
korrekta pennfattningen tycks fortfarande ha en viss betydelse för våra respondenters
meningsskapande men respondenternas utsagor, ”för mig finns ingen korrekt pennfattning”.
(H1 och H3) gör att vi överväger om det inte istället kan talas om att lärarna styr genom
pastoral makt (Permer, Permer & Tullgren, 2008). Barnen och deras intressen har fått större
betydelse i och med de nya läroplanerna och de förväntas vara medvetna om sina rättigheter
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och ta ansvar. Det är individens intresse för skrivande och lust att skriva som lyfts fram som
en viktig faktor av respondenterna, inte den korrekta pennfattningen.

Vår undersökning visar att förmågan att kunna använda sig av det skrivna ordet och innehållet
är viktigare än hur eleven håller pennan. Respondenterna uttrycker bland annat det så här: P2,
” Det viktigaste är att det är roligt och lustfyllt”, H3 ”Jag finner nån slags lust i det skrivandet
som jag gör”, H1 ”Innehållet är definitivt viktigare och lusten att skriva”. Dessa respondenters
utsagor visar tydligt att lärare styrs av föreställningen att barns skrivande ska vara lustfyllt.
Lärarnas utsagor stämmer väl överens med dagens styrdokument och litteratur. Callewaert (i
Selin, 2003) poängterar att barnens lust att lära är viktigare och går före en korrekt
pennfattning och i kursplanen i svenska 2011 ges uttryck för att skrivundervisningen ska ge
eleverna lust att skriva samt att fantasi och berättarglädje är väsentliga delar
(kommentarmaterial till kursplan i svenska, 2011).

Lärarnas meningsskapande kring barns skrivande stämmer väl med den bild man får genom
samtida forskning och styrdokument. Här talas om en insocialisering till skrivande (Lundberg,
2008), om vikten av att barn tidigt får erkännanden (Holm & Laursen, 2010), om att leka sig
till skrivande genom pseudoskrift (Hagtvet, i Gustavsson och Mellgren, 2000) eller
låtsasskrivande vid tangentbordet och egen påhittad stavning (Trageton, 2003, 2005).
Respondenternas meningsskapande har som det ser ut större likheter med detta sätt att se på
vad som är kunskap än med utbildningsminister Jan Björklunds sätt att skapa mening.
Björklund anser att läraren ska återfå mer av sin auktoritet, en syn på lärare som vi anser kan
förankras i tiden för hans egen skolgång och den tidens skola som institution. I Dagens
Nyheters debatt den 13/3 2011 (http://www.dn.se/debatt/dags-for-lararen-att-ater-ta-plats-iskolans-kateder) nämner han att ”det är hög tid att låta lärarna vara lärare”. Björklunds tankar
återspeglas i den nya skolförordningen där det framhålls att eleverna ska få en mer
strukturerad undervisning. Detta uttalande ser vi som ett försök till att återinföra
katederundervisningen, minska elevernas självständighet samt att sätta fokus på läraren igen.
Det tycks inte vara detta som våra respondenter uppfattar som auktoritet.
Vår undersökning visar att lärare ser skolan som en institution och en traditionsbunden
auktoritet. Vi uppfattar det som om de själva styrs och styr sina elever i namn av hur de själva
har lärt sig. Vi kan också se att lärare styrs av lärdomar från sin egen skolgång, skolan som
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institution och kunskaper de fått genom sin utbildning. P3 och H2 uttrycker att alla bör
”kunna skriva och använda sig av traditionella verktyg så som penna och papper”. I fem av
respondenters resonemang är det också tydligt att de är övertygade om att tekniken inte är
tillräcklig väl utvecklad idag för att vi helt ska kunna lägga pennan åt sidan något. Bland
annat uttrycker H2 det så här: ”Så långt i framtiden är vi inte att vi lägger pennan vid sidan
om även om vi har en Palm (pilot, förf. anm.) som vi knappar in det mesta (…), att under de
närmaste femtio till hundra åren så tror jag nog att vi kommer att i viss mån använda oss av
penna och papper på något sätt”. Däremot styrs respondent H3 av föreställningen av behovet
att lära sig ny teknik (...) ”Jag tror inte att det gör någonting om den (handskriften, förf. anm.)
skulle försvinna”. Traditioner, kunskaper och färdigheter har rötter i vår gemensamma historia
men som Säljö (2005) påpekar behöver samhället även behöver nya kunskaper för att
utvecklas. Genom respondent H2 utsaga om att det ”har kommit lite nyare, spännande teorier
kring vad som är viktigt för att barn ska vilja skriva”, ser vi en tendens till att lärare styrs av
föreställningen om behovet av ny kunskap och forskning kring skrivutveckling. Gustavsson
och Mellgren (2005) argumenterar för vikten av att lärare har aktuell kunskap eftersom
samhället ständigt förändras och för att dagens generation behöver andra kunskaper och
färdigheter än vad lärarna själva behövde när de växte upp. Detta är inte ett nytt fenomen
vilket Platon i Säljö (2010) visar i sin dialog Faidros att ungdomar fuskar genom att läsa
innantill istället för att lära sig utantill

