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Abstrakt: 

Denna studie strävar efter att synliggöra hur lärare i årskurserna 4–6 arbetar med engelskämnet 

och hur de motiverar elever att skriva på engelska. Bakgrunden går igenom hur 

främmandespråksinlärning kan se ut samt begrepp så som motivation och feedback. 

Datainsamling skedde genom sju kvalitativa intervjuer med lärare som undervisar eller har 

undervisat i engelska i årskurserna 4–6. Data transkriberades och analyserades med hjälp av 

den tematiska metoden. Resultatet visar hur lärare motiverarar elever till att skriva på engelska 

där mottagare, feedback och intresse är några faktorer som kan öka motivationen. 

 

Nyckelord:  Feedback, främmande språk, första språk, lärstil.  



Förord: 

Först och främst vill jag tacka studiens deltagande lärare för de kloka ord och erfarenheter de 

bidragit med och gjort att denna studie har varit möjlig att genomföra. Tack till Marie Nordlund 

för handledning genom hela arbetsprocessen, och till sist tack till min familj och vänner som 

stöttat mig under denna tid. 
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1. Inledning 
Engelska har alltid intresserat mig och under hela min skolgång har det varit mitt favoritämne. 

Det är något som jag och människor runt omkring mig stöter på dagligen i sociala medier, 

tidningar, radio och tv. Människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära är 

språket, och detta är gemensamt för alla språkämnen (Skolverket, 2011). Det engelska språket 

finns i vardagen, inom andra områden som politik, utbildning och ekonomi. En individs 

möjligheter att höra till olika sociala och kulturella sammanhang samt delta i ett internationellt 

studie- och arbetsliv ökar med kunskaper i engelska. Med hjälp av undervisningen ska elever 

få möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Den kommunikativa förmågan 

innebär att förstå talad och skriven engelska, att formulera sig och samspela med andra i tal och 

skrift samt anpassa sitt eget språk till olika syften, situationer och mottagare (Skolverket, 2017). 

Det engelska språket kan vara det viktigaste kommunikations- och informationsspråket i många 

olika miljöer. Att elever ska utveckla tilltro till sin egen förmåga att använda språket i olika 

situationer och för skilda ändamål är ett av huvudsyftena för undervisningen i engelska. 

Motiveringen är att ett bra självförtroende är grundläggande för att våga medverka språkligt i 

olika situationer och sammanhang (Skolverket, 2011). 

 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017) står det under kunskapskravet för betyget E i 

årskurs 6 att eleven kan formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven 

ska vara kapabel till enstaka förbättringar av egna framställningar, både muntligt och skriftligt 

uttrycka sig enkelt och begripligt med fraser, ord och meningar. Eleven ska ha förmågan att 

välja och använda sig av någon strategi som löser problem och förbättrar interaktion. 

Läroplanen (Skolverket, 2017) nämner att elever ska behärska språkliga företeelser för att 

förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, 

artighetsfraser och grammatiska strukturer. Detta står i det centrala innehållet och är något som 

kan vara med i alla årskurser från och med årskurs 4 till årskurs 6. Under två av mina tre VFU-

perioder har det kommit sig att jag valt en skrivuppgift att genomföra med eleverna. Själva 

skrivandet är något som jag finner roligt och intressant men samtidigt väldigt svårt. Med de två 

skrivuppgifter som genomförts märktes det att många elever hade svårt att få ner ord på papper 

eller komma på vad det skulle handla om, även om de fick hjälpmedel som tankekartor eller se 

exempel på hur arbetet skulle ha sett ut. 

 

Elevers motivation är då en central del i engelskundervisningen för att få dem att fortsätta 

kämpa på även när de stöter på ett ord de inte kan eller inte kommer på det ord de letar efter. 

Lärare har då som uppgift att ge eleverna verktyg de kan använda under skrivprocessen samt 

ge eleverna motivation för att fortsätta skriva, I min framtida yrkesroll ser jag detta som en 

viktig faktor att få mer kunskap om, därav syftet med denna studie. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur denna studies lärare beskriver att de motiverar 

elever till att skriva på engelska, vilket slags feedback de ger samt hur stor del de anser 

skrivförmågan har i undervisningen. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur stort fokus får elevers skrivförmåga i engelskämnet jämfört med andra förmågor? 

• Hur beskriver studiens lärare att de motiverar elever till att skriva på engelska? 

• Vad för slags feedback ger studiens lärare på elevers skrivna texter? 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden behandlar två begrepp av Vygotskij, ZDP och internalisering samt språkliga 

strategier presenteras. Definition av främmandespråksinlärning, hur inlärandet av 

skrivförmågan kan ske samt hur förmågan att skriva på engelska kan se ut. Vidare diskuteras 

motivation kopplat till lärstilar och feedback. 

2.1 Inlärningsteorier  

Inlärningen av ett ämne består av tre processer som sker nästan samtidigt. Först är förvärvandet 

av nya kunskaper, dessa kunskaper kan bygga på tidigare kunskaper eller ersätta den kunskap 

som redan fanns tidigare. Sedan kommer det som kallas omformning, vilket är processen att 

använda de kunskaperna till nya uppgifter, konsten att göra om kunskap till något som kan 

användas eller ge kunskapen en annan form. Till sist är det värderingen, där kontrolleras det 

om kunskaperna som uppkommit motsvarar uppgiften, om det har gjorts en riktig generalisering 

och om tillvägagångssättet är bra eller inte (Bruner, 1977). I många fall har läraren en avgörande 

roll för just värderingen, men en stor del av den bygger på att kunskapen bedöms som sannolik 

eller inte (Bruner, 1977). 

