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Förord 
 

Som blivande lärare kommer vi ha ansvar för att elever utvecklar ett fungerande skriftspråk. En 
god skriftlig förmåga är en nödvändig kunskap att ha med sig efter avslutad skolgång och den tidiga 
skrivundervisningen spelar därför en avgörande roll för elevers framtid. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning har vi uppmärksammat att många lärare haft svårigheter med att 
motivera sina elever till att skriva, därför upplever vi att det är extra viktigt att identifiera olika 
strategier som kan främja en positiv inställning till skrivandet. Med detta i åtanke har det länge varit 
av intresse att skriva examensarbetet inom ämnet svenska och om något som vi i framtiden kan 
bära med oss och applicera i vår egen undervisning. 
 
Vi har genomfört nästan alla moment i den här studien tillsammans. Samtliga avsnitt har skrivits 
och bearbetats av båda uppsatsförfattarna och på så sätt har arbetet förts framåt. Ett gemensamt 
dokument skapades online där texten kunde skrivas och revideras under hela skrivprocessen. 
Läsningen av det empiriska materialet delades upp lika och därefter diskuterade vi den data som 
var av relevans tillsammans. 
  
Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till våra handledare, Jürgen Offermanns och Ronny Severinsson, 
som har bidragit med stöttning under hela skrivandeprocessen. Deras feedback har varit värdefull 
och fört detta arbete framåt. Vi vill även tacka våra opponenter och medbedömarna under 
opponeringen, vars kommentarer bidrog till nya tankar som ökade kvaliteten på detta arbete. 
 
 
Halmstad, 7 juni 2019 
 

Lovisa Hammarberg och Paulina Scholl 
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1. Bakgrund 
 

Utifrån tidigare erfarenheter i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen har vi upplevt 

att en stor del av de elever vi mött haft en negativ inställning till att skriva. Det har varit tydligt att 

motivationen för att skriva är av stor betydelse, men att denna ibland kan vara svår för lärare att 

frammana. Ofta har eleverna fått skrivuppgifter utan något specifikt syfte och det har varit otydligt 

varför de ska skriva samt vem de ska skriva till. Vi har även uppmärksammat att skrivuppgifterna 

många gånger varit fria, vilket i sin tur har resulterat i att eleverna haft problem med att komma på 

ett ämne att skriva om. Då det varit uppenbart att flertalet elever haft en bristande motivation till 

att skriva är det därför betydande att undersöka vad som kan bidra till en ändrad inställning. Det 

är av den anledningen vi i denna litteraturstudie har valt att fördjupa oss kring metoder som kan 

förmå elever i grundskolan att finna en genuin motivation och en drivkraft till att skriva. 

 

I följande avsnitt motiveras varför denna litteraturstudie genomförs. Argumenten för studien 

grundar sig dels i våra tidigare erfarenheter av skrivundervisning som redovisas ovan och dels i 

forskning om språkets betydelse och viktiga faktorer att ta hänsyn till vid barns tidiga 

skrivutveckling. I samband med argumenten kommer studiens centrala begrepp att definieras och 

därefter redovisas studiens problemområde, följt av syfte och frågeställning. 

1.1 Ett funktionellt skriftspråk 
  
I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018, s.257–263) betonas den språkliga förmågan som 

ett av människans viktigaste redskap för att kommunicera. Det är genom språket människor 

utvecklar sin identitet, får möjlighet att uttrycka känslor och åsikter samt förstår hur andra känner. 

Att läsa och skriva beskrivs som ett maktmedel och en viktig pusselbit för att kunna leva 

självständigt i samhället. Undervisningen i svenska ska därför syfta till att ge elever möjlighet att 

utveckla sin språkliga förmåga för att kunna kommunicera och lära. Vidare framgår det att elever i 

grundskolans alla åldrar ska ges möjlighet att utveckla förmågan att formulera sig och kommunicera 

i både tal och skrift. De ska även få tilltro till sin språkliga förmåga så att de med trygghet kan 

använda den i olika sammanhang. Med detta i åtanke bär skolan på ett avgörande uppdrag när det 

gäller läs- och skrivinlärningen.  

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. (Skolverket, 2018, s.8) 

Ovanstående citat är hämtat från Skolverket. Enligt detta ska undervisningen utgå från att alla 

elever lär på olika sätt och erbjuda olika vägar för att nå målen (Skolverket, 2018, s.8). Av den 

anledningen är det en fördel inom yrkesprofessionen om lärare har en kunskapsbank med olika 

metoder som kan användas för att anpassa undervisningen till alla olika behov som kan finnas i en 

klass.  

Enligt Taube, Fredriksson och Olofsson (2015, s.75) talar man ofta om läs- och skrivinlärning som 

ett samlat namn, däremot menar de att det har gjorts betydligt mer forskning som syftar till att 

utveckla läsundervisningen. Även om dessa förmågor spelar lika stor roll för elevers språkliga 
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utveckling riskerar skrivundervisningen enligt Taube et al. (2015, s.75) att hamna i skymundan. 

Enligt Skolverket (2018, s.257–263) ska dessutom alla elever ges möjligheten att utveckla både sin 

läsning och skrivning. Med anledning av detta är det därför anmärkningsvärt att det inte riktas mer 

forskning mot att även utveckla dagens skrivundervisning. 

1.2 Motivation, en viktig faktor för barns skrivutveckling 
  

Caroline Liberg (2007, s.38–40) synliggör i sin artikel “Läsande, skrivande och samtalande” vad 

som är viktigt att ta hänsyn till vid elevers skrivutveckling. Liberg, som är professor i 

utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser, understryker bland annat att 

förhållningssättet till skriftspråket är av betydelse. I relation till detta skriver hon att lärare bör 

fundera kring om eleverna är intresserade eller inte av att skriva. Vidare lyfter hon även betydelsen 

av att eleverna känner motivation och att skrivuppgifterna fyller en viktig funktion så att de förstår 

syftet med att skriva. Hon betonar också att det som utmärker ett framgångsrikt pedagogiskt arbete 

är att eleverna i hög grad är deltagande och engagerade.  

 

Likt Liberg (2007) belyser även Björk och Liberg (1996, s.10–12) vikten av att eleverna känner sig 

positiva till att skriva. De skriver att huvudsyftet med skrivundervisningen i grundskolan bör vara 

att utbilda intresserade och motiverade elever som vill skriva för olika syften, med andra ord elever 

som finner sitt skrivande glädjefyllt. Med detta i åtanke är det därför av största angelägenhet att 

undervisningen organiseras på ett sätt som främjar elevers motivation och positiva inställning till 

att skriva.  

1.3 Att skapa motivation 

  
I ovanstående stycke lyfts vikten av motivation i samband med elevers skrivutveckling. Begreppet 

motivation är något som kommer att användas mer och kontinuerligt under resterande del av denna 

forskningsöversikt. Motivation kan definieras på olika sätt, i denna översikt kommer det emellertid 

att definieras i enlighet med den definition som ges av Wery och Thomson (2013) samt Deci och 

Ryan (2000) och beskrivs nedan. 

 

Wery och Thomson (2013) är två utbildningsforskare som är verksamma vid North Carolina State 

University i USA. De definierar begreppet motivation som en vilja att delta i en inlärningsprocess. 

De redogör även för flertalet begrepp och uttryck som går att associera till motivation och nämner 

då bland annat intresse, delaktighet, tillfredsställelse och glädje. För att skapa motivation i 

undervisningen lyfter de vikten av att ge beröm, att tro på- och ha höga förväntningar på sina 

elever, samt att koppla undervisningen till det verkliga livet. De menar att elever som får beröm 

har en benägenhet att känna sig mer kompetenta och få bättre självförtroende, vilket i sin tur ökar 

deras motivation. I relation till detta betonas vikten av att lärare ska förmedla att alla kan lära sig 

samt att det är lärprocessen och progressionen som är det viktiga och inte vem som presterar bäst. 