Ty denna din uppfinning (bokstavsskriften) skall skapa glömska i lärjungars själar, enär de ej
skola komma att odla sitt minne; ty i förtröstan på skriften skola de hämta minne utifrån, från
de främmande tecken och ej från sitt inre. Din uppfattning hjälper dem ej att få ett gott minne,
utan ersätter deras eget dåliga minne. Du skaffar ej dina lärjungar sanning utan blott ett sken av
sanning. De skola få höra mycket men ingenting lära; de skola inbilla sig veta mycket och dock
i allmänhet vara okunniga; de skola bliva odrägliga att umgås med, sedan de blivit självkloka
istället för kloka.
(Säljö, 2010, s.159).

Eller ska samhället sträva framåt och använda sig av den nya tekniken som finns? I
läroplanerna avspeglas att kunskapsbehovet är ett annat idag än på Platons tid eller för femtio
år sedan, bland annat i Undervisningsplanen for rikets folkskolor (1919) som poängterar
vikten av välskrivning och att lära in ”pennans och handens ställning” (s 31) fram till dagens
Lgr11 där förmågan att använda sig av tal och skrift för att uttrycka sina åsikter och att kunna
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använda det skrivna språket som ett redskap är det centrala (kommentarmaterial till kursplan i
svenska, 2011).

I Respondent P1s resonemang är det tydligt att hon styrs av föreställningen att bevara tidigare
kunskaper. P1: ”Det är en period nu när det inte är fint att skriva för hand men det kommer att
komma tillbaka igen, blir modernt igen”. Trøite Lorentzen (2009) ser en möjlighet att konsten
att skriva för hand kanske blir något exklusivt och därmed mer eftertraktat att kunna i
framtiden eftersom skrivandet på dator blir allt vanligare.

Vår utgångspunkt i undersökningen var inte att titta på den korrekta pennfattningen utifrån ett
ergonomiskt perspektiv utan att undersöka hur lärare resonerar om olika sätt att skriva på.
Som man kan se av litteraturen är ergonomiska argument vanligare i början av 1900 – talet
men de bedömningsinstrument vi hittat på BVC visar att föreställningen om att sådana
tankegångar fortfarande finns. Detta kan uppfattas som att föreställningen om den korrekta
pennfattningen fortfarande kan ha betydelse ur ett ergonomiskt perspektiv. Även i
respondenternas resonemang kan man tydligt se liknande argument. P3: ”Ja, det tycker jag att
den har, därför att har du den pennfattningen så vilar armen på bordet när du skriver och då
trycker du inte så mycket på nerver, det liksom löper på så att du inte blir ansträngd på det
sättet. (…). Utan det är mer att du ska orka skriva och att du ska känna att du kan vila utan att
du stryper nån form utav, det blir ett stöd för handen att hålla så”. P1: ”Jag har inte läst någon
forskning om det men jag vet att jag hört någon gång att det är den som avlastar handleden
mest”. Selin (2003) använder sig av ergonomiska argument när hon talar om den korrekta
pennfattningen. Selins studie visar visserligen att den korrekta pennfattningen underlättar
handskrivningen men bekräftar däremot inte att den skulle vara bättre än någon annan. Även
Påhlman (1939) använder sig av ergonomiska argument i sitt resonemang när han
argumenterar för den korrekta pennfattningen. Däremot är han övertygad om att den korrekta
pennfattningen är den enda rätta.
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7 Slutsatser
Utifrån vår problemformulering valde vi att intervjua lärare från två olika grupper för att få ett
bredare perspektiv. Vi anser att både grupperna har likartade ståndpunkter men att lärare som
undervisar i förskoleklass visar tendenser till att vara mer verklighetsförankrade och konkreta
medan de på högskolan ser mer till så som det borde vara. De åsikter som stod ut i vår
undersökning var individuella åsikter som inte delades av resten av gruppen. En tanke vi har
är att våra respondenter som undervisar i förskoleklass är att de alla är lärarutbildare på fältet
(Luf). På så sätt har de kanske blivit färgade av högskolans sätt att tänka i denna fråga. Vi
frågar oss om vårt resultat kan ha påverkats av när respondenterna senast gick en fortbildning
eller om deras lärarutbildning i sin tur påverkar deras resonemang. Lärarna på högskolan
menar vi är mer uppdaterade på den senaste pedagogiska forskningen och som kanske
påverkar deras synsätt, eftersom dessa lärare i sin tur ska utbilda nya lärare.

