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ABSTRAKT 

Ett av uppdragen som svensklärare har är att stimulera elevers intresse för att skriva. 

Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för elevers motivation till skrivande i 

svenskämnet. Hur beskriver elever sin motivation till skrivande, och vilka faktorer anser 

de ökar, respektive minskar deras motivation till skrivande i svenskämnet? 

Undersökningen baseras på intervjuer av fem elever i årskurs nio. Studien bygger på 

induktiva ansatser där resultatet diskuteras i förhållande till teoretiska perspektiv på 

motivation och skrivundervisning.  

 

Flera av eleverna i studien beskriver ett stort intresse för skrivande. De tycker att det är 

roligt att skriva och att få använda sin fantasi. De drivs till stor del av yttre drivkrafter 

när det gäller att prestera i skrivandet, såsom betyg och framtida utbildningar eller 

arbeten. Faktorer som eleverna beskriver ökar deras motivation är fria skrivuppgifter, 

intresse och inspiration till skrivuppgiften och att få arbeta med kamratrespons. Faktorer 

som eleverna beskriver minskar deras motivation till skrivande är bristen på ork att 

anstränga sig, tidspress eller för lång tidstillgång, negativa lärarkommentarer och brist på 

inspiration till skrivandet.   

 

Slutsatser ur studien är att lärare aktivt bör arbeta för att öka elevers inre motivation till 

skrivande genom att koppla skrivandet till elevers erfarenheter och intressen. Vidare att 

en processinriktad undervisning ger elever ökade möjligheter till eftertanke och 

bearbetning av texter. Slutligen bör lärare tänka på att lyfta fram texters styrkor framför 

dess brister för att öka eller förstärka elevers självförtroende till skrivande.       
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1 INTRODUKTION 

 

Enligt den nya kursplanen i svenska för grundskolan (Utbildningsdepartementet, 

2011) ska undervisningen stimulera elevers intresse för att skriva. Jag undrar om 

skrivundervisningen gör det idag? Hur ser elevers motivation för skrivande ut, och 

vilka faktorer påverkar deras motivation i positiva eller negativa riktningar? 

Självklart har alla elever olika intressen, och uppskattar olika ämnen olika mycket, 

och så måste det få vara. Å andra sidan är skrivande en färdighet som eleverna 

kommer använda och ha nytta av vid en mängd olika tillfällen i livet. Vid 

studiesammanhang är skrivande ett medel för inlärning och förmedling av kunskap. 

Skrivande är också ett medel för att söka arbete, och en tillgång vid flera olika 

arbeten. Vidare är skrivande också, enligt kursplanen för svenska i grundskolan, ett 

medel för eleverna att utveckla sin identitet och sin förståelse för omvärlden.  

 

I den bästa av världar skulle alla skolans elever finna glädje över att utvecklas och få 

lära sig nya kunskaper i skolan. Vid mina praktikperioder har jag dock lagt märke till 

att nya arbetsuppgifter har tagits emot med blandad förtjusning av eleverna. För 

lärare finns det ett värde i att öka förståelsen för vad som driver elever när det gäller 

skrivande i svenskämnet.   

 

Motivation är ett brett begrepp som har tolkats utifrån en mängd infallsvinklar. Den 

här studien lyfter fram olika delar av olika motivationsteorier som sedan kopplas till 

undersökningens resultat. I bakgrunden presenteras vidare tidigare forskning kring 

uppfattningar om skrivande i skolan. Med elevbaserade intervjuer syftar 

undersökningen att se hur fem elever i årskurs nio beskriver sin motivation till 

skrivande i svenskämnet, samt vilka faktorer de anser ökar respektive minskar deras 

motivation till skrivande i svenskämnet.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Introduktion av begreppet motivation 

I Nationalencyklopedin (2011) definieras motivation som en psykologisk term för de 

faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål. 

Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör 

vissa saker snarare än andra. 

Jenner (2004) hänvisar ordet motivation från en latinsk term, movere, som betyder 

att röra sig. Motivationsforskningens fråga kan alltså formuleras: vad får människor 

att röra sig? Ryan och Deci (2000) beskriver att en person utan inspiration agerar 

omotiverat, medan en person som är energisk eller aktiv för att nå ett mål agerar 

motiverat.  

2.2 Inre och yttre motivation 

Ryan och Deci (2000) skriver att det kan finnas olika typer av motivation baserat på 

skillnader mellan orsaker eller mål hos en person som leder till handling. Den mest 

grundläggande uppdelningen handlar om inre och yttre motivation. Beteenden som 

präglas av frihet och självständighet, och som härstammar från en inre drivkraft, kan 

kallas för inre motiverade beteenden. Människor drivs då av ett eget intresse och en 

glädje över att utveckla sina kunskaper. Yttre motiverade beteenden är kopplade till 

yttre faktorer, och graden av inre intressen till aktiviteten kan variera.  

 

Ryan och Deci (2000) presenterar en modell för olika typer av motivation:  

 

 

 

Figur 1, A taxonomy of human motivation. (Ryan och Deci, 2000, s 61) 
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Modellen kan delas upp i tre kategorier: ingen motivation, yttre motivation och inre 

motivation. Den yttre motivationen delas i sin tur in i fyra delar där olika processer 

och orsaker till handling beskrivs.  

Ingen motivation: Förknippas med osäkerhet inför uppgiften och kompetensen inför 

uppgiften uppfattas som låg. Uppgiften uppfattas också som irrelevant och personen 

har ingen avsikt att genomföra den. Personen känner ingen inre drivkraft inför 

uppgiften. 

Yttre motivation 

- Yttre reglering: Förknippas med yttre belöningar eller straff. Uppgiften 

genomförs medgörligt för att uppnå belöning eller för att undvika straff. Den 

här typ av motivation känner vi igen från behavioristen Skinner. Handlingar 

drivs helt av yttre drivkrafter. 

- Introjektion: Förknippas med att man vill införliva andras, eller egna, normer, 

värderingar och attityder. Det finns alltså en vilja att få uppskattning från 

andra, eller från sig själv, genom sitt handlande. Man vill förbättra sitt ego 

och/eller sitt självförtroende. Handlingar drivs av en delvis yttre drivkraft. 

- Identifikation: Här sker en medveten värdering av aktivitetens värde för 

individen och huruvida uppgiften kan kopplas till egna mål. Handlingarna 

drivs av inre drivkrafter. 

- Integrering: Här handlar det om en integrering mellan inre och yttre 

motivation där inre och yttre skäl och mål överensstämmer. Individen 

värdesätter inte bara aktiviteten i sig, utan strävar även efter att uppnå ett gott 

resultat. Handlingarna drivs av inre drivkrafter. 

Inre motivation: Förknippas med intresse och glädje inför uppgiften. Handlingarna 

drivs helt av inre drivkrafter. (Ryan & Deci, 2000) 

 

2.3 Behavioristisk motivationspsykologi 

Skinner (2008) diskuterar skillnader mellan arrangerade förstärkningar och naturliga 

förstärkningar i skolan. Han menar att läraren behöver arrangera goda 

undervisningsbetingelser med omedelbara följder. När det gäller arrangerade 

förstärkningar lyfter han fram negativa förstärkningar som vanliga i skolan, 

exempelvis kvarsittning eller att straffa likgiltigt beteende och bristande uttal. Straff i 

undervisningssammanhang kan lära elever att vara mer uppmärksamma, men de blir 

inte undervisade i hur de ska göra istället. Postitiva arrangerade förstärkningar kan 

vara höga betyg, priser eller stipendier. Nackdelen med detta är att förmodligen inte 

alla kan få pris eller höga betyg. Betyg och liknande förstärkningar ges också långt 

efter undervisningssituationen. Arrangerade förstärkningar leder också till att eleven 

strävar efter att uppfylla lärarens önskemål. Men med arrangerade förstärkningar kan 

läraren behålla sin roll som lärare. När det gäller naturliga förstärkningar gäller det 

för läraren att arrangera en studiemotiverande miljö, och i en sådan miljö motiveras 

eleven till lärande på egen hand. Skinner menar dock att de naturliga 

förstärkningsbetingelserna snarare alstrar lättja än flit, vilket inte gör dem så 

effektiva i skolan. Han menar vidare att omedelbar och konsekvent förstärkning är 

önskvärd, men att fördröjda förstärkningar också kan ha betydelse då människor 

ibland arbetar mot avlägsna mål. (a.a.)   
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2.3.1 Maslows behovstrappa 

Maslows behovshierarki har enligt Imsen (2006) ett starkt fäste hos pedagoger. 

Maslows behovshieraki, eller trappa, har fem steg, vilka han anser vara 

grundläggande behov hos människan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Maslows behovshierarki (Imsen, 2006, s 468) 

De primära behoven kommer först, och de mer socialt inriktade högre upp. När de 

fundamentala behoven är tillfredsställda kan vi göra saker som får oss att växa som 

människor. Maslow kallar de lägre behovsstegen för bristbehov, och de högre för 

växtbehov. De fysiologiska behoven handlar om exempelvis hunger och törst. När 

det gäller behov av trygghet och säkerhet är motsatsen oro och ångest. När det gäller 

behov av kärlek och social tillhörighet menar Maslow att människan är en social 

varelse. När det gäller behovet av erkännande och respekt menar Maslow att det 

finns två sidor i detta behov. För det första vill man som människa känna att man 

duger, det vill säga att man har en reel kompetens och att man klarar av uppgifter. 