 

Ett begrepp Vygotskij (1978) tar upp är The zone of proximal development, också kallad för 

den närmaste utvecklingszonen eller den möjliga utvecklingszonen (Jakobsson, 2012), förkortat 

till ZDP, vilket handlar om barns mentala ålder jämfört med andra barn. Detta begrepp 

definieras som mellanrummet mellan barns utvecklingsnivå och deras potentiella utveckling 

genom problemlösning med hjälp av en vuxen eller med andra barn som ligger på en högre nivå 

i sin mentala ålder (Vygotskij, 1978). Om barn får stöd, stimulans och utmaning på sin 

utvecklingsnivå kommer barnet att fortsätta utveckla sina kunskaper. Det finns ingen gräns för 

hur djupt barnet kan nå i sin utveckling. Kunskap byggs upp med hjälp av vägledning från 

vuxna och med jämnåriga barn, kunskapen byggs upp genom barnets intresse, situation och 

behov (Smidt, 2010). För att bygga upp denna kunskap krävs ett samarbete mellan barn och 

vuxna eller barn emellan där de interagerar med varandra i olika aktiviteter. Vid dessa 

samarbeten kan varje deltagare utveckla nya kunskaper och kompetenser då de ofta måste 

förklara, omformulera, argumentera, presentera eller tänka om. När en elev får lyssna på andra 

elever eller lärare kan eleven få nya tankar och idéer om hur den ser på världen (Jakobsson, 

2012). Sammanfattningsvis definieras ZDP definieras av processer som ännu inte har mognat 

men är under mognad. Något som ett barn inte kan idag kan bli något de kan i morgon 

(Vygotskij, 1978). 

 

Ett annat grundläggande begrepp hos Vygotskij är internalisering (Smidt, 2010), detta begrepp 

utgör till stor del förståelsen av förmågan att tänka. Det som händer när ett barn internaliserar 

en förmåga är att det kan börja kontrollera externa processer, som betyder att barnet kan 

använda tecken och symboler som kulturella redskap. När väl barnet har fått kontroll över 

skriftspråket kan det börja sin resa att skriva genom att hitta på en historia och skriva ner den. 

Genom att själv välja ut ord och bokstäver samt att ha kunskap om de grammatiska regler som 

finns kan eleven göra historien mer begriplig och tänkbar (Smidt, 2010). Internalisering är 

viktigt eftersom det sker inom eleven, ju mer träning en elev får i att skriva ju mer kan hen 
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använda tecken och redskap för skrivningen, vilket kan leda till att eleven känner sig mer manad 

till att utveckla sin skrivförmåga. 

 

2.1.1 Artefakter 

Vygotskij (1978) tar upp tools och signs vilka är medierande artefakter, där tools representerar 

det materiella och signs det språkliga. Jakobsson (2012) benämner Vygotskijs tools och signs 

som verktyg och tecken, som används av människor för att integreras med omgivningen. Med 

Vygotskijs signs menar Jakobsson (2012) framför allt psykologiska eller begreppsmässiga 

artefakter som exempelvis språk, räknesystem, memoreringstekniker, konst, texter, kartor eller 

andra representativa system. Säljö (2017) förklarar Vygotskijs tools som materiella redskap, 

och ger exemplen som att människor använder spadar till att gräva eller ett tangentbord att 

skriva med. För att använda ett redskap krävs också en del kunskaper om hur det används och 

vad det används till (Säljö, 2017). 

 

Till skillnad från Vygotskij anser Wartofsky att syftet med artefakter är att bevara och förmedla 

förmågor, därefter delas artefakter in i tre olika nivåer, primära, sekundära och tertiära. De 

primära artefakterna består av fysiska verktyg, till exempel en hammare eller penna, men också 

hur någon använder sig av dem och vilken teknisk förmåga någon har att använda just ett 

föremål (Wartofsky, 1979). Sekundära artefakter är därefter en representation av de primära 

artefakterna, vilket då kan vara ett recept, diagram eller komihåglappar (Jakobsson, 2012; 

Wartofsky, 1979). Till sist är det de tertiära artefakterna som representerar det imaginära eller 

fiktiva världar. De är en representation av de sekundära artefakterna, som att använda teoretiska 

kunskaper praktiskt. De tertiära artefakterna handlar om vetenskapliga begrepp och teorier, 

räknesystem, skrift- och språkregler eller andra mänskliga konstruktioner som skapats för att 

bättre förstå, analysera och agera i världen runt om oss. I tanken skulle användandet av 

artefakterna vara först en penna som den primära artefakten, med pennan går det att skriva ett 

recept, alltså den sekundära artefakten, den tertiära artefakten skulle då bli slutprodukten av 

receptet (Jakobsson, 2012; Wartofsky, 1979). För att knyta an till denna studie kan den primära 

artefakten vara ett skrivverktyg så som penna, dator eller läsplatta. Genom dessa skrivverktyg 

kan eleven producera en skriven text, alltså den sekundära artefakten. Till sist blir den tertiära 

artefakten produkten av den skriva texten. Detta kan vara ett betyg eller omdöme, redovisning 

eller nya förmågor och kunskaper som erhållits genom själva skrivprocessen.  

 

2.2 Språkinlärningsstrategier 

För att nå språklig kompetens är strategier något att uppmärksamma. Strategier är ett begrepp 

som är brett och nyanserat och beskriver vad som görs och kan göras när ett nytt språk lärs in 

(Börjesson, 2012). Språkliga strategier är steg som elever använder för att förstärka sitt lärande. 

De rätta språkstrategierna kan resultera i bättre färdigheter och ett bättre självförtroende i 

lärandet (Oxford, 1990). Även om begreppet språkinlärningsstrategier är myntat av forskare 

har de enligt Oxford (1990) funnits länge. Ett bevis på det är minnestekniker eller 

minnesanteckningar som har använts av historieberättare genom tiderna. Strategier är något 

som nämns i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) 
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för kurs- och ämnesplaner i engelska och moderna språk, detta för att elever ska bli mer aktiva, 

effektiva och självständiga som språkinlärare. 

 

Rubin (1975) menar att det är allmänt bekant att alla lär sig sitt förstaspråk med rimlig 

framgång, och att anledningen till detta är att alla som föds har förmågan att lära sig språket 

samt växer upp i ett samhälle där språket behövs för att kommunicera med andra människor. 

Men Rubin anser även att vissa människor är mer framgångsrika än andra när det kommer till 

att lära sig ett andra eller främmande språk. Främmadespråksinlärning är ofta separerat från 

andraspråksinlärning, då målspråket lärs ut i en miljö av ens eget förstaspråk, exempelvis när 

svenskspråkiga lär sig engelska i Sverige, och vanligtvis i ett klassrumssammanhang. 

Andraspråksinlärning däremot, också kallat second language acquisition (SLA), är termen som 

används när ett nytt språk lärs in efter förstaspråket i ett samhälle där det andra språket talas. 