Vidare skriver de också att elever som kan se att det finns ett samband mellan skoluppgifter och 

det verkliga livet tenderar att bli mer motiverade till att förstå och ta sig igenom svårigheter. Att 

använda autentiska uppgifter i undervisningen som kopplar till det verkliga livet kan därför leda till 

att eleverna blir mer effektiva i sitt lärande (Wery och Thomson, 2013, s.104–107). I likhet med 
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Wery och Thomson (2013) definierar Deci och Ryan (2000, s.69–71) begreppet motivation som 

elevers naturliga lust att utforska och lära. De betonar även att det finns både en inre och yttre 

motivation. Den yttre motivationen uppstår då en individ blir påverkad av yttre faktorer som tvång 

eller belöning, medan den inre motivationen endast kan uppstå om individen i fråga är genuint 

intresserad av en aktivitet eller uppgift.   

 

Utifrån ovanstående definitioner kan motivation även utläsas i grundskolans läroplan. Där framgår 

det att all undervisning ska syfta till att främja elevers fortsatta utveckling och livslånga lust att lära. 

För att lyckas med detta ska elevers intresse, nyfikenhet och utforskande ligga till grund för skolans 

arbete (Skolverket, 2018, s.7, s.13). Motivation skrivs även fram i kursplanen för svenska i direkt 

koppling till den skriftliga förmågan då undervisningen ska organiseras på ett sätt som stimulerar 

elevers intresse för att skriva (Skolverket, 2018, s.257). Med hänsyn till att motivationen påverkas 

av olika faktorer, samt att undervisningen ska syfta till att främja alla elevers intresse och livslånga 

lust att lära, är det därför av betydelse att identifiera olika metoder som kan användas för att skapa 

motivation i skrivundervisningen. Detta då det är betydande för vår framtida yrkesprofession att 

identifiera vad som motiverar elever i deras skrivande.  

1.4 Problemområde 
  
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att en stor del av de elever vi mött haft 

en negativ inställning till skriftspråket och att de ofta uttryckt en ovillighet gällande att delta i 

skrivaktiviteter. Då kursplanen för svenska belyser att den skriftliga förmågan är av stor betydelse 

för att kunna leva självständigt i samhället samt att alla elever ska få förutsättningar att utveckla 

förmågan att kommunicera i såväl tal som skrift, bär skolan på ett stort ansvar gällande elevers 

skrivinlärning (Skolverket, 2018, s.257–263). Vidare framgår det i läroplanens inledande kapitel att 

undervisningen även måste ta hänsyn till att alla lär och tillägnar sig kunskap på olika sätt 

(Skolverket, 2018, s.8). Med detta i åtanke behöver verksamma lärare ha tillgång till olika metoder 

som kan användas för att alla elever ska ges förutsättningar att uppfylla målen.   

  

Både Liberg (2007, s.38–40) och Björk och Liberg (1996, s.10–12) redogör för att elevers 

motivation är viktig att ta hänsyn till vid deras skrivutveckling. De skriver att all skrivundervisning 

bör syfta till att utbilda motiverade elever som finner sitt skrivande glädjefyllt. Även i läroplanen 

går motivationen att utläsa i direkt relation till den skriftliga förmågan (Skolverket, 2018, s.257). 

Med hänsyn till detta bör all svenskundervisning därför organiseras på ett sätt som främjar elevers 

motivation till att skriva. 

  

Ovanstående aspekter har lett oss fram till problemområdet för denna forskningsöversikt. Mycket 

forskning har idag varit riktad mot att utveckla elevers läsförmåga, medan skrivundervisningen och 

hur den kan utvecklas har hamnat i skymundan (Taube et al., 2015, s.75). Vi vill med denna 

litteraturstudie därför fördjupa oss kring den skriftliga förmågan och mer specifikt de metoder som 

kan användas för att skapa en positiv och motiverande skrivundervisningen i skolan.   
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1.5 Syfte och frågeställning 
  
Utifrån problemområdet har syftet med denna litteraturstudie tagits fram vilket är att beskriva vad 

som enligt forskning främjar elevers motivation till att skriva. Studien kommer därför att belysa 

några metoder lärare kan använda vid skrivundervisningen. Mer precist vill vi besvara 

frågeställningen:   

  

• Vilka metoder kan lärare använda för att elever i årskurs 1–6 ska få motivation till att skriva? 
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2. Metod 
 
I följande metodavsnitt presenteras de metoder och strategier som användes för att samla in och 

bearbeta empirin till forskningsöversikten. Insamlingsmetoderna har bestått av systematiska 

sökningar i databaserna SWEPUB och ERIC. Metodavsnittet avslutas med att det ges en 

beskrivning av den analysmetod som använts för att analysera empirins resultat och som även 

resulterade i gemensamma teman till resultatavsnittet. Begreppen källor och empiri kommer att 

användas genomgående och syftar då till refereegranskade rapporter och artiklar som alla var 

kritiskt granskade för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.  

2.1 Sökstrategi och sökord 
  

Första steget i sökstrategin var att hitta relevanta sökord och skapa effektiva söksträngar. För att 

lyckas med detta var det nödvändigt att bryta ner denna litteraturstudies syfte och frågeställning. 

Då studien syftar till att undersöka elevers motivation i direkt koppling till deras skriftliga förmåga 

integrerades begreppen motivation och skriva på både svenska och engelska i alla söksträngar (se 

tabell 3). Detta för att hitta empiri som specifikt belyste aspekterna i relation till varandra och som 

därför kunde besvara frågeställningen. I ERIC genomfördes även sökningar med begreppen metod, 

som ingår litteraturstudiens frågeställning, samt elementary school för att begränsa sökningarna till 

grundskolan. Då dessa begrepp gav för få sökträffar i databasen SWEPUB användes de endast i 

ERIC.  

 

2.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
  

Efter att sökorden hade diskuterats bestämdes ytterligare specificeringar i form av inklusions- och 

exklusionskriterier. Kriterierna möjliggjorde en avgränsning i urvalet av källor och bidrog till 

relevant forskning gentemot syfte och frågeställning. I tabellerna nedan listas dessa kriterier med 

tillhörande argument. 

  

Tabell 1, inklusionskriterier och argument 

Kriterium Argument 

Publiceringsår är 2004 och 

framåt. 

För att begränsa sökningarna och för att hitta relativt ny och uppdaterad empiri. 

Språk på engelska eller svenska.  Detta var nödvändigt för att kunna tolka och använda empirin. 

Årskurser 1–6. Detta för att hitta relevant empiri gentemot studiens frågeställning.  

Definition av begreppet 

motivation i enlighet med 

bakgrunden.  

Detta var nödvändigt för att säkerställa denna litteraturstudies reliabilitet.  

Begreppet motivation används i 

direkt koppling till att skriva. 

Detta var väsentligt för att kunna besvara denna studies frågeställning. 
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Tabell 2, exklusionskriterier och argument   

Kriterium Argument 

Studier som använder metoder 

utanför skolmiljön. 

För att kunna besvara frågeställningen var det endast intressant att undersöka 

vilka metoder lärare kan använda i sin undervisning. 

Begreppet motivation används 

med koppling till det generella 

lärandet. 

Dessa källor kunde inte användas för att besvara denna studies frågeställning 

som behandlar motivation i direkt relation till den skriftliga förmågan. 

  

Ovanstående tabeller sammanfattar de inklusions- och exklusionskriterier som togs hänsyn till för 

att kunna besvara denna studies frågeställning. 

  

I databasen ERIC fanns möjligheten att göra en avancerad sökning genom att välja publiceringsår 

samt refereegranskade data, detta genomfördes för att begränsa sökträffarna utifrån inklusions- 

och exklusionskriterierna. Det gjordes även ytterligare en avgränsning med hjälp av filtret education 

level som användes i alla söksträngar för att välja vilken årskurs källorna skulle rikta sig till. Då denna 

litteraturstudies frågeställning initialt riktade sig till grundskolans lägre åldrar var de första 

sökningarna begränsade till årskurs 1–3. Detta resulterade dessvärre i ett sökresultat som inte var 

tillräckligt omfattande för att kunna besvara frågeställningen. På grund av detta togs beslut om att 

utöka frågeställningen till årskurs 1–6 och alla kategorier i filtret education level exkluderades därför 

förutom Grade 1, 2, 3, 4, 5 och 6, primary education, early childhood education, elementary secondary education, 

intermediate grades och elementary education. Detta innebar således att en del empiri sorterades bort 

redan vid sökningarna.  