För det andra finns en önskan att vara något i andras ögon. När alla dessa behov är 

uppfyllda kan man sedan förverkliga sig själv och använda sina förmågor i ett 

meningsfullt sammanhang. Ofta kopplas detta samman med arbete, men också till 

personliga mål. (Imsen, 2006) 

2.4 Elevers motivation till skolarbete 

Ryan och Deci (2000) beskriver i artikeln Intrinsic and extrinsic motivation: classic 

definitions and new directions  inre motivation som ett viktigt fenomen för lärare vid 

undervisning. Inre motivation resulterar i högkvalitativ inlärning och kreativitet, och 

det är därför av stor vikt att lärare känner till vilka faktorer som leder till ökad inre 

motivation, och vilka faktorer som underminerar den. De  menar att internaliserings- 

och integreringsprocesser kan vara positiva när det gäller att få yttre motiverade 

beteenden att bli mer inre motiverade. Ur ett skolperspektiv handlar det om att 

tydliggöra mål, se till att undervisningen upplevs som meningsfull och att eleverna 

uppfattar kunskaperna som meningsfulla. Vidare att eleverna uppfattar att de har den 

kompetens som krävs för att klara uppgifterna. Det mest grundläggande för 

motiverande undervisning beskriver Ryan och Deci (a.a.) är att elever känner sig 

uppskattade i gruppen, av läraren, i skolan med mera. Elever som känner sig 

1. Fysiologiska behov 

2. Behov av trygghet och säkerhet 

 

3. Behov av kärlek och social 

tillhörighet 

4. Behov av erkännande och 

positiv självuppfattning 

 

5. Behov av självförverkligande 
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respekterade är mer villiga att genomföra uppgifter vilket i sin tur leder till en högre 

grad av integrerad inre motivation.      

 

Jenner (2004) diskuterar i skriften Motivation och motivationsarbete i skola och 

behandlingshem teman i motivationsforskningen. Han menar att motivation består av 

tre samverkande faktorer. För det första handlar motivation om en inre faktor. 

Motivation ses här som en drivkraft som sätter igång ett beteende eller en handling. 

Den andra aspekten Jenner lyfter fram är en tanke om målsträvan. Det kan antingen 

röra sig om yttre mål och belöningar såsom pengar, betyg eller status. Det kan också 

handla om inre mål såsom glädje, stolthet och känsla av självförverkligande. Om 

tyngdpunkten ligger på yttre mål, till exempel betyg, så blir eleven inriktad på att 

skaffa sig sådana kunskaper som premieras vid betygssättning. Då kan inre mål, 

såsom bildningstörst, aha-upplevelser och intellektuell tillfredsställelse komma i 

skymundan. Den tredje aspekten Jenner presenterar är sambandet mellan drivkraften 

och målen, vilket han kopplar samman med individens självförtroende. Om en 

person med gott självförtroende misslyckas med en uppgift leder misslyckandet till 

nya tag och en starkare satsning. Om däremot en person med dåligt självförtroende 

misslyckas med ett mål kan misslyckandet leda till att ambitionsnivån sänks. (a.a.)  

 

Lins, McKeachies och Kims (2002) undersöker i sin studie College student intrinsic 

and/or extrinsic motivation and learning hur inre och yttre motiv påverkar 

inlärningen bland 581 collegestuderande elever i USA och Korea. Syftet med studien 

var att undersöka om och hur inre och yttre motiv samverkar vid inlärning och hur de 

bidrar till positiva och negativa effekter på inlärningen. Studien visar att elever med 

en moderat nivå av yttre motivation och hög nivå av inre motivation har högre 

medelbetyg än elever med både låg och hög nivå av yttre motivation. Elever med 

medel och hög nivå av inre motivation visar dessutom en lägre anspänningsnivå vid 

provsammanhang samt ett högre självförtroende. Lin, McKeachie och Kim (a.a.) 

menar att elevers inre motivation kan öka när lärare styr elevers uppmärksamhet från 

betyg till lärande, så att eleverna fokuserar mer på vilka kunskaper de har utvecklat, 

och vad de lär sig vid testsammanhang. Detta kan vara ett exempel på en 

integreringsprocess som Ryan och Deci (2000) nämner när det gäller att få yttre 

motiverade beteenden att bli mer inre motiverade.  Lin, McKeachie och Kim (2006)  

anser dock att lärare inte behöver ta bort elevers motivation för högre betyg för att 

uppnå kognitiva och livslånga lärandemål så länge betygen kopplas till själva 

lärandet och elevers egna mål.  

 

Daniels och Arapostathis (2005) har intervjuat fyra high schoolelever i en medelstor 

amerikansk stad angående deras egna röster om skolarbete och om deras motivation 

till skolarbete. Eleverna härstammar från ett av samhällets fattigaste områden och de 

har haft svårt att klara de standardiserade proven. Daniels och Arapostathis menar att 

lärare ständigt möter elever som inte verkar bry sig om skolan. I den här studien 

försöker de skapa en förståelse för dessa fyra elevers motivationsfaktorer. Eleverna 

svarar att de måste vara intresserade av ett ämne och se meningen med lärandet för 

att kunna engagera sig i uppgiften. En elev förklarar att han inte kan slutföra en 

uppgift som han inte alls är intresserad av. En annan elev menar dock att en uppgift 

kan vara tråkig, men så länge han ser nytta och mening med den så går det an. 

Eleverna menar att de inte motiveras av betyg eftersom de fått dåliga betyg gång 
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efter gång.  En av eleverna anser att han inte kommer få något jobb ändå. Eleverna 

menar att läraren har en stor del i deras motivation till skolarbetet. De anser att det är 

viktigt att läraren ser eleven som en person med talang, och inte ett som ett betyg. De 

menar också att det är viktigt att ha en god relation till sin lärare, annars struntar de 

helt i skolarbetet. Daniels och Arapostathis konstaterar att det är viktigt att lärare 

bygger och arbetar för en respektfull relation till sina elever, speciellt om man arbetar 

med tonåringar. Vidare om vikten av att undervisningen bygger på elevernas egna 

intressen och att lärare bör begränsa användandet av yttre belöningar för att inte 

elevers inre motivation till lärande ska komma i skymundan. Eleverna i den här 

studien säger tydligt att de inte tänker arbeta bara för att läraren ger dem en uppgift. 

Det tycks alltså vara av större vikt för dessa elever att yttre motivationsfaktorer, 

såsom betyg, inte sätts i fokus i undervisningen. Eleverna verkar koppla samman 

betyg med misslyckande, och har svårt att lägga energi på skolarbete om de inte 

känner någon inre motivation såsom intresse för uppgiften, eller känsla av mening 

med uppgiften. En jämförelse med Lins, McKeachies och Kims (2006) undersökning 

visar alltså att den tillåtande graden av yttre motivation till skolarbete hos elever kan 

variera när det gäller elevers drivkraft. Skillnaden mellan Lins, McKeachies och 

Kims (a.a.) undersökning och Daniels och Arapostathis (2005) undersökning kan 

också förstås tydligare genom Jenners (2004) forskningsöversikt, där han menar att 

elevers självförtroende påverkar drivkraften olika hos olika elever vid misslyckanden 

i skolan. 

2.5 Elevers motivation till skrivande i svenskämnet 

Parmenius-Swärd (2008) beskriver läroprocesser i sin avhandling om 

gymnasieelevers skrivundervisning. De intervjuade eleverna önskar en 

skrivundervisning där de får öva sin skrivförmåga, att de får kommunicera om texter 

och att de ges möjlighet att experimentera och göra fel. Hon menar att 

skrivundervisningen är produktinriktad och betygsorienterad, samt att 

skrivundervisningen inte har som mål att eleverna ska utveckla sitt individuella 

skrivande i ett processperspektiv. Elevernas texter blir bedömda utan någon egentlig 

övning eller bearbetning. Elevernas utveckling, skrivprocessen som arbetssätt och 

lärandet om skrivandets hantverk blir då underordnat. Kronholm-Cederberg (2009) 

menar liksom Parmenius-Swärd (2008) att läraren kan motivera elever genom ett 

mer processinriktat arbetssätt. Hon konstaterar dock att läraren är mer intresserad av 

elevers produkter än processen som leder fram till den färdiga produkten. Läraren 

agerar beställare och igångsättare i skrivundervisningen, och eleven agerar leverantör 

av färdig textprodukt. Kronholm-Cederberg (2009) vill se läraren som medskapare 

och handledare för elever i en skrivprocess. Läraren förhandlar då med eleven om 

alternativ, pekar på textens möjligheter och bemödar sig att se textens styrkor. Enligt 

hennes undersökning är läraren dock mer mån om att påpeka texters brister framför 

deras styrkor. Parmenius-Swärd (2008) har också erfarit lärares fokus på fel och 

brister i elevers texter, vilket har påverkat elevernas självförtroende negativt. Hon 

menar att vissa elever anpassar sig till lärarens önskemål. Detta leder inte alltid till 

ökat lärande eller utveckling, utan kan snarare leda till undertryckande av den egna 

förmågan. De antar i fortsättningen inga utmaningar utan lägger sig på en säker nivå.  

 

I studien The roles of intructional practices and motivation in writing performance 

har Lam och Law (2006) följt 209 elever i årskurs sju och åtta i Hong Kong under 

deras skivundervisning. De menar att elever blir motiverade till skrivande när läraren 



7 

 

ger dem utmanande uppgifter, kopplar uppgifterna till elevernas verklighet, 

stimulerar deras nyfikenhet, uppmärksammar deras arbetsinsats och ger dem 

konstruktiv feedback. Så enligt Parmenius-Swärds undersökning (2008) kan lärares 

fokus på texters fel och brister leda till ett sämre självförtroende hos elever, medan 

konstruktiv feedback (Lam & Law, 2006) leder till en ökad motivation till skrivande 

hos elever.  