Denna term kan också användas vid inlärandet av ett tredje eller fjärde språk. Begreppet L2 

förekommer ofta inom SLA, och kan hänvisa till något av de språk som lärts in efter det första 

språket (Gass & Selinker, 2008). En fråga att ställa sig, enligt Rubin, är då: om alla kan lära sig 

sitt första språk till en kompetent nivå, varför lär sig inte alla ett andra eller främmande språk 

lika lätt? Om vetskapen vilka strategier en god språkinlärare har kan överföras till en mindre 

framgångsrik språkinlärare skulle det gynna deras utveckling av främmandespråket. En god 

språkinlärning definieras av Rubin som bestående av åtminstone tre faktorer: talang, motivation 

och möjlighet. Rubin menar att talang är den faktor som är svårast att påverka hos en individ, 

medan motivation och möjligheter kan påverkas av yttre faktorer. 

 

En god språkinlärare kan använda sig av många olika strategier, och Rubin (1975) förklarar sju 

av dessa. En god språkinlärare är inte rädd för att gissa och är bekväm med att ha en ovisshet i 

ett språk hen inte kan. Det finns en vilja att kommunicera eller lära sig genom kommunikation. 

För att få fram sitt budskap kan språkinläraren använda sig av omskrivningar vid de tillfällen 

de inte kommer på vilket ord de vill säga. Språkinlärare kan även använda gester för att få fram 

sitt budskap när språket inte räcker till. De är inte rädda för att göra fel eller se dum ut inför 

andra om budskapet går fram med rimlig förståelse, denna språkinlärare är redo att göra misstag 

för att lära sig. Med fokus på kommunikation undersöker en god språkinlärare vilka mönster 

som finns eller uppstår i språket genom att analysera och kategorisera för att finna information. 

Övning är något som en god språkinlärare kräver, de kan leta efter tillfällen att visa sina 

kunskaper men även testa sina kunskaper i konversationer med personer som har 

språkinlärarens målspråk som förstaspråk. En god språkinlärare är en observatör gällande sin 

egen men även andras användning av språket och bearbetar information oavsett om det är den 

själv eller andra som utför en språklig aktivitet. Till sist kan en god språkinlärare behandla 

innebörden av den information som ges, de vet att för att få en förståelse för ett budskap räcker 

inte endast grammatisk förståelse eller talat språk till, utan i vilket sammanhang budskapet sägs. 

Börjesson (2012) nämner liknande strategier men menar på att det är ovanligt att en 

språkinlärare besitter alla dessa strategier. Att uppnå språklig kompetens handlar till stor del 

om att vilja och att våga använda språket. Språklärare kan göra en markant skillnad för elever 

genom att visa strategier som kan användas i olika situationer och uppmuntra elever till att lära 

sig av varandra. En bristande strategisk kompetens kan vara när eleven skriver ett ord som hen 

inte kommer på eller inte kan på sitt modersmål. Det eleven istället kunde ha använt sig av är 
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en omformulering för att gå runt ordet eller förklara det på ett annat sätt. Men om eleven ger 

upp när den inte kommer på ordet och inte heller ber om hjälp när det behövs visar det på att 

eleven inte har tillägnat sig de strategier som behövs när problem uppstår (Börjesson, 2012).  

 

Oxford (1990) nämner även, till skillnad från Rubin (1975), att goda språkinlärare i många fall 

är de som har kontroll av sina egna känslor och attityder till att lära sig. Negativa känslor kan 

begränsa inlärningsprocessen medan positiva känslor och attityder kan göra språkinlärning mer 

effektiv och lustfylld och då även stärka motivationen att lära sig (Oxford, 1990). Samtidigt kan 

en viss mängd oro eller ångest ibland vara bra för att elever ska nå en höjd prestanda, men för 

mycket oro blockerar språkinlärningen. Utan oro kan det finnas en risk att en elev inte känner 

någon motivation att anstränga sig, medan hög motivation med låga förhoppningar om att 

lyckas istället kan öka oron (Gass & Selinker, 2008; Oxford, 1990). Språkoro är baserat på 

negativa känslor gällande det främmande språkets inlärning. En vanligt förekommande tro är 

att en elev kommer att göra misstag när den pratar eller skriver vilket då leder till en känsla av 

oro för just det språket. Denna oro förekommer oftast när en elev ska prata på det främmande 

språket och det kan leda till många andra negativa konsekvenser för lärandet, brister i 

hörförståelse, minskat ordförråd, vilket vidare kan leda till en sämre skrivförmåga, sämre 

resultat på prov eller en kombination av dessa (Oxford, 2011). Med just oro tillkommer också 

en minskad vilja att lära sig ett främmande språk och att använda språket ifråga, med en minskad 

vilja kan även motivationen att lära minska. En elev kan då börja undvika ämnet genom att vara 

frånvarande från lektionen och glömma lämna in uppgifter. Självuppfattning, lägre grad av 

självförtroende och en minskad tro till förmågan att få ett flyt i det främmande språket är något 

som språkoro kan förorsaka (Oxford, 2011).  

 

Vid språkinlärning kan det hända att en elev lär sig att läsa och skriva på två språk samtidigt, 

med detta kan elever använda samma strategi i de båda språken när de läser, som att gissa sig 

till ordets mening genom att läsa en hel mening eller stycke för att få en klarare bild eller att 

använda bilder som stöd (Pinter, 2017). Överlag lär sig dock elever först att läsa och skriva på 

sina första språk. När de sedan fått tillräckligt med skicklighet kan de gå vidare till att läsa på 

det andra eller främmande språket (Pinter, 2017). Strategier är viktiga därför att människor lär 

sig saker på många olika sätt, vissa behöver mer tid medan andra behöver mindre. Strategier är 

hjälpmedel för den som lär sig för att få makt över sin kunskapsutveckling. Strategierna ska 

förhoppningsvis bidra till syftet med att lära sig språk, att språkinläraren kan få perspektiv på 

omvärlden och ökade möjligheter till att kommunicera med andra (Börjesson, 2012). 

 

En strategi för att lära sig ett andraspråk eller ett främmandespråk är strategic self-regulation, 

förkortat till S2R (Oxford, 2011). Denna strategi grundar sig på att elever aktivt och konstruktivt 

använder strategier för sin egen inlärning. S2R kan delas upp i tre dimensioner: Kognitiv, 

affektiv och sociokulturell-interaktiv, som respektive har egna underkategorier. Kognitiva 

strategier hjälper eleven att konstruera och transformera kunskap inom främmade språk. 