  

I SWEPUB användes två filter, övrigt vetenskapligt och refereegranskad, för att avgränsa sökningarna 

till de källor som var kritiskt granskade. Det var nödvändigt att inkludera båda dessa filter för att 

sökningarna skulle innefatta alla vetenskapliga forskningsresultat. Det var även möjligt att välja 

publiceringsår, varpå de källor som var publicerade innan 2004 sorterades bort. Övriga inklusions- 

och exklusionskriterier kontrollerades sedan i samband med läsningen av källornas 

sammanfattningar. 

2.2 Systematiska sökningar   

  

De första sökningarna genomfördes i databasen SWEPUB med både svenska och engelska 

söksträngar. Dessa var; motivation AND skriva och motivation AND writing AND swedish, vilka 

resulterade i 10 respektive 8 träffar.  Då utbudet av svensk forskning inom det valda området visade 

sig vara begränsat riktades även fokus till internationella studier, varpå sökningar genomfördes i 

databasen ERIC med gränssnittet ProQuest. ERIC valdes av anledningen att det är en bred 

internationell databas som innefattar forskning kring pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013, s.75). 
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Den första söksträngen som användes i ERIC var motivation AND writing AND (elementary school) 

OR pupil*, vilket gav flera tusen träffar. Vi behövde således specificera oss ytterligare för att empirin 

skulle kunna bearbetas och resultera i de mest relevanta träffarna. Enligt Eriksson Barajas et al. 

(2013, s.78–81) får man ett större sökresultat genom att använda trunkering och den booleska 

operatorn OR. Båda dessa fanns med i den första söksträngen så för att minska sökträffarna togs 

därför trunkeringen bort och OR byttes ut mot AND. Begreppet pupil togs även bort, då elementary 

school innebar att sökträffarna behandlade grundskolan vilket indirekt även innefattade elever.  

 

Efter specificeringen gjordes en ny sökning med söksträngen motivation AND writing AND 

(elementary school) som tillsammans med inklusions- och exklusionskriterierna resulterade i 133 

träffar. Då vår frågeställning även innefattar begreppet metod gjordes ytterligare en sökning med 

söksträngen motivation AND writing AND method* AND (elementary school) som resulterade i 57 

träffar.  

2.3 Urvalsprocessen  

  

I tabellen nedan listas de söksträngar som använts i SWEPUB och ERIC samt det första och andra 

urvalet. Det första urvalet baserades på empirins sammanfattningar och gjordes genom att 

systematisk läsa dessa i relation till forskningsöversiktens syfte och frågeställning. Den empiri som 

föll bort under det första urvalet gjorde det framförallt på grund av att dess innehåll inte ansågs 

kunna besvara denna studies frågeställning. Detta grundade sig i att källan innefattade något av 

exklusionskriterierna (se tabell 2).  

  
Tabell 3, söksträngar 

Datum Söksträng Databas Sökresultat Första 

urval 

  

Andra 

urval 

190425 motivation AND writing AND (elementary 

school) 

ERIC 133 37 11 

190529 motivation AND writing AND method* AND 

(elementary school) 

ERIC 57 0 0 

190425 motivation AND skriva SWEPUB 10 1 1 

190425 motivation AND writing AND swedish  SWEPUB 8 0 0 

  

Ovanstående tabell redogör för söksträngarnas resultat samt de urval som sedan genomfördes. Den 

första söksträngen i ERIC som redovisas i tabellen resulterade i 37 källor. Den andra söksträngen 

i ERIC gav dessvärre inga användbara källor, antingen på grund av faktorerna som nämnts ovan 

eller för att de redan hade uppkommit i första söksträngen. De källor som tidigare hade påträffats 

sorterades bort direkt, detta gjordes för att de antingen redan hade valts eller uteslutits. I databasen 

SWEPUB var det endast en källa som levde upp till inklusionskriterierna och valdes ut efter första 

urvalet.  
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Urval nummer två gjordes genom att alla källor från urval ett lästes i sin helhet. Under tiden källorna 

lästes fördes anteckningar i en artikelöversikt (se bilaga A) gällande empirins syfte, metod och 

population. Efter det andra urvalet återstod 12 källor som uppfyllde samtliga kriterier och var 

relevanta gentemot denna litteraturstudies syfte och frågeställning. Dessa kom således att utgöra 

det slutgiltiga empiriska materialet.  

2.4 Analysmetod  

 
När det andra urvalet var genomfört lästes och analyserades källorna återigen för att skapa en 

överblick av empirin. Resultaten sammanfattades och diskuterades och det innehåll som var 

väsentligt lästes av båda uppsatsförfattarna för att på så sätt säkerställa att källorna uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna. För att utläsa gemensamma teman antecknades nyckelord 

från varje källa som sammanställdes efter att de hade djuplästs. Nyckelorden utmynnade i tre olika 

resultat-kategorier, dessa redovisas i tabellen nedan.  

 
Tabell 4, gemensamma teman   

Artikel Digitala 

verktyg 

Autentiska 

uppgifter 

Feedback 

Belet Boyaci, S. D. & Güner, M. (2018) 
 

x 
 

Cordero, K., Nussbaum, M., Ibaseta, V., Otaiza, M. & 

Chiuminatto, P. (2018) 

x 
  

Dunn, J. & Sweeney, T. (2018) x 
  

Fidaoui, D., Bahous, R. & Bacha, N. N. (2010) x 
  

Girmen, P., Özkanal,Ü. & Dayan, Ö. (2019) x   

Hall, A.H., & Axelrod, Y. (2014) 
 

x x 

Lo, J. & Hyland, F. (2007)  x  

Magnusson, M. (2004) 
 

x 
 

Nair, S. S., Tay, L. Y. & Koh, J. H. L. (2013) x 
  

Nolen Bobbit, S. (2007) 
 

x 
 

Truax, M.L. (2018) 
  

x 

Yamac, A. & Ulusoy, M. (2016) x 
  

Totalt 6 5 2 

  

 

Ovanstående tabell visar spridningen av empirins olika teman som kommer att användas som 

resultat-kategorier. Flertalet källor belyste fördelen med att använda digitala verktyg som en 



 10 

motiverande skrivstrategi, samt att skapa autentiska uppgifter för att kunna frambringa motivation 

till att skriva. Detta utmynnade därför i de två första resultat-kategorierna. Den sista metoden som 

framgick i empirin var vikten av lärarens feedback. Alla tre kategorier utgör således olika metoder 

som är knutna till- och kan besvara denna studies frågeställning.   
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3. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av det insamlade källmaterialet. Avsnittet är 

strukturerat utifrån olika kategorier där det första som synliggörs är källornas syfte, metodansatser, 

population och insamlade empiri. Därefter presenteras källornas resultat som jämförs och ställs i 

relation till varandra. Samtliga resultatkategorier är framtagna utifrån denna studies syfte och för 

att kunna besvara frågeställningen; Vilka metoder kan lärare använda för att elever i årskurs 1–6 

ska få motivation till att skriva? 

3.1 Digitala verktyg som en motivationsfaktor  

 
En av de metoder som upptäcktes mest frekvent bland den insamlade empirin var användandet av 

digitala verktyg. Sex studier valdes ut där digitala verktyg visade sig främja elevers motivation till 

att skriva. I samtliga studier syftade begreppet digitala verktyg till antingen tablets eller datorer. 

  

3.1.1 Revidera och producera text  
 

Både Dunn och Sweeney (2018) samt Fidaoui, Bahous och Bachas (2010) redovisar att eleverna i 

deras studier med hjälp av digitala verktyg lättare kunde producera och revidera text. Syftet med 

Dunn och Sweeney’s (2018, s.161–162) studie var att undersöka användandet av ipads vid 

skrivundervisning istället för traditionell undervisning med papper och penna. Deras undersökning 

genomfördes med tre lärare från Nordirland och tre lärare från Irland, samt deras elever som var 

mellan sex och sju år gamla. För att samla in empiri till studien genomfördes semistrukturerade 

intervjuer med lärarna, samt fokusgruppsintervjuer med eleverna. 

 

Till skillnad från Dunn och Sweeney (2018) hade Fidaoui et al. (2010, s.151) för avsikt att undersöka 

digitala verktyg i direkt koppling till elevers motivation till att skriva. Syftet med studien var att 

studera hur datorer kunde användas för att motivera elever till att utveckla sin skrivförmåga. Värt 

att notera är att deras studie, till skillnad från Dunn och Sweeney’s, genomfördes med elever som 

hade engelska som andraspråk. Totalt deltog 48 elever i årskurs 4 tillsammans med deras fyra lärare 

och det empiriska materialet samlades in under tre månaders tid via frågeformulär, intervjuer samt 

observationer. 