Vi ser också att skriftspråkets traditioner är svåra att förändra men att de behövs samtidigt
som nya kunskaper är nödvändiga för att samhället ska utvecklas. Lärare har en viktig roll i
dagens kunskapssamhälle. Det är de som ska utbilda dagens och morgondagens lärare som i
sin tur för vidare sina kunskaper som på så sätt lever kvar. Kunskaper som sedan
approprieras2 av eleverna och görs till nya kunskaper. Dagens lärare är de som utbildar
morgondagens politiker, läkare, bilmekaniker och så vidare.

Vår undersökning visar vidare att enligt lärarnas resonemang har den korrekta pennfattningen
inte någon betydelse för barns skrivförmåga. Istället är det lusten, glädjen i att skriva och
innehållet som är det centrala. Vi ser också att lärare är positiva till att använda datorer i
undervisningen och ser möjligheterna med detta verktyg.

En slutsats vi kan dra utifrån vårt resultat är att pennan som skrivverktyg kommer att leva
kvar i åtminstone i den närmsta framtiden eftersom våra respondenter menar att vi i dagsläget
inte kan lita fullt ut på tekniken. Detta är även svaret på vår problemformulering Vi
argumenterar för att mer modern skrivteknik och pennan kommer att gå hand i hand under
många år.
2

Tillägna sig

(www.saol.se)
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8 Sammanfattning
I vår forskningsbakgrund har vi valt att visa på hur handskriften har utvecklats från att vara ett
sätt att bokföra varor till, disciplinering genom korrekt pennfattning till dagens fria skrivande.
Vi har även visat på hur tyngden har ändrats i läroplanerna genom åren inom detta område,
från det strikta och formella till glädje och intresse. Sist valde vi att redovisa om ett par olika
metoder som vi stött på för att visa på att skrift kan läras på olika sätt, både för hand och på
datorn.

Vår problemformulering var: Hur resonerar lärare kring handskrivandets roll i förhållande till
ny skrivteknik? För att få en uppfattning om detta valde vi att genomföra semistrukturerade
intervjuer på sex lärare med olika utbildningsområden, lärare som undervisar i förskoleklass
och lärare som undervisar på högskolan. Våra resultat från intervjuerna visade på att lärarna
inte lade så stor vikt vid hur barnen höll pennan utan koncentrerade sig på innehållet istället.
Undersökningen visade även lärarnas resonemang om ny tekniks intåg i skolan och att den än
så länge inte var att lita på till 100 procent. Samtliga lärare såg stora möjligheter med att
använda datorn i undervisningen. Den sista kategorin vi valde att titta på i resultatet var det
motoriska, där just datorn kan vara ett bra hjälpmedel för de som har svårt för att skriva med
penna, men även visa på att en viss pennfattning kan ha en ergonomisk betydelse.

De slutsatser vi dragit av detta är att traditioner behövs men att även nya kunskaper behövs
för att samhällets ska kunna utvecklas. Vi kan även dra slutsatsen utifrån lärarnas resonemang
att pennan som skrivverktyg kommer att stanna kvar, i alla fall i den närmsta framtiden. I våra
slutsatser är det tydligt att lärarna har ändrat fokus beträffande vad som är viktigt i barns
skrivande. Nu är barnets intresse, lusten, innehållet och skrivglädjen i fokus istället för en
korrekt pennfattning och det formella.
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9 Vidare forskning
Under tiden vi skrivit vår uppsats har flera nya aspekter på vårt problem dykt upp. En sådan
var vid besök på BVC för att få en kopia på deras 4-års protokoll. Syftet med uppsatsen
beskrevs för sköterskan på plats som då berättade att de var väldigt noga med hur barn höll i
pennan, om de inte använde en korrekt pennfattning blev föräldrarna tillsagda att
uppmärksamma det och försöka få barnet att ändra pennfattning. En fråga för vidare forskning
och som vi gärna velat få med om vi haft tid är då hur BVC ser på barns pennfattning i
jämförelse med pedagoger.

Andra förslag till vidare forskning är frågan om det finns någon pennfattning som är bättre än
någon annan och om fingersättning på tangentbordet har någon betydelse? Ju mer vi läste på
och diskuterade vår uppsats desto fler nyanser av den såg vi, vilket ledde till ännu fler frågor
som vi ville ha svar på. Följande är ett utkast av frågor som kommit upp, utöver de redan
nämnda som vi var lite mer nyfikna på:
Skillnad mellan pojkar och flickors pennfattning?
Skriva för hand kontra dator? Vilket är bäst?
Kod på internet kontra namnteckning vid undertecknande?
Teckensnitt = min handstil?
Ergonomiskt tänkande kring den korrekta pennfattningen.
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