Underkategorierna för denna dimension är metakognitiva och kognitiva strategier. Båda 

kategorierna i denna dimension är viktiga för språkinlärning oavsett vilken nivå en elev är på. 

De metakognitiva strategierna fokuserar på att hålla fokus, planera, hämta information, 

organisera, koordinera, granska och utvärdera kunskapen i det främmande språket (Oxford, 
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2011). För de kognitiva strategierna handlar det om att använda känsla till att förstå, att komma 

ihåg och resonera. För en mer bildlig presentation av de två strategierna kan metakognitiva 

strategier ses som byggnadschefer som styr en byggnadsplats och de kognitiva strategierna kan 

ses som byggnadsarbetarna som bygger upp de tidigare nämnda förmågorna. I affektiva 

strategier finns känslor, attityder, tro och motivation som gör att eleven fortsätter att arbeta med 

det främmande språket och hjälper eleven att skapa positivt tänkande samt att fortsätta vara 

motiverad. Som tidigare dimension delas också denna in i två kategorier: meta-affektiv, som i 

tidigare exempel kan ses som en chef, men denna gång för elektricitet som hjälper till med 

uppmärksamheten, planering, tillgångar och granskning beroende på vilken situation som 

uppstår. Den andra kategorin, affektiv strategi, är då ”el-arbetarna” som arbetar optimalt under 

vägledning från chefen, alltså de meta-affektiva strategierna. Huvudsyftet med den affektiva 

strategin är att skapa optimistiska känslor, trosföreställningar och attityder för att skapa och 

upprätta motivationen till att lära sig ett främmande språk (Oxford, 2011). Till sist den tredje 

dimensionen, sociokulturell-interaktiva strategier (SI). Denna dimension fokuserar på att 

hjälpa eleven med kommunikation, sociokulturella sammanhang och identitet. Likt de andra 

två dimensionerna, har också denna två underkategorier, vilket är meta-SI strategier, ”chefen” 

som styr den andra kategorin, i denna kategori ses den som samhällssamordnaren. För att ett 

samhälle ska fungera finns det en ledare som har ett ledningsansvar som uppmärksammar 

kontext, kommunikation och kultur (Oxford, 2011). Den andra kategorien, SI-strategier är då 

samhällsarbetarna och kännetecknas av sociokulturell kontext och identiteter (Oxford, 2011). 

För lärare som undervisar i främmande språk kan S2R underlätta 

främmandespråksundervisningen, eftersom det ger elever användbara strategier till att ta sig an 

det främmande språk som undervisas. 

 

2.2.1 Främmandespråksinlärning  

Det är lätt att motivera barn till att lära eftersom de är naturligt nyfikna och vill lära sig saker, 

som vuxen är det viktigt att ens krav är i relation till barnets förmåga och mognad. När barnet 

lär sig behöver det vara aktivt i inlärningsprocessen eftersom det är erfarenheter och upprepning 

som leder till inlärning (Ellneby, 1998). Att lära sig ett nytt språk är något som alla människor 

kan göra, om det finns motiv till att göra det. Den största motivationen till att lära sig ett nytt 

språk är att kommunicera och samtala med andra. Åker någon utomlands där det talas ett 

främmande språk är det ändå nödvändigt att göra sig förstådd och ens egen utveckling sker i 

samspel med andra och inte genom en grammatikbok eller andra medel (Ellneby, 1998). När 

elever lär sig ett främmande språk är det viktigt att se hur de uppfattar sina egna förmågor i att 

lära sig just ett nytt språk (Pinter, 2017). Inlärning av ett främmande språk kräver tid och det är 

naturligt och tillåtet att göra fel. Utvecklingen av ett främmande språk är från början väldigt 

enkel, konkret och kopplat till en situation. Ordförrådet är begränsat och räcker inte alltid till 

för det som ett barn vill säga. Detta gör att de känner sig frustrerade när andra inte förstår vad 

de försöker berätta (Ellneby, 1998).  

 

En annan term som förekommer inom SLA är interlanguage, också kallad interimspråk. Denna 

term syftar på det språk som producerats av en person som inte har det språket som sitt första 

språk. En elev skapar ett språkligt system bestående av flera komponenter, både från sitt första 

språk och målspråket. Det som är viktigt med denna process är att eleven själv skapar ett inre 
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system för struktur baserat på de befintliga kunskaperna i språket (Gass & Selinker, 2008). Ett 

tillhörande begrepp till interimspråk är fossilisering, vilket innebär att inlärningen av det 

främmande eller andra språket når en viss platå och därmed slutar sin utveckling av språket. 

Vid de fall då fossilisering uppstår stannar inlärningen upp (Gass & Selinker 2008). Andra 

processer inom språkinlärning som påverkar språket är transfer, eller överföring. Överföringen 

delas in i två delar, facilitation och interference. Den förstnämnda antyder att det finns en 

positiv överföring från första språket till det främmande språket, medan den sistnämna handlar 

om negativ överföring (Gass & Selinker, 2008). En överföring av språkliga fenomen sker i och 

med inlärningen. Med positiv överföring kan förstaspråket ses som ett fördelaktigt verktyg i att 

lära sig ett annat språk, negativ överföring stör istället inlärningen av språket vilket resulterar i 

att språkinlärningen inte sker korrekt eller att utvecklingen hämmas. 

 

2.3 Att lära sig att skriva 

När ett barn övergår från talspråket till skriftspråket kan det bli en stor förändring, då 

skriftspråket har sina egna språkliga regler som inte varit synliga för barnet i talspråket 

(Vygotskij, 1995). Talspråket är oftast begripligt för barn och det kommer från ett levande 

umgänge med andra människor runt omkring dem. Övergången till skriftspråket kan då vara 

svår eftersom det är mer abstrakt och formellt, barnet förstår inte alltid varför det ska lära sig 

skriva och att det har ännu inte något behov av att skriva (Vygotskij, 1995). I början av sin 

skrivprocess kan barn producera tecken som liknar bokstäver. Men för att få en riktig förståelse 

för skrivning krävs det att barn lär sig den inre strukturen i att skriva, alltså hur skrivna ord 

symboliserar objekt (Treiman, Kessler, Decker & Pollo, 2016).  