 

Resultatet i studien som är genomförd av Fidaoui et al. (2010, s.156–157,162) visar att elevernas 

favorit funktioner i de digitala verktygen var att de kunde kontrollera och ändra felstavningar, att 

de gjorde mindre misstag och att de kunde skriva snabbare. Det framgår att det var detta som 

ökade deras motivation till att skriva. Även Dunn och Sweeney’s (2018, s. 862–866) resultat 

uppmärksammar denna fördel med de digitala verktygen. Deras intervjuer synliggör att majoriteten 

av eleverna tyckte att det var lättare att gå tillbaka och ändra i texten på en ipad till skillnad från när 

de skrev för hand, vilket i sin tur resulterade i en förhöjd motivation. Ett nytt perspektiv som 

uppkom i Dunn och Sweeney’s resultat var emellertid att ipaden även möjliggjorde nya sätt för 

elever med skrivsvårigheter att producera text, vilket visade sig vara ännu en motivationsfaktor 

(Dunn & Sweeney, 2018, s.862–866).  
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Såväl Dunn och Sweeney (2018) som Fidaoui et al. (2010) redogör för att digitala verktyg med 

fördel kunde användas för att skapa motivation till att skriva. Likheten mellan studierna är att 

eleverna uttryckte att de lättare kunde bearbeta sina texter på ipads och datorer, däremot var 

Fidaoui et al. (2010, s.157) ensamma om att belysa det faktum att motivationen även grundade sig 

i att kunna producera längre texter på en dator än för hand. Sammanfattningsvis redovisar dessa 

källor att datorer och ipads med fördel kan användas i skrivundervisningen då de, på olika sätt, 

bidrog till en ökad motivation till att skriva. 

 

3.1.2 Skrivprogram  
 

En annan studie bland empirin som undersöker användandet av digitala verktyg är Cordero, 

Nussbaum, Ibaseta, José Otaiza och Chiuminatto (2018). Deras studie syftade till att undersöka ett 

specifikt skrivprogram som användes via ipads. Skrivprogrammet var explicit uppbyggt för att 

inspirera och motivera elever till att skriva och innefattades bland annat av bilder och berättelser. I 

studien användes kvalitativa metodansatser som bestod av frågeformulär och analyser av elevers 

texter och bilder. Totalt medverkade 51 elever som utgjordes av både pojkar och flickor i årskurs 

3. I skrivprogrammet fick eleverna arbeta i tre olika steg som innefattade läsning, skapande och 

skrivning. Sammantaget visar studien att de digitala funktionerna främjade elevernas motivation till 

att skriva, då de fick inspiration till sina texter från programmets olika steg (Cordero et al., 2018, 

s.164, 166–169). 

 

Två andra studier som använder sig av specifika skrivprogram är Yamac och Ulusoy (2016) samt 

Girmen, Özkanal och Dayan (2019). Till skillnad från ovanstående studie använder både Yamac 

och Ulusoy samt Girmen et al. ett skrivprogram för att producera berättande texter. Yamac och 

Ulusoy (2016, s.62–66) genomförde sin studie under vårterminen år 2014 på en grundskola i en 

mindre by i Turkiet. Deras syfte var att undersöka om framställandet av berättande texter med 

hjälp av en digital plattform, som i detta fall var en dator, kunde ha en positiv effekt gällande elevers 

skrivförmåga. Eleverna som deltog i studien gick i årskurs 3 och bestod av 16 flickor och 10 pojkar. 

Empirin samlades in via före- och eftertester, intervjuer, observationer samt elevmaterial och 

baserades således på både kvalitativa och kvantitativa metodansatser. 

 

I Yamac och Ulusoy’s (2016, s.75–77) studie användes ett skrivprogram på datorer som eleverna 

arbetade i för att framställa sina texter. I resultatet synliggörs att de elever som tidigare ofta skjutit 

ifrån sig skrivuppgifter plötsligt visade på stort engagemang och en vilja att delta i olika 

skrivövningar. Vidare kom eleverna också till insikt med att en skrivprocess utgörs av att många 

gånger gå tillbaka i sin text för att göra förändringar och uttryckte att detta var lättare att genomföra 

på en dator än när de skrev för hand. Denna aspekt bidrog till att elevernas texter förbättrades 

vilket resulterade i en ökad motivation. 

 

Även Girmen et al. (2019, s.55) genomförde en studie i Turkiet. I likhet med Yamac och Ulusoy 

(2016) syftade deras studie till att definiera på vilket sätt framställandet av berättande texter via en 

digital plattform kunde förbättra elevers skriftliga förmåga. Deras undersökning genomfördes med 

22 elever i årskurs 4 under höstterminen år 2017. De samlade in sin empiri via observationer, lärare 

och elevers dagböcker, elevmaterial samt videoinspelningar. Eleverna i studien fick använda en 
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digital plattform för att framställa berättande texter. Plattformen innehöll diverse funktioner som 

eleverna kunde integrera i sina berättelser, bland annat bilder och karaktärer. Till skillnad från 

Yamac och Ulusoy’s resultat framgår det att den främsta motivationsfaktorn var att de digitala 

verktygen skiljde sig från den traditionella undervisningen som eleverna var vana vid. Detta 

resulterade i ett högre deltagande och en ökad motivation till att skriva (Girmen et al., 2019, s.59–

63).  

3.1.3 Ett avvikande resultat 
 

Bland det empiriska materialet fanns det en studie som utmärkte sig, detta då dess resultat inte 

enbart visade att användandet av digitala verktyg hade positiva effekter gällande elevers motivation 

till att skriva. Denna fallstudie är genomförd av Nair, Tay och Koh (2013, s.108–111, 117) och 

hade för avsikt att undersöka elevers motivation till att skriva samt att jämföra traditionella 

skrivuppgifter med att skriva på en blogg. I studien deltog 224 elever i årskurs 5 och den 

genomfördes mellan februari och augusti år 2012. Empirin är insamlad via test, intervjuer och 

frågeformulär. Studiens kvalitativa och kvantitativa empiri pekar på att eleverna överlag var positiva 

till att skriva på bloggen. Däremot fanns det elever som redogjorde för att de hellre ville skriva med 

papper och penna och några som tyckte att det var för distraherande att skriva på en dator. Totalt 

var det endast 67% av eleverna som sa att de föredrog att skriva online, vilket visar att de inte var 

enstämmigt motiverade av att skriva på bloggen. 

3.2 Autentiska skrivuppgifter skapar motivation till att skriva  

 
Det empiriska materialet visade ett annat tydligt gemensamt tema som handlade om att arbeta med 

autentiska skrivuppgifter. Under denna rubrik redogörs betydelsen av begreppet autentiska 

skrivuppgifter som innebär att skapa elevnära aktiviteter där elever får skriva till verkliga mottagare. 

I resultaten framgår hur detta kan främja och öka elevers motivation till att skriva. 

  

Både Susan Bobbit Nolen (2007) och Belet Boyaci och Güner (2018) har genomfört studier som 

belyser vikten av att arbeta med autentiska skrivuppgifter kopplat till elevers motivation till att 

skriva. Nolen (2007, s.1) har genomfört en longitudinell etnografisk studie, där den insamlade 

empirin består av observationer och intervjuer. I studien deltog fyra lärare tillsammans med 67 

elever i årskurs 1–3 från två olika skolor. Studien jämför lärarnas upplägg gällande deras 

skrivundervisning med syftet att undersöka hur motivationen hos eleverna förändrades under de 

tre åren.  

 

Till skillnad från Nolen var syftet med Belet Boyaci och Güners (2018, s.354–357) studie att 

specifikt undersöka vilka effekter autentiska uppgifter har på elevers läsförståelse, skriftliga 

förmåga, samt motivation till att skriva. I studien medverkade totalt 46 elever från årskurs 4, där 

24 av eleverna ingick i en kontrollgrupp. De använde sig av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder med en kvasiexperimentell design och det empiriska materialet består av så kallade före- 

och eftertest, samt semistrukturerade intervjuer. Studien genomfördes under 10 veckor och 
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innefattades av totalt 60 lektioner. Några aktiviteter som de använde sig av var att skriva brev, 

recept, att skapa en tidning samt att blogga. 