 

De intervjuade eleverna i Norberg Brorssons (2007) undersökning uttrycker att de 

uppskattar samtal innan skrivande. De menar att samtal utvecklar deras tänkande och 

medför att de snabbare kan komma igång med en skrivuppgift. I elevintervjuerna av 

Parmenius-Swärd (2008) framkommer också önskemål om samtal och dialog kring 

egna texter. Kronholm-Cederholm (2009) betonar bristen av flerstämmig respons i 

skolan. Hon menar dock att vissa elever föredrar en monologisk responskultur 

framför en dialogisk. Eleverna söker efter de rätta svaren och lösningarna, vilka 

läraren underförstått besitter.  

 

Parmenius-Swärd (2008) konstaterar att det är eftersträvansvärt i skolan att skriva 

bra texter på kort tid och att det signalerar god disciplin, vuxenhet och mognad. Hon 

hävdar att det är tidningsvärldens genrer och arbetssätt som är förebilden för 

skrivandet i skolan. De gymnasieelever som Parmenius-Swärd intervjuat medger att 

tidspress och tidsbrist påverkar deras motivation negativt. De uppger att de känner 

sig stressade och nedstämda. Vidare upplever de att de sällan är nöjda med sina 

texter och det finns sällan tid för eftertanke och omprövning. Parmenius-Swärd (a.a.) 

menar dock att läraren befinner sig i en komplex situation. Undervisningen har 

bestämda tidsramar, styrdokumenten har krav på ett visst stoffinnehåll och 

bedömning vilket kan motverka fördjupning och processinriktat arbete. (a.a.) Även 

Norberg-Brorsson (2007) menar att både lärare och elever uttrycker brist på tid som 

ett problem i undervisningen. Eleverna har bråttom att fullfölja sina uppgifter och det 

anses viktigt att vara klar fort, vilket leder till slarvigt utförda uppgifter.  

 

Betyg är en motiverande faktor för eleverna, enligt Norberg-Brorsson undersökning 

(2007). Hon menar också att betygen kan vara en begränsande faktor, då eleverna 

inriktar sig på att skriva det de tror att läraren vill läsa istället för sina egna tankar. 

Palmenius-Swärd (2008) menar att bedömning av elevtexter är en komplex fråga. 

Det är oundvikligt och självklart att texter ska bedömas och betygsättas i 

svenskämnet. Det dominerande förhållningssättet inom betygsättning, främst på 

gymnasiet, är att texterna betraktas som lösningar på en uppgift. Skrivandet är en 

formaliserad färdighetsuppvisning och uppgifterna bedöms utifrån olika målkriterier 

för olika texttyper. Parmenius-Swärd menar dock att bedömning av texter skulle 

kunna ske i ett helhetsperspektiv där både initiativ, process, produkt och presentation 

är lika viktiga delar i bedömningen. Ett dialogiskt och processinriktat förhållningssätt 

till bedömning gör eleven mer aktiv i sin egen utveckling. (a.a.)   
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2.6 Sammanfattning av bakgrunden 

I Nationalencyklpedin (2011) definieras motivation som en term för de faktorer hos 

individer som väcker, formar och riktar beteenden mot olika mål. Ryan och Deci 

(2000) presenterar en uppdelning mellan inre och yttre motivation. Vid inre 

motivation drivs människors handlingar av intresse och glädje. Vid yttre motivation 

drivs handlingar av yttre faktorer, exempelvis uppskattning från andra, undvikande 

av bestraffningar eller uppnåelse av egna mål. Skinner (2008) menar att människor 

till största delen drivs av yttre motivation i form av positiva och negativa 

förstärkningar utifrån. I skolan är det, enligt Skinner, läraren som arrangerar 

förstärkningarna i form av exempelvis betyg, beröm och kvarsittning. Han menar att 

det är önskvärt att eleverna får omedelbara förstärkningar vid beteenden och 

prestationer, och att eleverna får veta hur de skulle ha gjort annorlunda vid negativa 

förstärkningar (a.a.). Maslow (Imsen, 2006) menar att människor drivs av olika 

behov och presenterar sin teori utifrån en behovstrappa. Det viktigaste för att en 

människa ska kunna fungera är att fysiologiska behov är tillfredsställda, därefter att 

människan känner trygghet och säkerhet. Först när behoven på de lägre trappstegen 

är tillfredsställda kan människan lägga fokus på sina växtbehov högre upp på 

trappan, såsom behov av erkännande och självförverkligande.  

 

De presenterade studierna beskriver hur elever motiveras av inre och yttre drivkrafter 

i skolarbetet. Ryan och Deci (2000) menar att inre motivation resulterar i 

högkvalitativ inlärning och kreativitet, och att lärare bör arbeta med att få yttre 

motiverade beteenden att bli mer inre motiverade hos elever. Det handlar om att 

tydliggöra mål, få undervisningen att upplevas som meningsfull för eleverna och att 

få eleverna att uppfatta att de har den kompetens som krävs för att klara uppgifterna. 

Jenner (2004) betonar också vikten av att lärare premierar inre mål, såsom glädje, 

stolthet och självförverkligande hos elever. Elever med en hög nivå av inre 

motivation har enligt Lin, McKeachie och Kim (2002) högre medelbetyg än elever 

med hög nivå av yttre motivation. De visar också en lägre anspänningsnivå vid 

provsammanhang och ett högre självförtroende. Graden av självförtroende är viktig, 

enligt Jenner (2004), för att elever ska kunna ta nya tag vid misslyckanden i skolan. 

Daniels och Araspostathis (2005) har intervjuat elever med låg grad av 

självförtroende till skolarbete. Det som motiverar dem i skolan är just när 

undervisningen är kopplad till deras egna intressen och när de ser mening med 

uppgifterna. Yttre motiveringsfaktorer, såsom betyg, motiverar dem inte alls. Det 

som lyfts fram i studierna som mest viktiga för elevers motivation till skolarbete är 

att eleverna uppfattar undervisningen som meningsfull och intressant, att de känner 

självförtroende inför arbetet och att de känner sig uppskattade av elever och lärare.  

 

Vid skrivande av texter i skolan visar Parmenius-Swärds (2008) och Norberg-

Brorssons (2007) undersökningar att betyg och bedömning, tidspress och strikta 

ramar vid skrivandet kan vara begränsade faktorer i elevers skrivutveckling. 

Parmenius-Swärd (2008) förespråkar en mer processinriktad skrivundervisning där 

både inititiv, process, produkt och presentation är lika viktiga delar i bedömningen av 

texter. Studierna visar också att elever ofta uppskattar samtal och dialog innan 

skrivandet. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

I det här kapitlet presenteras studiens syfte och frågeställningar. 

3.1 Syfte 

Elever i skolan har olika intressen och mål och de bemöter skrivundervisningen i 

svenskämnet med varierad motivation. Skrivande är dock en färdighet som eleverna 

kommer ha nytta av vid en mängd olika tillfällen i livet. Vid studiesammanhang är 

skrivande ett medel för inlärning och förmedling av kunskap. Skrivande är också ett 

medel för att söka arbete, och en tillgång vid flera olika arbeten. Vidare är skrivande 

också, enligt kursplanen för svenska i grundskolan (Utbildningsdepartementet, 

2011), ett medel för eleverna att utveckla sin identitet och sin förståelse för 

omvärlden. Det finns alltså ett värde för lärare att öka förståelsen för vad som driver 

elever när det gäller skrivande i svenskämnet.   

Denna undersökning strävar efter att få insyn i elevers tankar kring skrivande i 

svenskämnet. Hur ser intresset och motivationen ut för skrivande bland elever i 

årskurs nio, och finns det några särskilda faktorer läraren bör ta hänsyn till för att öka 

motivationen för skrivande i svenskämnet hos eleverna? 

 

Syftet med uppsatsen är därmed att öka förståelsen för elevers motivation till 

skrivande i svenskämnet. 

3.2 Frågeställningar 

Frågeställningar som har legat som grund till studien är: 

 

1. Hur beskriver elever sin motivation till skrivande i svenskämnet? 

2. Vilka faktorer anser elever ökar deras motivation till skrivande i 

svenskämnet? 

3. Vilka faktorer anser elever minskar deras motivation till skrivande i 

svenskämnet? 
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4 METOD 

4.1 Hermeneutiskt synsätt 

Undersökningen har ett hermeneutiskt synsätt då den försöker studera, tolka och 

förstå andra människor (Patel & Davidson, 2011). Hermeneutikern menar att det går 

att förstå andra människor genom att tolka hur mänskligt liv kommer till uttryck i det 

talade och skrivna språket samt i mänskliga handlingar. För forskare i en 

hermeneutisk studie är den egna förförståelsen för ämnet en tillgång samt en väg för 

att nå ökad förståelse för forskningsobjektet. Den hermeneutiske forskaren kan 

pendla mellan att inta ett objektivt och subjektivt synsätt till forskningsobjektet för 

att på så sätt försöka skapa en ökad förståelse. (a.a.)   

4.2 Förhållandet mellan metod, empiri och teori 

Grønmo (1996) beskriver olika förhållanden mellan metod, empiri och teori. 

Förhållandet dem emellan är olika i deduktiva och induktiva forskningsprojekt. Den 

här studien bygger på induktiva ansatser då studiens tonvikt ligger på tolkning. 