 

Skriften finns med i tidningar, vetenskapliga artiklar, brev och e-mejl. Att skriva har en stor roll 

i hur vi som människor hämtar information men också att ta den informationen och omvandla 

den till ny kunskap (Pincas, 1982). Skrivandet är ett sätt att fånga tankar och komma ihåg dem 

(Garme, 2010), uttrycka information samt ta den kunskap som skrivandet ger till att skapa ny 

kunskap (Cutillas, 2016). Samhället idag skriver mycket mer än tidigare, men många av dem 

som skriver en hel del i sina yrken ser sig ändå inte som skrivande personer (Garme, 2010). 

Mycket små barn som inte riktigt har knäckt skrivkoden skriver också, även om det inte är i 

samma utsträckning som vuxna, men de kan till exempel skriva önskelistor eller namnlistor. 

Vid förvärvandet av skrivförmågan kan finmotoriken och små muskelrörelser av handen 

påverka. Dessa muskelrörelser för att skriva börjar med rörelser för hela armen för att sedan 

fokusera på finmotoriken med att kontrollera fingertopparna (Fortenberry & Huffman, 2011). 

Tummen, pekfingret och långfingret agerar som ett stativ som möjliggör små men mycket 

koordinerade fingerrörelser (Fortenberry & Huffman, 2011). Mognad är betydelsefull för barns 

motoriska utveckling. För att ett visst beteende ska uppkomma behövs en viss mognad hos 

individen, vilket även Vygotskij (1978) påtalar med ZPD. När ett barn är moget för en viss 

rörelsefärdighet skapas en spontan lust att öva på just denna färdighet och barnet repeterar om 

och om igen till dess att rörelsen har blivit inlärd och automatiserad (Ericsson, 2003). Barns 

kognitiva förmåga gynnas av att skriva för hand istället för att skriva på ett tangentbord 

(Marquardt, Meyer, Schneider & Hilgemann, 2016).). Även om detta också inkluderar att röra 

på händerna betyder det inte att dessa rörelser är associerade med själva formen av bokstäverna. 

Förmågan att känna igen bokstäver är en grundprincip för att lära sig ord och meningar. Både 



9 
 

barn och vuxna som lär sig bokstäver genom att skriva dem visar på bättre igenkännande av 

bokstäverna när de väl ska skriva. De muskler som används vid handskrivning skickar signaler 

till hjärnan och påverkar därmed läs- och skrivförmågan på ett positivt sätt (Marquardt et al., 

2016). För elever är finmotoriken en grundläggande del till att känna motivation att skriva. För 

att underlätta för elever och utveckla deras läs- och skrivförmåga samt motivationen är det bra 

om eleverna får skriva om ämnen som berör dem eller som handlar om saker som ligger dem 

nära. Ofta när elever skriver mindre bra kan det vara för att de känner att de inte har något att 

skriva om (Vygotskij, 1995). Läs- och skrivinlärning ser olika ut för alla elever eftersom de lär 

sig på olika sätt. För att bli säker i sin egen läsning och skrivning bör läs- och skrivförmågan 

övas kontinuerligt och inte försummas så fort eleven har lärt sig att läsa och skriva (Garme, 

2010).  

 

För att motivera elever till att skriva är det viktigt att elever får skriva om saker som de känner 

till. Om de skriver om saker som de inte har mycket erfarenhet av eller ingen åsikt om kan detta 

leda till att det blir svårare för dem att skriva men också att de blir innehållslösa och ytliga 

skribenter. För att då hjälpa dem utvecklas bör läraren ge uppgifter som intresserar eller skapar 

ett intresse för eleven att skriva, men även prova på att läsa och skriva olika slags texter. Detta 

för att hjälpa elever till bättre förståelse för vilket innehåll en text ska ha, beroende på vilken 

typ av text som skrivs (Garme, 2010; Vygotskij, 1995). Även Pincas (1982) nämner att ett av 

tre mål som lärare ska sträva efter är att elever ska öva på att skriva många olika texter. Det 

andra målet är att skrivandet ska vara så kommunikativt och funktionellt som möjligt. 

Skrivandet ska vara användbart till vardags. Det tredje målet är att skrivförmågan är mer än 

bara grammatik och ordförråd. Att skriva är något som barn kommer att lära sig under sin 

skolgång och de bästa metoderna en lärare kan använda sig av är flexibilitet och att ge elever 

stöd under hela skrivprocessen för att bli mer självständiga skribenter (Garme, 2010; Hyland 

2002). Hyland menar även på att lärare bör vara medvetna om skrivproblem då de visar på hur 

viktigt det är att ge skribenten tydlig information om målen för själva uppgiften och vilka 

strategier som kan användas för att underlätta skrivuppgifterna. Alla elever skriver och planerar 

inte på samma sätt, och de kommer därför att vara i behov av olika strategier för hur de ska 

planera sitt arbete inför en skrivuppgift. För att stötta elever behöver läraren ge dem träning i 

just hur de ska planera, med till exempel tankekartor eller punktlistor, samt hjälpa dem att få 

inspiration eller idéer till vad de ska skriva om (Hyland, 2002).  Om eleven känner att det är 

ansträngande och svårt att få ner sin text på ett papper kommer den heller inte känna någon 

glädje i att skriva oavsett vad texten handlar om. Motivationen kommer då att undanskymmas 

på grund av att fokus ligger på attityden att det är ansträngande att skriva.  

 

2.3.1 Att lära sig skriva på engelska 

Traditionellt har skrivförmågan haft en mindre roll i engelskundervisningen och har använts 

som översiktlig träning i engelska, men speciellt för grammatik och ordförråd. När elever ska 

lära sig skriva ska det inte endast vara som en hemläxa utan det ska implementeras i 

undervisningen för att ge dem den mängdträning som behövs för att utvecklas vidare (Pincas, 

1982). Nu för tiden är det dock viktigt att det finns en balans mellan talförmågan och 

skrivförmågan i processen att lära sig samt att lära ut ett främmande språk (Cutillas, 2016). Till 

skillnad från talad engelska är det skrivna språket mer grammatiskt komplett. Detta är för att en 
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läsare, till skillnad från en lyssnare, inte har en röst, ansiktsuttryck, gester eller en riktig 

situation till hjälp att förstå innebörden av olika meddelanden. En skriven text behöver skapa 

ett sammanhang genom texten för att läsaren ska få en bättre förståelse samt förstå språket. 