  

I Nolens (2007, s.26–27) studie framkommer det att en av lärarna som deltog arbetade med många 

olika strategier för att skapa ett syfte med skrivuppgifterna. Eleverna i hennes klass fick bland annat 

skriva texter som skulle läsas av föräldrar och andra kamrater. I intervjuerna framgår det att samtliga 

elever förknippade skrivning med en positiv känsla. En annan lärare som medverkade i studien 

skapade sällan skrivuppgifter med ett autentiskt syfte och hennes elever refererade till skrivning 

som ett måste. Sammantaget visar alla resultat i studien på att de elever som hade en verklig 

mottagare att skriva till i högre grad var motiverade till att skriva och delta i skrivuppgifter.  

  

I enlighet med Nolens (2007) studie visar även Belet Boyaci och Güners (2018, s.359–360) resultat 

att de autentiska uppgifterna främjade elevers motivation till att skriva. Detta framgår dels i den 

kvantitativa datan, där elevernas motivation mättes i en motivationsskala och dels i intervjuerna. I 

resultatet framgår det att eleverna blev motiverade av att det fanns en mottagare att skriva till, 

samtidigt som det framgår ytterligare en aspekt då eleverna även uppskattade att de kunde relatera 

till uppgifternas innehåll.  

 

I likhet med Belet Boyaci och Güner (2018) lyfter Magnusson (2004) samt Lo och Hyland (2007) 

vikten av att skapa uppgifter som elever kan relatera till. Maria Magnusson är universitetslektor vid 

Linnéuniversitet med inriktning mot didaktik och lärares praktik. I hennes rapport undersöks vilka 

undervisningstillfällen som främjar elevers lust och motivation till att skriva. Hennes studie är 

etnografisk, där det insamlade materialet består av deltagande observationer, intervjuer och analyser 

av elevers texter. De tolv elever som deltog i studien gick i årskurs 1 på en skola i Sverige, varav 

sex var flickor och sex pojkar (Magnusson, 2004, s.9, 31–32). 

  

Lo och Hylands (2007, s.222–224) undersökning genomfördes under tre månader på en flickskola 

i Hong Kong där 40 andraspråkselever i årskurs 5 medverkade. Den insamlade empirin innefattas 

av både kvalitativa och kvantitativa data i form av enkäter, tester och semistrukturerade intervjuer 

i fokusgrupper. I studien jämfördes två skrivprogram med syftet att undersöka vilken effekt dessa 

kunde ha på elevernas skrivförmåga samt deras motivation till att skriva. 

  

Det huvudsakliga syftet med skrivundervisningen i Magnussons (2004, s.45–46) studie var att skapa 

meningsfulla sammanhang för att eleverna skulle förstå syftet med att skriva. De fick skrivuppgifter 

de kunde relatera till som exempelvis innebar att få skriva meddelanden hem till sina föräldrar, 

skapa önskelistor samt skriva brev. I Lo och Hylands (2007, s.221–223) undersökning användes 

istället två olika skrivprogram som jämfördes. Det ena utgick från en mer traditionell undervisning 

som bestod av förutbestämda skrivuppgifter där eleverna skrev texter och lämnade in dessa till 

läraren för kommentarer. Det andra skrivprogrammet syftade däremot till att skapa meningsfulla 

skrivuppgifter genom att introducera ämnen som eleverna kunde relatera till, genom att ha en 

verklig mottagare samt genom att skapa uppgifter som hade ett syfte. 

  

Trots ovanstående studiers skilda omfattning och förutsättningar är deras resultat samstämmiga. 

Detta då samtliga resultat visar på positiva effekter gällande autentiska skrivuppgifter och elevers 
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motivation till att skriva. Resultaten visar att elevernas motivation ökade när de skrev till en verklig 

mottagare, ämnen de kunde relatera till samt när uppgifterna hade ett syfte.   

3.2.1 Nya perspektiv 

  

I Lo och Hylands (2007, s.225–229) resultat uppmärksammades en aspekt som avvek från övrig 

empiri. Till skillnad från resterande källor visar deras resultat att uppgiften med en verklig mottagare 

var mindre uppskattad. Detta grundade sig i att eleverna var rädda för vad de andra skulle tycka 

om deras texter och att de skulle påpeka sådant som var mindre bra.   

  

En studie som i likhet med Lo och Hyland (2007) differerar från övriga källor är Hall och Axelrod 

(2014, s.35–39). Deras studie är genomförd på en grundskola i USA där 81 elever deltog i 

årskurserna F-5, ett urval av elever som speglade demografin på skolan. De beskriver i sin artikel 

viktiga faktorer som är av betydelse för elevers skrivförmåga och skrivutveckling. Resultatet som 

redovisas indikerar att vissa elever blev motiverade av att få skriva till en verklig mottagare, eller av 

vetskapen om att de själva skulle få läsa upp sin text. Däremot belyser de, precis som Lo och 

Hyland, att det även fanns elever som kände sig negativt inställda till att skriva om de visste att 

någon annan skulle läsa deras texter. Detta resultat baserades på semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer där eleverna fick svara på frågor relaterade till deras inställning till att skriva. 

  

Sammantaget bidrar Lo och Hyland (2007) och Hall och Axelrod (2014) med nya perspektiv 

gällande arbetet med autentiska skrivuppgifter. Till skillnad från resterande empiri som behandlar 

denna metod visar resultatet i deras undersökningar att eleverna inte blev enhälligt motiverade av 

att skriva till en verklig mottagare, utan att detta för vissa elever istället resulterade i en negativ 

känsla inför skrivuppgiften. 

3.3 Vikten av feedback  

  

Det sista framträdande temat i empirin var vikten av att ge eleverna feedback. Detta var framförallt 

tydligt i Truax (2018, s.135) studie där syftet var att undersöka vilka effekter lärares feedback kunde 

ha på elevers motivation till att skriva. Metoden förekom emellertid även i Hall och Axelrods (2014, 

s.40) resultat. Truax (2018, s.138) studie är genomförd i fyra klasser, varav två i årskurs 2 samt två 

i årskurs 3. Totalt deltog fyra lärare samt 56 elever som var slumpmässigt utvalda och 

metodansatserna som användes i studien var både kvalitativa och kvantitativa. Det empiriska 

materialet samlades in via tester, exit tickets, inspelade textsamtal mellan elev och lärare samt 

intervjuer.   

  

I Truax (2018, s.142–146) studie kunde tre resultatkategorier utformas, dessa blev (a) specifik 

objektiv feedback, (b) att korrigera, kritisera och uppmärksamma elevers misstag samt (c) growth 

mindset feedback. Dessa tre aspekter visade på tydliga samband mellan faktorer som hade antingen 

en positiv eller negativ effekt på elevers motivation. Eleverna visade sig bli motiverade till att skriva 

när läraren gav dem specifik objektiv feedback angående deras skriftliga val. Det framgår att en av 

lärarna gav positiva kommentarer gällande en elevs användning av skiljetecken, vilket gav eleven 

självförtroende och en ökad motivation till att skriva mer. Hon redogör även för att growth mindset 
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feedback var något som bidrog till att eleverna i högre grad blev motiverade. Growth mindset 

feedback innebar konstruktiv kritik som gav eleverna bekräftelse och lust att lära vidare. Detta 

koncept syftade till att göra eleverna medvetna om deras egen lärandeprocess och progressionen i 

den. Det som däremot är värt att notera är att hennes studie även visar att lärares feedback kunde 

ha negativa effekter på elevernas motivation till att skriva. Den feedback som var utformad som 

kritik och som uppmärksammade elevers grammatiska misstag visade sig leda till att deras 

motivationsgrad sjönk. 

  

Till skillnad från Truax (2018) som belyser både positiva och negativa effekter av lärares feedback, 

lyfter Hall och Axelrod (2014, s.40) endast betydelsen av att få beröm och att detta hade en positiv 

inverkan på elevernas motivation. I deras resultat framgår det att beröm från läraren eller 

kamraterna upplevdes uppmuntrande och gav eleverna mer motivation till att fortsätta skriva.  