Studiens empiriska undersökningar sammanfattas och diskuteras i förhållande till 

teoretiska perspektiv. Studien syftar då till att bygga upp en teoretisk förståelse 

utifrån empiriska analyser. Patel och Davidson (2011) menar att man egentligen inte 

vet någonting om teorins räckvidd och generalitet, eftersom det empiriska underlaget 

är typiskt för en speciell situation, tid och grupp av människor.  

4.3 Fenomenografisk ansats 

Undersökningen utgår från en fenomenografisk ansats. Fenomenografin har som 

fokus att studera uppfattningar och hur fenomen uppfattas av andra människor (Patel 

& Davidson, 2011). Ansatsen utvecklades av den svenska pedagogen Marton då han 

var intresserad av en kvalitativ metod att studera lärande. Fokus riktades mot att 

studera vad eleverna lärde sig, istället för att studera hur mycket de lärde sig. 

Människor förväntas här beskriva förhållandet mellan sig själv och omvärlden, det 

vill säga uppfattningar av olika fenomen. I en fenomenografisk undersökning 

använder sig forskaren oftast av kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver 

sina uppfattningar. Eftersom människors uppfattningar kan förändras syftar inte 

fenomenografin till att finna lagbundna teorier. (a.a.) Se vidare hur den 

fenomenografiska ansatsen har nyttjats i studien under rubriken databearbetning.  

4.4 Kvalitativa intervjuer 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheten hos något, exempelvis den intervjuades uppfattningar om något 

fenomen (Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (a.a.) beskriver olika typer 

av intervjuer. Den här undersökningens intervjuer har en relativt hög grad av 

standardisering, samt en låg grad av strukturering. En relativt hög grad av 

standardisering innebär att några frågor ställdes till samtliga intervjupersoner, men 

att följdfrågorna varierade utifrån elevernas svar. Låg grad av strukturering innebär 

att intervjupersonen ges stort svarsutrymme genom öppna frågor. Genom relativt hög 

grad av standardisering och låg grad av strukturering ges intervjupersonen 

möjligheter att själv bestämma intervjuns riktning och innehåll (a.a.). I den här 

undersökningen fick de alltså bestämma intervjuns riktning och innehåll till viss del. 
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Under intervjuerna fick eleverna berätta om sin egen motivation till skrivande i 

svenskämnet, samt vilka faktorer som de anser påverkar deras motivation positivt 

eller negativt. Alla fick dessa tre frågor, men olika följdfrågor beroende beroende på 

hur de svarat.  

 

Vid intervjuer kan frågorna ordnas genom en teknik som kallas tratt-teknik (Patel & 

Davidson, 2011). Tekniken innebär att man börjar intervjun med stora öppna frågor, 

för att sedan gå över till det mer specifika. Intervjupersonen får då börja med att 

verbalisera det som han vill, och sedan är det upp till intervjuaren att se till att 

innehållet specificeras genom följdfrågor. (a.a.) Vid intervjuerna ställdes tre öppna 

frågor: ”Hur upplever du din motivation till skrivandet i svenskan?”, ”Vilka faktorer 

ökar din motivation till skrivandet?” samt ”Vilka faktorer minskar din motivation till 

skrivandet”? Dessa frågor kan också ses som intervjuns teman (Grønmo, 2004), vilka 

är intervjuns huvudinnehåll. Efter deras svar ställdes fördjupande följdfrågor.  

 

Vid en intervju är det vanligt att börja med neutrala frågor, exempelvis 

bakgrundsvariabler som vi behöver information om (Patel & Davidson, 2007; Lantz, 

2011). Därför ställdes en fråga där de fick berätta om vad de gör när de skriver i 

svenskämnet. Lantz (2011) menar att denna typ av information kan hjälpa 

intervjuaren att förstå några centrala aspekter av den situation som intervjupersonen 

befinner sig i. Vidare menar Patel och Davidson (2011) att intervjuer vanligtvis 

avslutas med att intervjupersonen ges utrymme för kommentarer kring frågornas 

innehåll eller möjlighet till tillägg av sådant som inte kommit med i frågorna. Detta 

gavs intervjupersonerna möjlighet till.  

4.5 Undersökningsgrupp 

Intervjuerna genomfördes med fem frivilliga elever i årskurs nio. Denna 

undersökningsgrupp var ett urval genom självselektion. Grønmo (2004) beskriver 

urval genom självselektion och menar att utgångspunkten är att personer får 

information om studien och får inbjudan att delta. Fördelen med denna urvalsmetod 

är att det antagligen är de mest utåtvända personerna som väljer att delta (a.a.). Bland 

eleverna fanns både en pojke samt flickor med olika inställningar till skolarbete. En 

elev ansåg att han inte behövde lägga ner så mycket energi på skolarbetet eftersom 

han alltid klarade det ändå i slutändan. En annan elev förklarade att hon alltid 

anstränger sig och gör sitt bästa för att vara duktig inför andra och för sin egen skull. 

Holme och Solvang (1997) menar att intervjupersonernas förmåga att uttrycka sig 

och villighet att delta är viktigt i en kvalitativ intervjuprocess.      

4.6 Dataregistrering 

Under intervjuerna användes ljudbandsupptagningar. Enligt Grønmo (2004) bör 

respondenten innan intervjun börjar godkänna att ljudband används, vilket 

respondenterna i undersökningen gjorde. Grønmo (a.a.) menar att respondenter kan 

känna sig hämmade av ljudbandsinspelningar, men att de sedan snabbt vänjer sig. I 

den här undersökningen verkade inte respondenterna bry sig om diktafonen. 
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4.7 Databearbetning 

Som tidigare nämnts utgår studien från en fenomenografisk ansats (Patel & 

Davidson, 2011). Intervjuerna har transkriberats ordagrant och den fenomenografiska 

analysen gjordes sedan enligt följande steg: Bekantning av data och skapande av ett 

helhetsintryck. Därefter uppmärksammades likheter och skillnader i 

intervjupersonernas utsagor. Vidare kategoriserades elevernas uppfattningar i olika 

beskrivningskategorier. Det sista steget innebar organisering de olika kategorierna i 

relation till varandra. Holme och Solvang (1997) skriver att det ofta är nödvändigt att 

redigera citaten. Detta kan vara befogat för att behålla den röda tråden eller för att 

uppfylla anonymitetskravet. Redigeringar av citat har markerats med följande tecken: 

”//”, med syfte att behålla den röda tråden i resultatframställningen.   

4.8 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna (Grønmo, 1996) är framtagna av Vetenskapsrådet 

och är särskilt viktiga att ta hänsyn till då undersökningar samlar in data från och om 

människor. Principerna kan sammanfattas i fyra punkter: Den första punkten är 

informationskravet, det vill säga att deltagarna skall informeras om forskningens 

innehåll och syfte. Den andra punken är samtyckeskravet, vilket innebär att 

deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta, och att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan. Den tredje punkten är konfidentialitetskravet som innebär att alla 

personuppgifter kommer hanteras varsamt, och att enskilda individer inte kan 

identifieras vid forskningsrapporteringen. Den fjärde punkten är nyttjandekravet, 

vilket innebär att forskaren endast använder sig av insamlat material för 

forskningsändamål. (a.a.) Vid intervjuerna informerades intervjupersonerna om 

undersökningens syfte och innehåll. Därefter frågades intervjupersonerna om de ville 

delta i undersökningen, och vid godkännande påpekades att de när som helst kunde 

avbryta intervjun. Vidare informerades de om att materialet endast skulle användas i 

forskningssyfte, och att deras identitet inte skulle synas i uppsatsen. Det togs ingen 

kontakt med elevernas målsmän innan intervjuerna då undersökningen är av liten 

omfattning och eftersom frågorna inte syfter att behandla känsliga ämnen.   

4.9 Metodkritik 

Vid intervjuerna definierades begreppet motivation som en drivkraft till att vilja 

anstränga sig. Anledningen till detta var att försäkra sig om att eleverna skulle ha en 

förståelse för begreppet. Sedan kunde de fritt prata om sin egen uppfattning av 

motivation till skrivande i svenskämnet. Alla elever visste inte vad ordet motivation 

innebar, så det visade sig också vara nödvändigt att utgå från en definition.  

 

Av praktiska skäl intervjuades elever från samma klass med samma lärare. Därför 

har de upplevt samma typ av undervisning, klassrumsklimat, lärar- och 

kamratresponser med mera. Det hade varit intressant att få en större spridning på 

elevernas erfarenheter. När det gäller urvalsgruppen så visade det sig också att 

samtliga elever var intresserade av att skriva, och att flera av dem kunde tänka sig att 

arbeta med skrivande i framtiden. Genom självselektering får forskaren begränsad 

kontroll över vilka som kommer med i urvalet, vilket har påverkat resultatet.   
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4.10 Tillförlitlighet 

När man gör en undersökning måste man veta att man gör det på ett tillförlitligt sätt 

(Patel & Davidsson, 2011). Det finns en möjlighet att eleverna har försökt hitta de 

”rätta” eller förväntade svaren. Det finns också en möjlighet att de inte velat svara 

vad de egentligen tycker på grund av olika anledningar. Undersökningens instrument 

var intervjuer, och elevernas uppfattning av hela intervjusituationen kan ha påverkat 

deras svar. Under intervjuerna användes diktafon vilket gjorde det möjligt att 

transkribera intervjuerna ordagrant. Det är alltså elevernas egna ord som presenteras i 

resultatdelen. Resultatet lyfter fram de tankar eleverna valde att berätta om när det 

gäller sin motivation till skrivande just vid den tidpunkten intervjuerna ägde rum.      
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5 RESULTAT 

I denna del kommer resultatet från undersökningen presenteras. Resultatdelens 

disposition följer uppsatsens frågeställningar. Först presenteras hur elever beskriver 

sin motivation till skrivande, och då beskriver de vilka inre och yttre skäl de uppger 

när det gäller att utveckla sitt skrivande i svenskämnet. Därefter följer beskrivningar 

av olika faktorer som eleverna anser ökar, respektive minskar, deras motivation till 

att skriva i svenskämnet.  