Skrivandet kräver då att grammatiken är mer korrekt och har längre meningar, samt ett större 

ordförråd än vad en talare använder (Davies & Pearse, 2000). Det som är bra med relationen 

läsare och skribent är att båda kan ta sig tid att studera en text, läsaren kan läsa om stycken flera 

gånger om hen inte förstår och skribenten kan planera, omformulera, skriva om eller gå tillbaka 

och korrigera i sin text (Davies & Pearse, 2000). Användandet av det skrivna språket kan öka 

elevers motivation som visar på hur de kan använda språket. Små meddelanden från läraren till 

alla elever så som påminnelser eller personliga meddelanden som eleverna själva kan skriva 

kan få dem mer intresserade av att skriva på engelska (Cameron, 2001) 

 

För en elev som är i början av sin skrivprocess kan det vara svårt att formulera sig i skrift 

jämfört med en elev som är en mer erfaren skribent. Men att sedan skriva på ett annat språk än 

sitt förstaspråk kan vara en utmaning för alla, men med övning blir skrivprocessen lättare 

(Kolbrún Svavarsdóttir, 2016). En skribent som är skicklig att skriva på sitt första språk kan 

överföra sina skrivstrategier till det främmande språket medan den skribent som är ovan att 

skriva på sitt förstaspråk förmodligen kommer att stöta på samma problem i det främmande 

språket (Hyland, 2002). Om det språk eleven studerar liknar modersmålet kan det underlätta 

inlärningsprocessen, men om alfabetet är annorlunda kan det ta längre tid att lära sig det andra 

språket (Rubin & Thompson, 1994). De språkliga egenskaperna i en elevs förstaspråk spelar 

roll för hur de lär sig ett andra eller främmande språk. Elever som har ett fonografiskt första 

språk och använder det romerska alfabetet kommer att ha lättare att lära sig engelska än de som 

använder ett annat skrivsystem (Pinter, 2017). 

 

När barn lär sig sitt förstaspråk är det inom sin kultur och genom en rad av olika erfarenheter. 

De lär sig tidigt att känna igen namn på skyltar eller platser i omgivningen. Själva processen att 

lära sig läsa och skriva för barn som har engelska som förstaspråk tar lång tid eftersom 

engelskans bokstäver och dess ljud för bokstäver inte alltid överensstämmer (Pinter, 2017). I 

skolans tidiga år kommer barnen att ha en förståelse av olika aktiviteter som berör läs- och 

skrivkunnighet, genom denna förståelse kan de börja avkoda systemet med bokstäver och hur 

de fungerar i språket. Det finns en tro att om elever som lär sig engelska gör ett arbete där de 

först tänker på sitt förstaspråk, kommer de att hindras i inlärningen av engelskan. Det kan 

förekomma att eleven överför struktur och ordförråd från sitt förstaspråk till andraspråket på ett 

inkorrekt sätt. Men studier har visat att oavsett vilket förstaspråk de har, kommer elever att 

överföra sina strategier och förmågor för att skriva till det andra språket, oavsett om strategierna 

är bra eller bristfälliga (Friedlander, 1990). 

 

Inom engelskämnet baseras stavningsinstruktioner ofta på att memorera hela ord. Elever kan 

ges en lista med ord att stava till, orden behöver inte ha någon relation med varandra i stavning- 

och ljudmönster utan orden relaterar till ett ämne som en klass kan studera vid tillfället (Treiman 

& Kessler, 2013). Vid ett senare tillfälle testas det hur eleverna stavar just dessa ord. Detta 

bygger på att eleverna ska memorera hur orden stavas utan att få en relation till hur de låter 

förutom vid lektionstillfället när orden ges. Elever lär sig bäst när de får utforska grunderna till 
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språket genom att använda det (Treiman & Kessler, 2013). Joshi, Treiman, Carreker och Moats 

(2008) anser att det inte kommer som en överraskning att många lärare lär ut stavning till elever 

genom att skriva ord på lappar, för att sedan visa dem till eleverna flera gånger, eller att eleverna 

ska skriva ett specifikt ord flera gånger själva. Dessvärre är inte denna metod att lära ut stavning 

effektiv, däremot finns det studier som visar att stavningsinstruktioner baserade på hur ordet 

låter ger goda resultat. För elever med inlärningssvårigheter eller elever som är i läs- och 

skrivsvårigheter kan stavning förbättras om de får strukturerade stavningsinstruktioner baserade 

på konceptet med språkljud som representerar bokstäver i skrivna ord, detta gäller även andra 

elever som lär sig engelska. Genom att lära eleverna tänka på och om språket ger det dem en 

chans att lära sig hur ord stavas och inte endast tekniker till att memorera hur ord stavas (Joshi 

et al., 2008). Goda kunskaper i stavning är en viktig del i läs- och skrivkunnighet. Det gör 

skrivandet mycket lättare. För en skribent ger det möjligheten att fokusera på att få fram ett 

budskap och ens idéer och inte vilka bokstäver som behövs för att skriva budskapet eller idén 

på papper (Joshi et al., 2008). Sedan tidigt 1900-tal har undervisning i stavning fått mindre 

uppmärksamhet än läsning vilket Joshi et al. (2008) ser som beklagligt eftersom stavning kan 

stödja utvecklingen av läsförmågan. Genom stavning kan det skapas en medvetenhet om ljud 

som representerar ord och vilka bokstäver som behövs för att stava ett ord. Stavning är ett 

språkligt arbete som kräver kunskap om ljud och bokstavsmönster.  

 

Barn måste lära sig att stavningen av ett ord inte ser ut som objektet, vilket bilder vanligtvis 

gör. Barn som skriver texter utan att ha fått en fonologisk uppfattning i skrivandet, kan få 

svårigheter att förstå skrivandets inre struktur, och hur skrivna ord kan beskriva ett objekt. Talet 

kan vara kortlivat och det kan vara svårt för barn att förstå att ord kan representeras av visuella 

tecken (Treiman et al., 2016). Ord kan uttalas på samma sätt i engelskan (rain, rein och reign) 

men dessa ord behöver inte stavas på samma sätt vilket ger dem olika innebörder. Om de 

stavades på samma sätt blir det svårare att se vilket ord det handlar om (Joshi et al., 2008).  I 

och med ett mer digitaliserat samhälle blir också datorer mer närvarande i klassrum, vilka då 

kan ta över stavningen med rättstavningsprogram. Men dessa program betyder inte att det inte 

finns ett värde i att lära sig stava (Joshi et al., 2008). Rättstavningsprogram är främst ett verktyg 

till att rätta stavfel, och är till hjälp för dem som ändå har goda kunskaper i att stava. 