3.4 Sammanfattning 

  

Sammantaget har resultatet i denna litteraturstudie identifierat tre metoder som har visat sig främja 

elevers motivation till att skriva. Den mest frekventa metoden som uppmärksammades i empirin 

var att skriva med hjälp av digitala verktyg. I resultatet framgår två olika anledningar till att de 

digitala verktygen främjade elevernas motivation till att skriva, vilket dels handlade om att eleverna 

enkelt kunde producera och revidera texter och dels om att de blev motiverade av de olika 

funktioner som fanns i digitala skrivprogram. En annan metod som uppkom i empirin var att 

eleverna fick arbeta med autentiska skrivuppgifter. Faktorer som då visade sig främja motivationen 

var att de fick skriva till en verklig mottagare och att de kunde relatera till uppgifternas innehåll. 

Däremot går det att rikta en viss kritik mot metoden då två studier visade att det även fanns elever 

som inte blev motiverade av att arbeta med autentiska skrivuppgifter med vetskapen om att någon 

annan skulle läsa deras texter.   

 

Den sista metoden som förekom i källmaterialet var feedback. Den feedback som visade sig ha en 

positiv effekt på elevernas motivation var när de fick beröm, growth mindset feedback och 

kommentarer på det som var bra med deras texter. Värt att notera är däremot att feedback som 

uppmärksammade elevers grammatiska misstag resulterade i att deras motivationsgrad sjönk. 
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4. Diskussion 
 

I detta kapitel förs en diskussion kring forskningsöversiktens metod och resultat. I 

metoddiskussionen kommer studiens styrkor och svagheter att kritiskt analyseras och bedömas. 

Här reflekteras kring sökstrategi, urval och bearbetning av empiri. Slutligen förs en 

resultatdiskussion där litteraturstudiens resultat ställs i relation till dess bakgrund, syfte och 

frågeställning.  

4.1 Metoddiskussion 

 

4.1.1 Sökprocessen och urval 
 

Denna litteraturstudie hade för avsikt att besvara en frågeställning kring metoder kopplade till 

elevers motivation till att skriva. Under sökprocessen noterades att utbudet av svenska studier var 

begränsat, detta då databasen SWEPUB endast resulterade i en svensk källa som kunde användas 

som empiriskt material. En diskussion fördes kring detta och något som uppmärksammades var 

det faktum att vi endast hade genomfört sökningar i en svensk databas. Om kompletterande 

sökningar efter svensk empiri genomförts i andra databaser finns möjligheten att ny och användbar 

empiri hade påträffats. En annan tänkbar orsak till det begränsade utfallet kan vara att de 

söksträngar som användes inte var tillräckligt kompletta för att ge ett sökresultat som omfattade all 

forskning inom det valda området. Däremot användes begreppen motivation och skriva i samtliga 

söksträngar som var avgörande begrepp för att kunna besvara litteraturstudiens frågeställning. Med 

hänsyn till detta vill vi påstå att sökningarna som genomfördes i SWEPUB borde ha resulterat i ett 

större omfång av användbar forskning och att detta därför åskådliggör begränsningen av svenska 

studier inom ämnesområdet. På grund av det begränsade utbudet av svensk forskning var det 

nödvändigt att söka bland internationella studier för att hitta empiri till forskningsöversikten. 

Sökningar genomfördes därför i databasen ERIC, där ett stort omfång av studier påträffades och 

valdes ut. Detta bekräftade vår reflektion kring hur begränsat just det svenska utbudet av forskning 

inom vårt valda område var.  

 

Efter urval två var det 12 källor kvar som skulle utgöra denna litteraturstudies empiri. En svårighet 

som uppstod i samband med bearbetningen av dessa var att flertalet studier ej var tillgängliga, trots 

flertalet försök i bibliotekets sökfunktion OneSearch. Med hänsyn till detta fördes en reflektion 

kring att det troligtvis finns mer forskning inom ämnet som hade kunnat vara av relevans och 

bidragit till ett mer omfattande källmaterial. Detta fick oss även att fundera kring ett av 

inklusionskriterierna som innebar att vi endast valde att inkludera källor vars publiceringsår är 2004 

och framåt. Även detta innebär att det säkerligen finns relevanta källor vars publiceringsår är äldre 

än det valda årsspannet som hade kunnat bistå denna studie med nya perspektiv. Vi är därmed 

medvetna om att tillgängligheten och ett utökat årsspann hade kunnat innebära fler användbara 

källor samt ett annorlunda utfall gällande denna studies resultat. Däremot anser vi att empirin ändå 

är tillräckligt omfattande för att kunna besvara litteraturstudiens frågeställning. 
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4.1.2 Begränsning av studier  
 

Något som uppmärksammades i empirin var att det endast fanns två studier som berörde metoden 

feedback. Det vi ställde oss frågande till var om enbart två studier var tillräckligt för att vi skulle 

kunna benämna feedback som en metod att använda för att skapa motivation till att skriva. 

Däremot var vi tvungna att ta hänsyn till det faktum att båda studiernas resultat ändå visade att 

metoden främjade elevernas motivation. Av den anledningen kunde dessa två studier inte uteslutas 

från empirin, då de ändå bidrog med nya perspektiv gentemot denna litteraturstudies frågeställning. 

Vi är emellertid medvetna om att resultaten bör analyseras utifrån denna studies förutsättningar 

och att det eventuellt skulle kunna finnas mer forskning kring feedback och motivation som vi inte 

haft tillgång till under detta arbete.  

  

En annan svårighet som upptäcktes i samband med de internationella studierna var det faktum att 

den största delen av empirin var skriven på engelska. Detta ställde höga krav på oss 

uppsatsförfattare då problematiken med att sammanfatta en text från ett språk till ett annat är att 

begrepp och meningar riskeras att översättas felaktigt, vilket i sin tur kan resultera i att studiens 

innebörd misstolkas. För att säkerställa att källornas resultat inte skulle misstolkas beslutades därför 

ett inklusionskriterium att förhålla sig till. Inklusionskriteriet innebar att vi endast behöll empiri 

som använde sig av begreppet motivation i likhet med definitionen som ges i bakgrunden till denna 

studie. Detta för att undvika långsökta tolkningar av ett begrepp som var centralt för att kunna 

besvara vår frågeställning. På grund av detta anser vi att denna forskningsöversikt håller en hög 

reliabilitet.  
 

Efter bearbetningen av empirin observerades att alla årskurser frågeställningen riktade sig till var 

representerade i resultatet förutom årskurs 6. En av studierna undersökte dessutom elever i 

årskurserna F-5, vilket alltså innefattade en årskurs vi inte hade för avsikt att undersöka. En 

diskussion fördes kring hur detta eventuellt skulle kunna påverka forskningsöversiktens 

tillförlitlighet. Å ena sidan innebar det att källmaterialet inte omfattade hela årskurs-spannet som 

anges i frågeställningen och att det även fanns en källa som undersökte elever utanför detta 

årskursspann. Å andra sidan användes alla tre metoderna i allt från förskoleklassen till årskurs 5 där 

samtliga visade på positiva effekter gällande elevers motivation till att skriva. Detta tolkades som 

att metoderna lätt kunde anpassas till olika åldrar och att källmaterialets resultat kunde appliceras i 

närliggande årskurser. Det konstaterades även att det var metoderna i sig som undersöktes och inte 

några specifika resultat eller kunskapskrav. Med detta i åtanke ansåg vi att metoderna kunde 

användas i allt från förskoleklassen till årskurs 6 och att studierna på så vis även kunde besvara 

denna litteraturstudies frågeställning.  

  

4.1.3 Överförbarhet till svensk skola  
 

En annan tanke som infann sig i samband med bearbetningen av det empiriska materialet var 

huruvida det begränsade utbudet av svensk forskning skulle komma att påverka möjligheten att 

besvara denna studies frågeställning. Detta då majoriteten av empirin som hittades bestod av 

internationell forskning som var genomförd i Hong-Kong, Singapore, Turkiet, USA, Irland, Costa 

Rica, Libanon och Taiwan. Det som diskuterades i samband med detta var huruvida metoderna i 
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de internationella källorna var applicerbara i relation till den svenska läroplanen. Å ena sidan är den 

internationella empirin genomförd i länder som arbetar mot en annan läroplan än den vi har i 

Sverige. Å andra sidan fokuserar inte denna litteraturstudie på något specifikt mål, utan undersöker 

undervisningsmetoder. Detta innebär således att även om metoderna är genomförda utomlands 

vill vi ändå påstå att de kan användas och anpassas för att uppfylla kunskapskraven i den svenska 

läroplanen. Däremot går det inte att säkerställa att metoderna ger samma utfall i en svensk skola 

vilket innebär att denna litteraturstudies slutsatser är begränsade. 