5.1 Elevers inre skäl till skrivande 

Under den här rubriken presenteras vilka inre skäl eleverna uppger när det gäller att 

utveckla sitt skrivande i svenskämnet.   

5.1.1 Det är roligt att skriva 

Samtliga elever uttrycker att de tycker det är roligt och kul att skriva. En elev 

beskriver ett tidigt intresse för skrivande: 

Jag är väl en av de elever som tycker att det är väldigt roligt. Jag har nog alltid 

tyckt att det har varit kul. Jag kommer ihåg när jag gick i fyran då jag skrev 

dagbok, och i vissa delar började jag skriva berättelser som jag trodde i 

framtiden skulle bli en bok. Men det blev det inte riktigt, det blev typ fyra sidor.  

(Elev 3) 

En annan elev beskriver också ett tidigt intresse för skrivande och att hon alltid har 

skrivit. Hennes första bok skrev hon redan i årskurs ett när hon precis hade lärt sig 

bokstäverna och hon berättar att skrivandet alltid har legat henne varmt om hjärtat. 

En elev menar att hon tycker att det är så roligt att skriva att hon sitter och skriver i 

stort sett under hela hennes lediga tid. En annan elev anser att han är ganska 

omotiverad i skolan, men just när det kommer till skrivande blir han motiverad 

eftersom han tycker det är roligt.: 

Jag har alltid gillat att skriva berättelser och så. Det har jag alltid tyckt varit 

jättekul. 

 (Elev 1) 

Vidare menar en elev att hon alltid har tyckt att det att det är jättekul att skriva.  

5.1.2 Att få använda sin fantasi 

En elev beskriver att det är kul att skriva när hon får bestämma själv vad hon ska 

skriva om. Hon har inget emot att läraren ger förslag på ämnen, men att det det är 

mycket roligare när hon kommer på själv vad hon ska skriva om. En annan elev 

beskriver sin glädje över att få skriva fritt såhär: 

Sen när man är fri, när hon säger att man inte måste skriva om ett visst ämne, 

utan att man kunde liksom, välja helt fritt så. Då blir det ännu roligare, då känner 

man yeah.  

(Elev 2) 

En tredje elev säger att han älskar att skriva berättelser eftersom han har bra fantasi. 

De roligaste skrivuppgifterna han vet är när han får skriva skönlitterära texter med få 

begränsningar från läraren. Han har då har lätt att komma på saker att skriva om.  
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5.2 Elevers yttre skäl till skrivande 

Under den här rubriken presenteras vilka yttre skäl eleverna uppger när det gäller att 

utveckla sitt skrivande i svenskämnet.   

5.2.1 Betyg 

Eleverna i den här studien går i årskurs nio och har siktet inställt på betygen. En elev 

beskriver sin syn på betygen: 

Nu i nian när vi faktiskt får våra slutbetyg så är det ju så att man blir ännu mer 

såhär jävlar nu. Nu är det ju dom betygen man ska söka in till gymnasiet med. I 

åttan var det ändå så att man kunde ta det lite mer lugnt, man tänkte det här är 

inga betyg som är jättemegaviktiga för mina framtida beslut. Men nu känner man 

vi får ju betyg nu i jul och de ska vi ju söka in första gången med.  

(Elev 2) 

En elev beskriver att alla skrivuppgifter i svenskan inte är lika roliga, men då gör han 

dem mest för att få bra betyg. En annan elev menar att hon vill prestera bättre och 

bättre för att få så bra betyg som möjligt. Hon vill ha så höga poäng som möjligt för 

att kunna komma in på önskat program på gymnasiet. Slutligen säger en elev att hon 

vill bli godkänd i alla ämnen, och att det inte skulle vara så kul att inte få något 

betyg.  

5.2.2 Framtida yrke 

Ett annat yttre skäl när det gäller motivation till skrivande är visionen av ett framtida 

yrke. Flera av eleverna kan se sig själva som journalister eller författare, och vill 

därför utveckla sina färdigheter inom skrivandet. En elev berättar: 

Jag känner mycket väl att jag skulle vilja ha jobb som journalist eller författare 

eller så när jag blir äldre.  

(Elev 2) 

En annan elev säger att hon absolut kan tänka sig att jobba som journalist eller något 

sånt, och att hon skulle tycka att det vore roligt att skriva krönikor och liknande.  

5.2.3 Att utveckla sina färdigheter 

Några elever är motiverade i skrivandet eftersom de vill utveckla sina färdigheter. En 

elev beskriver sina tankar till skrivandet såhär: 

Jag vill utvecklas mer, och kunna skriva i de flesta genrer, och att kunna känna 

igen en genre. // Men också bara att växa, att kunna skriva bra liksom. Bra språk 

och stavning och så. Det skulle vara kul. 

(Elev 4) 

En elev berättar att hon gärna vill utvecklas i skrivandet så det blir bättre och bättre, 

och för att texterna ska blir mer intressanta för läsaren. En annan elev vill bli bättre 

på att låta mer gammaldags när hon skriver: 

Jag skulle vilja bli bättre på att skriva med lite mer gammaldags stil. Nu kanske 

man använder ord som man inte skulle skriva i en bok direkt. Man använder lite 

mer tonårsord. Ibland låter det inte ens som en berättelse. 
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(Elev 5) 

5.2.4 Vara duktig för sin egen skull 

Två elever menar att de vill prestera i skolarbetet för sin egen skull. En elev menar 

att det hade varit trist att bli underkänd i skolämnen, och att det inte skulle kännas 

roligt för sin egen skull. En annan elev menar att hon lägger ner mycket tid eftersom 

hon inte vill lämna ifrån sig något som hon vet att hon kunde ha gjort bättre. Hon 

beskriver det såhär:  

Jag lägger ner rätt mycket energi på mina texter för jag vill inte lämna ifrån mig 

något som jag vet att jag kunde gjort bättre. Det är väl min inställning. Visst jag 

lämnar inte in texter som är 100 procent felfria, för att jag är bara 15 år, jag är 

bara människa, men jag gör mitt bästa liksom.  

(Elev 3) 

En annan elev menar även hon att hon vill vara duktig i skolan för sin egen skull, och 

inte bara för betygens skull. Hon tycker att det känns roligare då, och att hon får mer 

arbetsglädje med det tankesättet.    

5.2.5 Vara duktig inför andra 

En elev menar att hon vill vara duktig inför andra: 

Jag vill göra bra ifrån mig. Jag vill vara duktig liksom. Det kanske är typiskt för 

att jag är tjej men alltså, många flickor vill ju vara duktiga på det dom gör 

liksom.  

(Elev 3) 

Två andra elever menar att de tänker att de vill visa vad de kan, och att det motiverar 

dem i skolarbetet.  

5.3 Faktorer som ökar motivationen att skriva i svenskämnet 

Under den här rubriken presenteras vilka faktorer eleverna uppger ökar deras 

motivation att skriva i svenskämnet.  

5.3.1 Fria skrivuppgifter 

Eleverna lyfter fram att uppgifternas utformning påverkar motivationen till 

skrivandet i svenskämnet. Två av eleverna anser att fria uppgifter, där de får använda 

sin fantasi, ökar motivationen. De kommer då lätt på saker att skriva om och de 

uppskattar att få skapa texter på egen hand. En elev svarar så här på frågan om vilka 

skrivuppgifter som gör honom motiverad till att skriva: 

Eh, skönlitterära grejer, när man får använda fantasin lite. Det finns inga 

begränsningar och så. Kanske bara håll dig inom fem sidor, sen får du hitta på 

vad du vill. Det tycker jag är kul. 

(Elev 1) 

5.3.2 Intresse och inspiration 

Flera av eleverna menar att uppgiftens ämne spelar roll för motivationen. En elev 

menar att hon blir motiverad att börja skriva när hon ska skriva om ett ämne som hon 

är intresserad av. En elev berättar om sin motivation till skrivande, och att hon blev 

väldigt motiverad till en skrivuppgift som handlade om filmen och boken Ondskan: 
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Det beror kanske mycket på vad ämnet är som vi skriver om. Jag kan känna mig 

väldigt taggad, alltså om vi tar det här med Ondskan, jag tycker Ondskan är 

väldigt bra. Jag har sett filmen många gånger och läst boken och så. Då tänker 

jag att det här vill jag verkligen göra bra. Jag vet vad jag ska skriva, jag vet vad 

jag tänker, jag tror jag vet vad han tänker som jag ska skriva om då. Då var det ju 

lättare än om man ska skriva om något som man inte är så intresserad av. Om 

man ska skriva om något ämne som man inte bryr sig om eller så. 

(Elev 3)  

En annan elev menar att det är lättare att skriva om ett ämne som hon har egna 

erfarenheter av. När hon ska skriva om något som hon inte har erfarenheter av, måste 

hon lägga ner mer energi på att fundera över ämnet för att kunna göra texten 

intressant och personlig. En annan elev menar att det är viktigt att hon inleder 

skrivandet med god inspiration. Hon tycker det är bra när de diskuterar olika ämnen 

eller infallsvinklar i klassen innan de börjar skriva, eller att läraren ger förslag på 

ämnen. 