Programmen kan emellertid inte rätta meningsbyggnad. En del lärare föredrar att vänta med 

skrivövningar tills eleverna fått ett bra ordförråd, övat på att prata engelska och uttal samt en 

naturlig talförmåga i engelska. Att börja med läsning och skrivning kan störa det naturliga talet 

och uttalet (Davies & Pearse, 2000). Formella övningar med att skriva kan inkludera kopiering 

av bokstäver och ord, jämföra ord som låter lika i förstaspråket och andraspråket gällande deras 

skrivna representation samt bilder och humor för att komma ihåg nya symboler (Oxford, 1990). 

När det sedan kommer till att skriva på engelska kan elever som har engelska som främmande 

språk vara i behov av övning på just de mekaniska delarna i att skriva. Elever som går i årskurs 

4 och äldre elever behöver öva på att skriva ord, meningar och stavning men i detta stadium i 

skolan är de också redo för att skriva mer fritt.  

 

Pinter (2017) ger många förslag till att få elever att skriva på engelska, några av dessa består av 

att uppmuntra eleverna att skriva till riktiga personer, men även skriva i par eftersom eleverna 

då kan göra bättre ifrån sig än vad de skulle göra själva. Detta beror på att det under 
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skrivprocessen är viktigt att fokusera på själva texten men också det grammatiska. När eleverna 

skriver tillsammans hjälps de åt och kan komplettera varandra. Att få arbeta med en klasskamrat 

kan också bidra till ökat intresse och motivation till att skriva. Andra aktiviteter kan vara 

uppgifter där elever får skriva en inköpslista, recept, korta meddelanden, blogginlägg, 

beskrivningar, brev och dikter. Med dikter motiverar Pinter att de inte behöver vara långa utan 

kan vara korta och enkla, det finns inget krav på en speciell längd vilket leder till att elever kan 

känna sig mer motiverad till att skriva mer. Dikter är unika och personliga och det finns inget 

helt korrekt sätt att skriva dem på. Dikterna kan då frigöra eleverna från behovet att alltid möta 

ett slags kriterium. Pinter tar också upp vikten av att visa på hur texter skrivs beroende på vad 

det är för text. Hur ska en elev veta vad eller hur de ska skriva om de inte har fått några tydliga 

instruktioner? Genom att arbeta med olika slags genrer kan eleverna få mer förståelse för 

mottagaren och se en mening med själva skrivandet. 

 

2.4 Motivation 

Motivation är en term som ofta används av språklärare när de beskriver hur bra eller mindre bra 

det går för elever (Dörnyei, 2001). Att vara motiverad betyder att ha en vilja att göra något. En 

individ som inte känner någon vilja eller inspiration till att agera kännetecknas som omotiverad 

medan en person som har en kraftfull vilja och arbetar mot ett mål ses som motiverad (Deci & 

Ryan, 2000a). En elevs entusiasm, engagemang och uthållighet är tre nyckelkomponenter som 

avgör hur väl eleven lyckas. Majoriteten av elever som har tillräckligt med motivation kan 

uppnå en funktionell språknivå i ett andra språk, oavsett språkförmåga eller andra kognitiva 

karaktärsdrag. Däremot kommer elever som inte har tillräckligt med motivation att få svårt att 

orka tillräckligt länge för att få kunskaper som är användbara i språket (Dörnyei, 2001). 

Motivation förklarar varför en person bestämmer sig för att göra något, till exempel att lära sig 

dansa, hur hårt personen kommer att träna för att bli bättre på dans samt hur länge personen är 

villig att fortsätta med just dans innan hen slutar (Dörnyei, 2001). Deci och Ryan (2000a) kan 

i sin motivationspsykologi self-determination theory se två typer av motivation, inre respektive 

yttre motivation, där motivation kännetecknas av tre faktorer: känsla av kompetens, 

självbestämmande och social meningsfullhet (Deci & Ryan, 2000a). Denna teori grundar sig i 

fyra mindre teorier; cognitive evaluation theory som handlar om en persons inre motivation, 

organismic integration theory om en persons yttre motivation. Casuality orientations theory 

behandlar individuella skillnader när det gäller motiverad orientering till den sociala 

omgivningen samt basic needs theory, vilken fokuserar på individens hälsa och välmående i 

relation till motivation och mål (Deci & Ryan, 2002). 

 

Inre motivation och internalisering (se avsnitt 2.1) ses som grundpelare i en livslång 

psykologisk utveckling och är associerad med bättre lärande, prestationsförmåga och 

välmående. Aktiviteter som kan kopplas till inre motivation är definierade av vad individen 

tycker är intressant. Inre motivation bygger också på en individs behov av att känna att hen har 

talang/skicklighet och självständighet. En grundprincip för inre motivation börjar med att 

människor aktivt söker efter utveckling för att fungera effektivt, särskilt vid aktiviteter som 

kräver aktivt engagemang med uppgifter individen finner intressanta. Vilket i sin tur kommer 

att öka den individens kunskaper. Aktiviteter behöver nödvändigtvis inte vara direkt riktade till 

en individs uppfyllande för att uppnå inre motivation, men det krävs att de inblandade är 
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frivilligt engagerade på grund av intresse och att aktiviteterna bidrar till självständighet och 

individers skicklighet. Däremot måste aktiviteterna ge ett slags fullbordande effekt för 

individen, om denna effekt inte är fullbordande kommer inte heller aktiviteten att ge inre 

motivation till individen (Deci & Ryan, 2000b).  

 

Den yttre motivationen grundar sig mer på miljön en individ befinner sig i. Att sträva efter ett 

högt betyg, försöka vinna en tävling eller nå en deadline bidrar till den yttre motivationen. Det 

handlar om att arbeta mot ett mål, och vid mållinjen finns ett slags belöning. För elever i skolan 

kan det vara ett betyg, klistermärke eller att göra sina föräldrar till lags (Reeve, 2001). Men 

elever kan utföra yttre motiverade aktiviteter med en bitterhet och motstridighet för att de måste 

utföra just en specifik aktivitet. Därför är viktigt att förstå att det finns olika typer av motivation 

och vad som främjar just de olika typerna. För lärare är det viktigt att veta att det inte alltid går 

att lita på den inre motivationen till att lära. I skolan är inte alla aktiviteter motiverande för 

elever och ses inte alltid som intressanta eller roliga. En viktig strategi för att nå yttre motivation 

är då att få elever att vilja utföra dessa aktiviteter trots att det finns en motstridighet. 