 

4.1.4 Tänkvärda noteringar 

 
Under bearbetningen av empirin framgick det att undersökningarna av både Fidaoui et al. (2010) 

och Lo och Hyland (2007) var genomförda i klasser bestående av elever med engelska som 

andraspråk. Utöver detta var Lo och Hylands (2007) studie dessutom genomförd på en skola med 

bara flickor. Dessa noteringar fick oss att ifrågasätta resultatens jämförbarhet med resterande 

källmaterial och om de fortfarande kunde bidra med användbara data för denna forskningsöversikt. 

Funderingarna handlade även om huruvida dessa aspekter eventuellt kunde påverka 

forskningsöversiktens validitet, då frågeställningen inte specifikt riktar sig till elever med 

skrivsvårigheter eller homogena skolor. 
  

Å ena sidan kunde vi inte med säkerhet veta att studierna hade fått samma utfall i klasser med 

engelska som modersmål. Det går inte heller att konstatera att metoden på den homogena skolan 

hade givit samma resultat på en heterogen skola. Å andra sidan var Belet Boyaci och Güners (2018) 

samt Magnussons (2004) resultat samstämmiga med Lo och Hyland (2007) trots att dessa var 

genomförda på skolor med både pojkar och flickor som inte var andraspråkselever. I empirin 

framgår även att resultatet i Dunn och Sweeneys (2018) samt Yamac och Ulusoys (2016) studier, 

som innefattande elever med engelska som modersmål, var samstämmigt med studien genomförd 

av Fidaoui et al. (2010). 

  

Även om det är värt att notera att både Lo och Hyland (2007) och Fidaoui et al. (2010) i viss mån 

avviker från resterande källor, överensstämmer deras resultat med flertalet andra i källmaterialet. 

Av den anledningen ansåg vi att vår studie håller en hög validitet, då dessa studier ändå kunde 

användas för att besvara denna litteraturstudies frågeställning.  

4.2 Resultatdiskussion 

 
Resultatet i denna studie redovisar tre olika metoder som kan användas för att skapa motivation 

till att skriva, dessa är: digitala verktyg, autentiska uppgifter, samt feedback. Trots att tre metoder 

identifierades bland empirin var det två som var särskilt framträdande. Autentiska uppgifter och 

användandet av digitala verktyg var mest återkommande och det var också utifrån dessa två 

metoder vi kunde dra flest kopplingar till forskningsöversiktens bakgrund.  
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4.2.1 Att skapa elevnära skrivuppgifter 

 

En resultatkategori som togs fram bland källmaterialet var autentiska uppgifter. I många studier 

framgick det att eleverna blev motiverade av att kunna relatera till ämnet de skrev om. Efter att ha 

bearbetat denna empiri kunde vi notera att detta stämde väl överens med Wery och Thomsons 

(2013) forskning. De betonar vikten av att ge elever uppgifter som är nära kopplade till det verkliga 

livet och att detta i sin tur ökar deras motivation. Dessa aspekter framgår med tydlighet i flertalet 

studier som ingår i det empiriska materialet (Lo & Hyland, 2007; Belet Boyaci & Güner, 2018; 

Magnusson, 2004; Nolen, 2007). Efter att ha bearbetat empirin kunde vi också konstatera att det 

Wery och Thomson beskriver som sådant som ökar elevers generella motivation till att lära även 

kan skapa motivation specifikt till att skriva.  

 

Ytterligare en aspekt som framkom i empirin var betydelsen av att skapa skrivuppgifter med ett 

tydligt syfte. I många studier visade det sig att eleverna blev motiverade av att få skriva till en verklig 

mottagare (Nolen, 2007; Belet Boyaci & Güner; 2018; Magnusson, 2004; Hall & Axelrod, 2014). 

Detta kan dels kopplas till Wery och Thomsons (2013) forskning om att undervisningen bör 

anknyta till det verkliga livet och dels till de framgångsfaktorer som Liberg (2007) lyfter i relation 

till elevers skrivutveckling. Liberg betonar att det är betydande att eleverna känner att skrivandet 

fyller en viktig funktion i deras liv, vilket denna metod möjliggör. Genom att få skriva till en verklig 

mottagare synliggörs syftet med att lära sig skriva och att det är något eleverna kommer att ha 

användning för även efter avslutad skolgång.  

 

Wery och Thomson (2013) samt Liberg (2007) betonar i denna litteraturstudies inledande kapitel 

faktorer som anknyter till elevers generella motivation och skrivutveckling. Litteraturstudiens 

resultat visar däremot att aspekterna även går att koppla direkt till elevers motivation till att skriva, 

vilket har bidragit till nya kunskaper kring faktorer som påverkar elevers inställning till skriftspråket. 

 

4.2.2 Källornas diskrepans 

  

Det var tre källor som skiljde sig från de andra i empirin. Två av källorna som undersökte autentiska 

skrivuppgifter visade att en del av eleverna inte blev motiverade av att ha någon specifik mottagare 

att skriva till (Hall & Axelrod, 2014; Lo & Hyland, 2007). Den tredje källan som avvek från 

resterande empiri behandlade digitala verktyg. Denna studie var genomförd av Nair et al. (2013) 

och enligt deras resultat föredrog nästan hälften av eleverna att skriva med papper och penna 

framför att skriva online på en dator. En faktor som är värd att begrunda är om dessa resultat kan 

ha påverkats av studiernas omfattning eller metodansatser. Två av studierna var genomförda under 

relativt korta tidsperioder vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att deras resultat avviker 

från resterande källmaterial. (Lo & Hylands, 2007; Nair et al., 2013). En tänkbar anledning till att 

Hall och Axelrods (2014) resultat skiljer sig skulle kunna vara att deras resultat endast grundar sig 

i semistrukturerade intervjuer. Detta innebär således att de endast får ett perspektiv på metodens 

utfall i de klasser som undersöktes.  

 

Med Hall och Axelrods (2014) samt Lo och Hylands (2007) studier i åtanke, som båda behandlade 

autentiska uppgifter, går det även att diskutera Wery och Thomsons (2013, s.104–107) forskning 
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som redovisas i litteraturstudiens inledande kapitel. De beskriver att motivation uppstår när elever 

får arbeta med uppgifter som är autentiska, då elever som kan koppla skoluppgifter till deras 

verklighet tenderar att bli mer motiverade. Däremot visar vårt sammanställda resultat att eleverna 

inte blev enhälligt motiverade av att skriva till en verklig mottagare. Med andra ord kan vi därför 

konstatera att Wery och Thomsons forskning kring hur motivation uppstår inte stämmer i varje 

enskilt fall.  

 

Något annat som diskuterades i relation till de avvikande resultaten var det faktum att det inte är 

säkert att en och samma undervisningsmetod motiverar en hel elevgrupp. Enligt Skolverket (2018, 

s.8) ska undervisningen syfta till att stimulera alla elevers olika behov, vilket synliggör det faktum 

att alla elever lär sig på olika sätt. Detta skulle också kunna vara en förklaring till att resultaten visar 

på både positiva och negativa effekter. Utifrån detta kom vi fram till att det inte nödvändigtvis 

behöver vara negativt att dessa resultat avviker från resterande empiri. Tvärtom synliggör det att 

lärare bör använda samtliga undervisningsmetoder med eftertanke och ha i åtanke att alla elever 

har olika behov. Det som fungerar för den ena eleven behöver inte fungera för den andra och det 

går aldrig att förutsätta att en hel elevgrupp ska tilltalas av en och samma metod.  