5.3.3 Att skriva något unikt 

Två elever uttrycker att de strävar efter att lämna in en unik text till läraren. De vill 

sticka ut från mängden med sina texter så att läraren verkligen kommer ihåg just 

deras text. En elev beskriver det så här: 

Om jag har en mening så ändrar jag den så den låter lite mer välutvecklad, bättre 

också kanske. Bara så att det inte låter så enkelt och tråkigt. Så att jag verkligen 

beskriver, så att texten blir intressant att läsa kan man säga.  Det är väl det jag 

hoppas i alla fall. Jag lägger alltid in handling som är rolig att läsa. För läraren 

sitter ändå och läser typ 20 uppgifter. Och då är det kul om man tar något som 

verkligen sticker ut. Så att det blir att den historian verkligen kommer man ihåg. 

(Elev 1) 

Han lägger därmed ner tid på texten för att göra den intressant för läsaren, i det här 

fallet för läraren. 

5.3.4 Kamratrespons 

Några av eleverna anser att kamratresponser ökar motivationen till skrivande. En 

elev menar att när någon annan läser hennes text får hon tips på vilka delar som var 

bra, eller mindre bra, och då får hon chans att ändra på texen innan läraren 

betygsätter den. Hon menar vidare att kompisar kan ge henne fler perspektiv på 

texten då man som skribent lätt kan tro att den egna texten är självklar för alla läsare. 

När hon skriver vill hon gärna förmedla en bild av något, och om en klasskamrat får 

chans att läsa hennes text så märker hon hur hennes text förmedlas och uppfattas av 

en mottagare. En annan elev menar att kamratrespons är bra då hon får veta vad en 

jämnårig anser om texten. Hon tycker dock att det kan vara lite skrämmande att 

lämna ut sina texter till kompisar, men att hon blir modigare ju mer de arbetar med 

kamratrespons: 

Och så brukar vi ha kamratrespons då som det heter. Det tycker jag är bra men 

det är lite läskigt också för då ger man ju ut någonting av sig själv. Men ju mer 

man jobbar med det, och har gjort det, desto mer modig blir man. ’Men liksom 

det här har jag skrivit’. Det tycker jag är jättebra, att veta lite vad andra i ens 

ålder tycker liksom. 

(Elev 4) 
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Ytterligare en elev tycker kamratrespons är motiverande då kamrater kan hjälpa 

henne att komma vidare i skrivandet när hon har fastnat. Hon får då också tips och 

råd om hur hon kan gå vidare för att texten ska bli bättre.   

5.3.5 Lärarkommentarer 

Eleverna menar att lärarens kommentar påverkar deras inställning till skrivande. En 

elev menar att positiva kommentarer från läraren är ett bevis på att han kan skriva, 

och han blir särskilt glad för kommentarerna när han verkligen har kämpat med en 

skrivuppgift. En elev beskriver att hon blir motiverad inför nästa skrivuppgift när 

hon får positiva kommentarer:    

Om läraren har skrivit att det var en bra text eller att man hade bra funderingar så 

tänker man yes, och då blir man motiverad att skriva bra nästa gång också. // 

Men jag tror att lärarnas kommentarer påverkar att man liksom till nästa gång att 

man åh hon tyckte jag var bra, hon förstod vart jag ville komma, och då ska jag 

se till att hon gör det nästa gång också.  

(Elev 2) 

En annan elev anser att läraren kan hjälpa henne att komma igång med skrivandet 

genom förslag på olika ämnen att skriva om. Hon uppskattar också när läraren 

hjälper henne under skrivandets gång med tips på hur hon ska gå vidare. Ytterligare 

en elev uppskattar när läraren ger kommentarer under skrivandet. När läraren har gett 

kommentarer så vet hon om hon är på rätt eller fel spår med sitt skrivande, och då 

blir hon motiverad att fortsätta skriva.  

5.4 Faktorer som minskar motivationen att skriva i svensk-

ämnet 

Under den här rubriken presenteras vilka faktorer eleverna uppger minskar deras 

motivation att skriva i svenskämnet.  

5.4.1 Brist på ork att anstränga sig 

Två elever menar att orken inte alltid finns där när det gäller skrivande i 

svenskämnet. En elev menar att han är lat när det gäller skolarbeten och orkar inte 

anstränga sig. Han säger att han försöker se att det ska löna sig längre fram, men att 

han inte alltid är så bra på det. Istället för att studera gör han andra saker, exempelvis 

tittar på film. Han tycker ändå att han arbetar mest med just skrivande i svenskan 

eftersom han tycker det är roligt. En annan elev menar att hon ibland är för trött för 

att skriva, speciellt när hon inte har någon inspiration till skrivandet: 

Ibland kan det vara svårt liksom att komma på grejer. Alla har ju dagar då man 

inte alls är inspirerad man bara sitter och är jättetrött liksom. Då kan jag tänka 

nej jag vill inte det här liksom. Det händer inte jätteofta men det kan också vara 

lite jobbigt när man inte har inspiration och så. // Ja det är om man suttit hela dan 

liksom och bara skrivit och skrivit och så kommer man till svenskan om det är 

sista lektionen liksom och då kan man vara väldigt trött på den lektionen liksom. 

Det kan vara lite negativt också det slår tillbaka på ämnet eller vad man ska säga. 

(Elev 4) 

Hon påpekar därmed också att svenskämnet ofta ligger sent på dagen på schemat, 

vilket påverkar skrivandet negativt.  
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5.4.2 Tidsaspekten 

Tidsaspeken präglar elevernas motivation till skrivande, och både för mycket 

tidstillgång och för lite tidstillgång kan vara negativt för motivationen att skriva. Två 

elever menar att för liten tillgång till tid på sig att skriva påverkar motivationen 

negativt. En elev menar att hon då får skära ner texten och att hon inte kan utveckla 

den idé hon hade från början. En av eleverna menar att hon inte vill ha för lång tid på 

sig för då tar hon inte tag i arbetet direkt. Hon beskriver det såhär: 

Alltså för om man får för några lektioner på sig, då blir det lätt att man stressar, 

och då blir den oftast inte så bra. Då kanske man inte beskriver saker. Det är 

alltid bättre om man får lite längre tid på sig. Men inte för lång tid, för då kanske 

man inte tar tag i det riktigt. Så lagom med tid. 

(Elev 5) 

5.4.3 Kamratrespons 

Alla elever i undersökningen tycker inte att kamratrespons är positivt. En elev menar 

att han helst arbetar ensam och att andra förstör hans idéer: 

Nej vid skrivuppgifter brukar jag inte gilla att samarbeta. Får jag så jobbar jag 

helst ensam med skrivuppgifter. // Andra förstör mina idéer. Nej jag har egna 

idéer och de vill jag hålla för mig själv helst. Jag är musikintresserad också, och 

då sitter jag helst ensam och gör musik. Jag gör mycket elektroniskt, och andra 

kommer då in och förstör mina idéer och så. Jag jobbar hellre ensam. 

(Elev 1) 

En annan elev menar att det är bättre när läraren läser igenom hennes text, istället för 

kompisar. Hon anser att hon har goda kunskaper när det gäller skrivande, och att hon 

ibland behöver rätta sina kompisar när de försöker rätta hennes texter. Hon anser inte 

att kompisarna är dumma, men hon känner större tilltro till lärarens kunskaper 

eftersom hon arbetar som svensklärare.  

5.4.4 Lärarkommentarer 

Eleverna menar att lärarens kommentarer kan påverka deras självförtroende till 

skrivande, och om läraren ger negativa kommentarer kan deras motivation till 

skrivande drabbas negativt. Två elever menar att lärares negativa kommentarer 

påverkar deras motivation negativt. En elev menar att hon tappar glöden och blir lite 

sloken vid negativa kommentarer, och att självförtroendet kan få sig en törn: 

Har du fått tre halvdåliga kommentarer, ja men att du kunde blivit bättre, då 

kanske det sjunker för jag kanske tänker ’är jag så bra som jag försöker vara?’ // 

Det kanske kan vara så att man tar åt sig mer än man borde. // Säger de ’jag tror 

inte att du gjorde ditt bästa’, ja men nähe, då blir man lite sloken. Att man tappar 

glöden. 

(Elev 2) 

En annan elev menar också att självförtroendet kan drabbas negativt vid negativa 

kommentarer från läraren. Hon säger dock att hon har en god kunskapsbas inom 

skrivande, och ett gott självförtroende, vilket gör att hon inte tar åt sig så mycket av 

det negativa.  
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5.4.5 Brist på inspiration 

En elev menar att det känns tråkigt att skriva när hon inte kommer på vad hon ska 

skriva om. En annan elev beskriver att det kan vara jobbigt när hon inte har någon 

inspiration: 

Ibland kan det vara svårt att komma på grejer. Alla har ju dagar när man inte alls 

är inspirerad.  

 (Elev 4) 

Brist på inspiration vid skrivandet kan alltså vara negativt för motivationen för 

eleverna.  

 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Elever i den här undersökningen tycker det är roligt att skriva. Flera av dem har ett 

intresse för skrivande. Några av eleverna uppger att det är roligt att få använda sin 

fantasi. Eleverna visar därmed en inre motivation till skrivande. 

 

Eleverna uppger flera yttre skäl till att lägga ner energi på skrivande i skolan. De vill 

främst få bra betyg för att komma in på önskat gymnasieprogram. Flera av dem kan 

tänka sig att arbeta som journalister eller författare i framtiden. Några elever 

upplever det som meningsfullt att utveckla sina skrivfärdigheter. Att vara duktig 

upplevs också som en motiverande faktor, både för sin egen skull men också för 

andras skull.  

 

Faktorer som eleverna beskriver ökar deras motivation är fria skrivuppgifter, 

upplevelsen av intresse och inspiration till skrivuppgiften, utmaningen att skriva och 

lämna in något unikt till läraren och att få arbeta med kamratrespons. Eleverna 

beskriver också att de blir motiverade när läraren ger dem positiva kommentarer på 

texterna. 

 

Faktorer som eleverna beskriver minskar deras motivation till skrivande är bristen på 

ork att anstränga sig, tidspress eller för lång tidstillgång, kamratrespons eftersom 

kamraternas åsikter upplevs som meningslösa, negativa lärarkommentarer och brist 

på inspiration till skrivandet.   
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6 DISKUSSION 

I det här avsnittet diskuteras elevernas beskrivning av sin motivation till skrivande i 

svenskämnet. Därefter diskuteras vilka faktorer eleverna anser påverkar deras 

motivation till skrivande i svenskämnet i positiv eller negativ riktning. Uppdelningen 

mellan inre och yttre motivation härstammar från Ryan och Decis (2000) modell, A 

taxonomy of human motivation, som presenterades i bakgrunden.    

6.1 Elevernas motivation till skrivande i svenskämnet 

Motivation handlar om olika faktorer hos individer som får människor att agera 

(Jenner, 2004). Forskning inom begreppet motivation lyfter fram två uppdelningar: 

inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). Ryan och Deci (a.a.) presenterar en 

modell för inre och yttre motivation, och utifrån den modellen diskuteras uppsatsens 

resultat när det gäller elevers motivation till skrivande i svenskämnet. Därefter 

diskuteras resultatet utifrån andra forskares teorier kring elevers motivation till 

skolarbete.    

6.1.1 Inre motivation 

När det gäller inre motivation menar Ryan och Deci (2000) att det endast är ett inre 

intresse och en inre glädje inför uppgifter som kan räknas som inre motivation. Flera 

av eleverna anser att det är genuint roligt att skriva. De har ett eget intresse när det 

gäller skrivande, vilket oftast gör att de känner en inre motivation till skrivuppgifter. 

Ryan och Deci (a.a.) menar dock att inre motiverade beteenden oftast präglas av 

frihet och självständighet, vilket kan anses knepigt att koppla till skolans värld. 

Skolans värld präglas traditionellt av kursplaner, betygskriterier, bestämda uppgifter 

och tidsramar. Det finns dock stora fördelar för elever som upplever inre motivation 

inför skoluppgifter. Lin, McKeachie och Kim (2002) menar att elever med hög nivå 

av inre motivation visar en lägre anspänningsnivå vid provsammanhang, och ett 

högre självförtroende.  

6.1.2 Yttre motivation 

Eleverna i den här undersökningen drivs främst av olika former av yttre motivation. 

De känner intresse och glädje inför skrivuppgifter, men kopplar samman skrivandet 

med yttre skäl och mål, såsom betyg, framtida yrken och uppskattning från läraren. 

Ryan och Deci (2000) kallar de här formerna av yttre motivation för introjektion, 

identifikation och integrering. Introjektion innebär att eleven vill få uppskattning 

från läraren och från sig själv, och leva upp till lärarens förväntningar och 

kursplanens betygskriterier. Med ett sådant förhållningssätt drivs de delvis av yttre 

drivkrafter som de inte alltid kan styra över själva. Identifikation innebär att de ser en 

koppling mellan skrivuppgiften och egna mål, det vill säga uppnåelsen av ett visst 

betyg, framtida utbildningsmöjligheter eller framtida yrken. Vid integrering 

värdesätts både aktiviteten i sig, och dess resultat. Det är ingen av eleverna som 

kopplar samman skrivandet i skolan enbart med inre drivkrafter, utan betygen, 

uppskattningen eller framtida yrken och utbildningar finns också alltid där i åtanke.  

 

Att olika resultat, betyg och andra yttre belöningar präglar elevers målsträvan i 

skolan kanske inte är så konstigt, inte minst bland elever i årskurs nio som snart ska 

söka in på gymnasiet. Om den yttre motivationen tar överhanden finns dock risken 



22 

 

att bildningstörst, aha-upplevelser och intellektuell tillfredsställelse kommer i 

skymundan (Jenner, 2004). Jenner menar att eleven då blir inriktad på att skaffa sig 

sådana kunskaper som premieras vid betygssättning. Det kan finnas en poäng för 

lärare att ta del av Ryans och Decis (2000) tankar kring internaliserings- och 

integreringsprocesser, med syfte att få yttre motiverade beteenden att bli mer inre 

motiverade. För lärare handlar det då om att tydliggöra mål för eleverna, att få 

eleverna att uppfatta kunskaperna som meningsfulla, att lägga undervisningen på en 

sådan nivå att alla elever uppfattar att de har den kompetens som krävs, och att alla 

elever känner sig uppskattade av både elever och lärare. För lärare som undervisar 

elever som redan ser mening och nytta med skrivande i skolan inför framtida 

utbildning och yrke är utmaningen kanske inte lika stor som för lärare som 

undervisar elever som inte har samma framtidsvision. Men i dagens samhälle är det 

svårt att förstå att skrivförmågor inte ska kunna motiveras som meningsfulla för 

elever inför framtiden.  

6.2 Faktorer som påverkar elevernas motivation till skrivande 

i svenskämnet      

Den här rubriken diskuterar både vilka faktorer som påverkar elevernas motivation 

till skrivande i positiv riktning, samt vilka faktorer som påverkar motivationen i 

negativ riktning. En och samma faktor kan påverka en elev i positiv riktning, men en 

annan elev i negativ riktning. Därför faller det sig naturligt att låta de olika 

faktorerna mötas i en diskussion.    

6.2.1 Frihet och självständighet 

Ryan och Deci (2000) menar, som tidigare nämnts, att inre motiverade beteenden 

präglas av frihet och självständighet. Några av eleverna menar att de tycker det är 

roligt med fria skrivuppgifter där de får bestämma själva vad de ska skriva om, och 

där de får använda sin fantasi. Undervisning som präglas av frihet och egna initiativ, 

kanske kan främja den inre motivationen hos elever? Kanske behövs det ett intresse 

och ett självförtroende från eleven i förväg för att fria skrivuppgifter ska uppfattas 

som roliga och intressanta? Om eleven inte anse sig ha kompetensen att klara en fri 

skrivuppgift, riskerar motivationen att försvinna helt (a.a.).  

6.2.2 Erfarenhet, intresse och inspiration 

Flera av eleverna menar att de upplever en ökad motivation till skrivande när de ska 

skriva om något som de har erfarenhet av, och som de känner sig intresserade av. Det 

är flera studier som har kommit fram till samma resultat (Daniel & Arapostathis, 

2005; Lam & Law, 2006). Att koppla skrivandet till elevers egna erfarenheter och 

intressen kan vara ett sätt, som Ryan och Deci (2000) diskuterar, att få mer yttre 

motiverade beteenden att bli mer inre motiverade. Då kan eleverna identifiera sig 

med ämnet, uppleva att uppgiften blir roligare och mer meningsfull, och blir då mer 

inre motiverade. Eleverna i den här studien menar också att motivationen kan tryta 

när de inte känner någon inspiration till skrivandet. Ett sätt att öka motivationen kan 

vara att öka intresset och inspirationen hos eleverna innan skrivandet genom att 

samtala om olika ämnen tillsammans. Eleverna i Norberg-Brorssons (2007) 

undersökning, och elever i den här undersökningen, menar att samtal utvecklar deras 

tänkande och medför att de snabbare kan komma igång med en skrivuppgift. Således, 
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när man har tänkt till kring ett ämne och vidgat sina tankegångar, blir det mer 

intressant att skriva.  

6.2.3 Att känna sig unik 

Några av eleverna nämner att de blir motiverade av tanken att lämna in 

skrivuppgifter som uppfattas som unika till läraren. Det kan ses som ett yttre 

motiverat beteende då de söker uppskattning från läraren. Ryan och Deci (2000) 

kallar det för introjektion, där individens fokus handlar om att få uppskattning från 

andra. Eftersom flera av eleverna i den här studien kan tänka sig att arbeta som 

journalister eller författare så kanske de inte är så konstigt att de försöker sticka ut 

med sina texter och försöker att vara originella. Ryan och Deci kallar en form av 

yttre motivation för integrering, där inre och yttre skäl överensstämmer. De tycker 

det är roligt att skriva och sticka ut från mängden, och samtidigt ser de att 

inställningen gynnar deras betyg och deras individuella utveckling som skribenter. 

(a.a.)    

6.2.4 Kamratrespons 

En annan faktor som motiverar eleverna är när de får arbeta med kamratrespons. I 

Parmenius-Swärds (2008) undersökning framkom också önskemål om samtal och 

dialog kring egna texter. Detta tycks dock inte vara allmängiltigt bland alla elever. 

En elev i den här undersökningen tycker det är bäst om det bara är läraren som ger 

henne tips och råd, eftersom läraren är lärare och att hon därmed har större kunskap 

än eleverna.  