4.2.3 Att ge eleverna feedback i form av beröm  

 
I empirin betonas betydelsen av att eleverna ges konstruktiv feedback och kommentarer i form av 

beröm. Detta visade sig ha positiva effekter gällande elevernas motivation till att skriva (Truax, 

2018). Denna metod går att koppla till det som beskrivs i litteraturstudiens bakgrund under 

rubriken; att skapa motivation. Där synliggörs vikten av att ge eleverna beröm, då detta kan ha en 

positiv effekt på elevernas självförtroende vilket i sin tur leder till en ökad motivation (Wery & 

Thomson, 2013). Det som går att konstatera efter denna litteraturstudie är att feedback och beröm 

som uppmärksammar det eleverna gör bra samt uppmuntrar dem till att bli medvetna om sin egen 

lärandeprocess inte bara leder till en ökad motivation generellt, utan även kan leda till en ökad 

motivation till att skriva. Värt att notera är emellertid att feedback som fokuserade på elevers 

grammatiska misstag visade sig ha en negativ effekt gällande deras inställning till skrivandet. Denna 

aspekt har bidragit med nya kunskaper kring metoden och är något vi kommer att bära med oss 

inför vår framtida yrkesprofession.  
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5. Slutsats och implikation 
 

Denna litteraturstudie hade för avsikt att besvara frågeställningen; Vilka metoder kan lärare 

använda för att elever i årskurs 1–6 ska få motivation till att skriva? Utifrån den insamlade empirin 

kunde frågeställningen besvaras och de metoder som identifierades var digitala verktyg, autentiska 

uppgifter, samt feedback. Inom de digitala verktygen var det dels möjligheten att kunna revidera 

och producera text och dels olika funktioner i digitala skrivprogram som främjade elevers 

motivation. De autentiska uppgifterna utgjordes av elevnära uppgifter och att skriva till en verklig 

mottagare, vilket visade sig ha goda effekter gällande motivationen till att skriva. Den sista metoden 

var feedback, där kommentarer i form beröm och growth mindset feedback visade sig ha en positiv 

inverkan på elevers motivation.  

 

Men hänsyn till det faktum att endast en svensk studie påträffades, att empirin enbart består av två 

källor som berör feedback samt att inga källor var genomförda i årskurs 6, är denna 

litteraturstudiens slutsatser begränsade. Detta då det inte går att säkerställa att metoderna som 

identifierades motiverar eleverna till att skriva i varje enskilt fall. En slutsats som däremot kan dras 

utifrån vårt resultat är att dessa tre metoder finns och har använts med goda resultat utomlands 

och att de även kan appliceras i svensk skola.  

5.1 Didaktiska implikationer 

  

Nedan följer framträdande aspekter som identifierades i de metoder som utgör denna studies 

resultat. Dessa visade sig ha en positiv effekt på elevers motivation till att skriva och kan med fördel 

användas för att skapa en varierad och kreativ skrivundervisning. Aspekterna representerar olika 

tillvägagångssätt och perspektiv som utifrån forskningsöversiktens resultat kan utmynna i 

motiverade elever. Punkterna nedan redovisar hur lärare som undervisar i årskurserna 1–6 kan 

implementera vår studies slutsatser i praktiken:  

 

  

●  Det är betydande att skapa lärsituationer som för eleverna upplevs meningsfulla, 

därför bör skrivuppgifter utgå från elevernas intresse, erfarenheter och sociala 

omgivning.   

  

●  Att skapa autentiska skrivuppgifter med verkliga mottagare frambringar elevers 

motivation och synliggör syftet med att lära sig att skriva.  

  

●  De digitala verktygens funktioner kan med fördel användas för att möjliggöra enklare 

sätt producera samt revidera skriven text. 

 

●  Det är betydande att eleverna ges uppmuntrande och konstruktiv feedback i samband 

med skrivundervisningen.  
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5.2 Vidare forskning 

  

Problemområdet för denna studie var att mycket forskning som gjorts har riktat sig till att utveckla 

läsundervisningen, därför ville vi fördjupa oss kring metoder kopplade till skrivundervisningen. 

Under genomförandet av forskningsöversikten identifierades ett nytt problemområde för fortsatt 

forskning. I vår empiri uppkom en studie som var genomförd på en flickskola. Detta har medfört 

en nyfikenhet gällande motivation till att skriva ur ett genusperspektiv och om det uppkommer nya 

metoder i samband med detta som skiljer sig från de som upptäcktes i denna studie.  

 

I denna litteraturstudies inledande kapitel hänvisar vi till en rapport som belyser det faktum att det 

gjorts mer forskning inom läsundervisningen och att skrivundervisning har hamnat i skymundan 

(Taube et al., 2015, s.75). Detta bekräftades under bearbetningen av källmaterialet då en 

kunskapslucka identifierades gällande det begränsade utbudet av svensk forskning inom det valda 

området. Följaktligen kan ytterligare ett förslag på vidare forskning vara att fortsätta undersöka 

elevers motivation till att skriva i svenska skolor. 

  

Slutligen har detta arbete resulterat i att vi bär med oss nya och användbara kunskaper inför vår 

framtida profession och yrkesroll. Vi har förhoppningar om att med hjälp av metoderna kunna 

skapa en kreativ och lustfylld skrivundervisning som ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att 

bli motiverade till att skriva. 
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Syftet var att undersöka effekten av autentiska 
uppgifter kopplat till elevers läsförståelse, skriftliga 
förmåga samt elevers motivation till att skriva.  
 

 x   x      46    

 
Turkiet 

 
4 

Cordero, K., 
Nussbaum, M., 
Ibaseta, V., Otaíza, 
M. J. & 
Chiuminatto, P. 
(2018). 

Undersöker hur multimodalitet och digitala 
verktyg kan stödja elevers skrivning och läsning. 
De undersöker även om detta arbetssätt kan 
främja elevers motivation till att skriva och läsa. 

   x     x  51    

 
Costa Rica 

 
3 

Dunn, J. & 
Sweeney, T. 
(2018). 

Undersöker lärares och elevers upplevelser av 
användandet med ipads i samband med 
skrivandet, samt hur skrivningen skiljer sig från att 
skriva för hand 
 

    x x     18 3   
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Nordirland 
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Fidaoui, D., 
Bahous, R. & 
Bacha, N. N. 
(2010). 

Deras syfte var att undersöka hur datorerna kunde 
användas för att motivera elever till att utveckla 
sin skrivförmåga.  

   x x  x    48 4   

 
Libanon 

 
4 

Girmen, P., 
Özkanal,Ü. & 
Dayan, Ö. (2919). 

Syftet med studien var att definiera på vilket sätt 
framställandet av berättande texter via en digital 
plattform kunde förbättra elevers skriftliga 
förmåga. 

      x  x  22    

 
Turkiet 

 
4 

Hall, A. H. & 
Axelrod, Y. (2014). 

Undersöker i sin artikel viktiga faktorer som är av 
betydelse för elevers skrivförmåga och 
skrivutveckling. 
 

    x  x  x  81    

 
USA 

 
F-5 

Lo, J. & Hyland, F. 
(2007). 

I studien jämförs två skrivprogram, där syftet med 
studien var att undersöka vilken effekt dessa hade 
på elevers skriftliga förmåga samt deras motivation 
till att skriva.  
 

   x x x     40 1   

 
 

Hong Kong  
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Magnusson, M. 
(2004). 

Undersöker vilka undervisningstillfällen som 
främjar elevers lust och motivation till att skriva. 
 

    x  x  x  12    
 

Sverige 
 
1 

Nair, S. S., Tay, L. 
Y. & Koh, J. H. L. 
(2013). 

Undersöker elevers motivation till att skriva och 
jämför mellan den traditionella undervisningen 
(papper och penna) och skrivande på en blogg. 
 

   x x   x x  224    

 
Singapore 

 
 
5 

Nolen, S. B. 
(2007). 

Syftet är att titta på hur motivationen för att läsa 
och skriva förändras under de tre åren som 
studien genomfördes. Grounded theory 
 

    x  x  x  67 4   

 
USA 

 
1–3 

Truax, M. L. 
(2018). 

Syftet är att undersöka vilka effekter lärares 
språkbruk vid feedback till elever kan ha på 
elevers motivation till att skriva 
 
 

 x   x      56 4   

 
 

USA 

 
 

2-3 

Yamaç, A. & 
Ulusoy, M. (2017). 

Undersöker om framställandet av en berättande 
text med hjälp av en digital plattform kan ha en 
positiv effekt på elevers skrivförmåga. 
 

    x  x  x  26    
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