 

Kronholm-Cederholm (2009) menar att vissa elever söker efter de rätta svaren, vilket 

läraren underförstått besitter. Skrivandet behöver kanske inte alltid handla om rätt 

och fel, eftersom olika texter upplevs olika av olika läsare. Kan kamratrespons vara 

ett sätt att få yttre motiverade beteenden att bli mer inre motiverade? Elever, vars 

fokus ligger på att få ett visst betyg, kanske kan finna glädje i att underhålla, eller få 

uppskattning från andra elever, genom sina texter. Ett problem med kamratrespons, 

och även lärarrespons, kan vara att fokus ofta läggs på texternas fel och brister. En 

elev i den här undersökningen menar att det kan vara lite skrämmande att lämna ut 

sina texter till kompisar, eftersom hon då ger ut en del av sig själv. Fokus på fel och 

brister i texter kan leda till att elevernas självförtroende påverkas negativt 

(Parmenius-Swärd, 2008). Dåligt självförtroende kan i sin tur leda till lägre 

motivation (Ryan & Deci, 2000). Om elever ska arbeta med kamratrespons är det 

alltså viktigt att läraren formar responsen på ett sådant sätt att positiva och 

konstruktiva kommentarer sätts i fokus. 

6.2.5 Positiv och negativ lärarrespons 

Eleverna i den här undersökningen verkar bry sig om vilken respons de får av 

läraren. När de får positiva kommentarer från läraren blir de sporrade att fortsätta 

göra väl ifrån sig. Negativa kommentarer kan däremot påverka deras motivation 

negativt, och en elev upplever att hon kan tappa glöden till skrivandet. En elev 

berättar att hon ifrågasätter om hon kanske inte är så bra som hon försöker vara när 

hon får negativa kommentarer från läraren. Skinner (2008) menar att människor 

främst drivs genom positiva och negativa förstärkningar. Positiva förstärkningar kan 

vara positiva omdömen och bra betyg, samt beröm. Då betyg är ett avlägset mål, är 
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berömmet ett en omedelbar förstärkning. Beröm är alltså ett effektivt sätt för lärare 

att förstärka önskvärda beteenden omedelbart. Skinner (a.a.) menar att negativa 

förstärkningar är vanliga i skolan i form av olika straff. De kan lära eleverna att vara 

mer uppmärksamma och medvetna, men de lär dem inte hur de ska göra istället. 

Således är det viktigt för elever att få positiv feedback, men också ibland att få 

negativ feedback. Det viktiga vid negativ feedback är att eleverna får veta hur de 

kunde gjort istället. Återigen kan resultatet också kopplas till att eleverna drivs av en 

yttre motivation där de vill känna uppskattning från andra, eller huruvida de ska, 

eller inte ska, identifiera sig själva som framtida journalister eller författare. Det 

kanske inte är så konstigt eftersom det är läraren som ska betygsätta dem, och 

eftersom eleverna är ganska unga och oerfarna vid femton års ålder.  

 

Det framstår tydligt att lärarens respons och bemötande vid skrivuppgifter påverkar 

eleverna när det gäller deras självförtroende i skrivandet, och deras syn på sig själva 

som skribenter. En elev menar att hon har ett gott självförtroende när det gäller 

skrivande, och att hon inte tar åt sig så mycket av det negativa. Jenner (2004) menar 

att graden av självförtroende påverkar hur individen agerar vid misslyckanden, vilket 

överensstämmer med den här elevens tankesätt. Som lärare är det alltså viktigt att 

vara sparsam med negativa kommentarer om eleven har dåligt självförtroende. 

Parmenius-Swärd (2008) och Kronholm-Cederberg (2009) menar båda att lärare är 

mer måna om att påpeka texters brister framför deras styrkor. Det finns nog en stor 

risk att många elever knappt vågar uttrycka sig om läraren inte bemödar sig att se 

elevtexters styrkor.   

6.2.6 Brist på ork 

Det finns stunder då elever visar låg motivation, eller ingen motivation alls, till 

skrivande. En elev menar att svensklektionen ligger sent på dagen, och att hon ibland 

är för trött för att skriva då. En annan elev menar att han generellt sett är lat och ofta 

inte orkar anstränga sig. Han vet att han klarar uppgiften i slutänden ändå. Ryan och 

Deci (2000) menar att om någon är omotiverad så innebär det att individen inte ser 

någon nytta med uppgiften, eller att individen inte tror att han eller hon klarar av 

uppgiften. Så omotiverade verkar inte de här eleverna vara. Att tillfällig låg 

motivation infinner sig kan bero på att glädjen och intresset för själva uppgiften är 

låg, vilket innebär låg grad av inre motivation. Detta i kombination med att yttre mål, 

såsom betyg och andra framtida mål uppfattas som avlägsna av eleven, gör att det 

finns få faktorer som driver dem för tillfället. Vid sådana tillfällen verkar läraren ha 

en betydande roll. Daniels och Arapostathis (2005) undersökning visar att elevers 

relation till läraren spelar stor roll. Om eleverna har en god relation till sin lärare 

visar de ett större intresse av att i alla fall tillfredställa lärarens förväntningar om 

uppgiften verkar tråkig och meningslös för tillfället. 

 

Elevers trötthet och brist på ork att anstränga sig kan vidare kopplas till Maslows 

behovstrappa (Imsen, 2006). Basen i Maslows behovstrappa är de fysiologiska 

behoven. Om en elev inte har sovit eller ätit ordentligt blir det svårt för eleven att 

koncentrera sig på skolarbetet och framtida mål. Oförmåga att koncentrera sig på 

skolarbete kan också bero på oro och ångest om behovet av trygghet och säkerhet 

inte är tillfredsställt.   
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6.2.7 Tidstillgång och fördjupning 

Eleverna menar att tidstillgången vid skrivande påverkar deras motivation. För lite 

tid kan vara negativt då en elev upplever att hon inte hinner utveckla texten så som 

hon skulle vilja. En annan elev menar att texten inte blir bra när hon känner sig 

stressad. Parmenius-Swärd (2008) menar att det är eftersträvansvärt i skolan att 

skriva bra texter på kort tid och att det signalerar god disciplin, vuxenhet och 

mognad. Vidare att undervisningen styrs av styrdokumenten och krav på ett visst 

stoffinnehåll vilket kan motverka fördjupning och processinriktat arbete. Parmenius-

Swärds (a.a.) menar att skrivundervisningen borde vara mer processinriktad där 

skrivprocessens alla delar bedöms som lika viktiga. Norberg-Brorsson (2007) 

konstaterar att elever har bråttom att fullfölja sina uppgifter vilket leder till slarvigt 

resultat. Det kan alltså vara så att när lärare endast betygsätter slutprodukten, skyndar 

sig elever att komma dit utan att lägga fokus på hur vägen dit har sett ut. Ett mer 

processinriktat skrivande skulle kunna leda till att ambitiösa skribenter får tid till 

eftertanke och möjlighet att utveckla sina texter, och att elever som har bråttom att 

göra klart uppmanas att tänka till mer kring sina texter. Svårigheterna i ett sådant 

arbetssätt kan vara tidspressen från styrdokumentens krav på stoffinnehåll. Här finns 

en utmaning för lärare att tänka till kring undervisningen och att integrera flera mål i 

kursplanen med varandra för att få tid till att fördjupa undervisningen. En möjlighet 

att öka tidstillgången i skrivandet kan vara att integrera svenskämnet med andra 

ämnen. Svenskläraren kan då vara en hjälp för eleverna att utveckla sina texter i 

exempelvis SO- och NO-ämnena, och göra en bedömning i svenskämnet utifrån 

texter som skrivs i andra ämnen.    

6.3 Slutord 

Enligt kursplanen i svenska för grundskolan ska undervisningen stimulera elevers 

intresse för att skriva (Utbildningsdepartementet, 2011). Eleverna i den här studien 

tycker det är roligt att skriva, och de tycker det är meningsfullt att utveckla sina 

förmågor inom skrivande. Stor del av elevernas fokus hamnar dock på yttre faktorer 

som betyg, gymnasieval och uppskattning. En del av lärares skrivundervisning borde 

alltså handla om att försöka skifta elevers fokus från yttre motivationsfaktorer till 

inre faktorer genom att koppla undervisningen till elevernas egna intressen, och 

genom koppla skrivandet till elevers personliga mål. Frågor som väckts under 

uppsatsskrivandet är om, och i så fall hur, lärare arbetar för att koppla 

undervisningen till elevernas egna intressen och personliga mål för att göra yttre 

motiverade beteenden att bli mer inre motiverade i skrivundervisningen.  

 

Det kan upplevas lite skrämmande att lämna ut en egenskriven text, och lärare bör 

därför tänka på att lyfta fram texters styrkor framför dess brister. Då lär sig eleverna 

vad de gör bra, får ett ökat självförtroende och förhoppningsvis ett ökat intresse för 

skrivande. Det finns vidare fördelar med att arbeta mer processinriktat, då elever ges 

ökade möjligheter till eftertanke och bearbetning. Ytterligare en fråga som väckts 

under arbetets gång är därför om, och i så fall hur, lärare arbetar med processinriktat 

skrivande.    
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För att öka förståelsen ytterligare för elevers motivation till skrivande i svenskämnet 

är förslag på fortsatt forskning att intervjua elever med större spridning när det gäller 

motivation för skrivande. Det skulle också vara givande att utgå från lärares 

perspektiv på elevers motivation, och undersöka hur de arbetar med elevers 

motivation till skrivande. Om, och i så fall hur, arbetar lärare med att få yttre 

motiverade beteenden att bli mer inre motiverade? Om, och i så fall hur, arbetar 

lärare med processinriktat skrivande? Vidare forskning inom dessa frågor kan bidra 

till att öka förståelsen för hur den här undersökningens slutsatser fungerar och 

framträder i verkligheten för elever och lärare.    
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