Internalisering och integration är processer som gör att den yttre motivationen blir mer 

självbestämmande (Deci & Ryan, 2000a). Utan motivation kan även viljan att utföra uppgifter 

minska, detta blir problematiskt när elever arbetar självständigt, vilket i många fall händer när 

elever utför skrivuppgifter. Det är därför viktigt att elever har motivation och vilja att ta till sig 

nya kunskaper. 

 

För att en elev ska känna att ett ämne är roligt och intressant spelar läraren en roll som kan vara 

både positiv och negativ. Läraren har en stor roll i att få elever att känna mening i det som de 

lär sig; hur läraren beter sig i sin undervisning, vad för slags personlighet läraren har, dennes 

förmåga att motivera elever till att lära (Chambers, 1999). Om eleven har en lärare som hen 

tycker om och läraren uppmuntrar eleven kommer hen att göra bra ifrån sig. Om eleven däremot 

har en lärare som är sträng kan eleven vara rädd för just den läraren och kommer då att vara 

mer rädd för att göra misstag i undervisningen som berör just den läraren (Chambers, 1999). 

Också lärarnas betydelse för elevers resultat är stor (Lundahl, 2014). De som gynnas mest av 

effektiva lärare är de lägst presterande eleverna. Det spelar inte så stor roll vilken skola eleven 

går i utan snarare vilken lärare eleven har. En lärares skicklighet i att undervisa kan ha större 

betydelse för lärandet än elevens initiala förmåga att lära (Lundahl, 2014). I regel är den inre 

motivationen en bättre drivkraft än den yttre, den inre kan stärka elever till att få en ökad 

förståelse och kunnande. Med feedback i skolan kan eleverna fokusera mer på sitt kunnande 

och tänkande än just en representation av vad de kan i form av ett betyg. Detta kan då öka 

motivationen för elevers arbete i skolan (Lundahl, 2014). Det idealiska vore att elever blir 

motiverade av sin egen utveckling men många elever är beroende av feedback för att fortsätta 

utvecklas. Det kan vara motiverande för elever att höra av läraren att de har gjort ett bra arbete 

(Davies & Pearse, 2000).  Lärare bör därför arbeta med och för elever på ett uppmuntrande sätt 

för att stärka elevers motivation. 

 

2.4.1 Lärstilar 

Begreppet lärstil handlar om vilket sätt en individ koncentrerar sig på för att ta in ny och svår 

information, och varje enskild individ har ett unikt sätt att ta in, bearbeta och minnas det hen 
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lärt sig. Att bli medveten om olika lärstilar kan främja lärare i hur de ska bemöta alla elevers 

olika behov vid inlärning, men också vad som kan främja deras motivation vid uppgifter som 

kan ses som svåra. Boström och Svantesson (2007) väljer att förklara lärstilar genom Dunns 

lärstilsmodell, döpt efter forskarna Rita Dunn och Kenneth Dunn vilka bidragit mycket till 

forskningen om just lärstilar. Denna modell beskriver fem faktorer som påverkar lärandet: 

miljö, emotionella/känslomässiga, sociala, fysiska och psykologiska. Miljöfaktorn beskriver 

just hur lärmiljön kan se ut, exempel på miljöfaktorer är ljud, ljus, temperatur och studiemiljön. 

Från person till person skiljer sig behoven på lärmiljön, men om elever får sina behov 

tillgodosedda kan det leda till att de presterar bättre samt känner sig mer motiverade. De 

emotionella/känslomässiga faktorerna består av motivation, uthållighet, ansvar och anpassning 

samt behov av inre eller yttre struktur. Boström och Svantesson beskriver även elever som är 

flexibla i sin motivation, ibland kan en uppgift vara motiverande och ibland inte, därmed 

motiveras en elev av antingen inre eller yttre motivation. Detta kan vara beroende på 

dagsformen, kontakt med läraren och uppgiftens form bland annat. Sociala faktorer handlar om 

hur en individ vill arbeta med en uppgift, enskilt, i par, små grupper, med en ledare eller med 

variation. En elev kan motiveras på flera olika sätt, det kan då även vara viktigt att veta hur de 

lär sig bäst. Likt inre och yttre motivation kan det vara motiverande att arbeta med en 

klasskamrat, enskilt eller i grupp. Boström och Svantesson menar att det är viktigt för lärare att 

känna till att de sociala faktorerna bara gäller vid inlärning av nytt och svårt material, eftersom 

det finns andra nivåer av lärande där gruppkonstellationer eller enskilt arbete lämpar sig bäst. 

Fysiska faktorer behandlar perceptuell styrka (sinnen), biorytm (tid på dygnet), behov av intag 

(mat och dryck) och rörelsebehov. Till sist psykologiska faktorer som avser analytisk eller 

holistisk informationsbearbetning, huruvida en individ har en impulsiv eller reflekterande 

tankestil. En analytiker arbetar steg för steg och ser på detaljer först och sedan helheten, medan 

en holistiker har flera bollar i luften och kan ses som oorganiserade, men de har sin egen 

kreativa ordning. Förväntningarna på en lärare är olika beroende på om en elev är analytisk 

eller holistisk, därmed kan de motiveras av olika saker.  

 

När det kommer till lärstilar delas inlärare in i fyra olika undergrupper beroende på vilket sinne 

de helst använder vid inlärning, dessa fyra grupper är: 

• Visuell, den som lär sig bäst genom att få lära och se ord och bilder, 

• Auditiv, lär sig bäst via hörseln, att få lyssna, tala och diskutera, 

• Taktil, lär sig bäst när de får arbeta med händerna, 

• Kinestetisk, lär sig via kroppen och känslor, muskelminne och känsloberoende. 

Boström och Svantesson beskriver sinnena som de viktigaste faktorerna i lärstilsmodellen, 

eftersom lärare, föräldrar och elever själva kan göra om material så att det passar det dominanta 

sinnet bäst vid inlärning. Positiva känslor är avgörande för motivationen, att då få arbeta med 

en uppgift som passar det egna aerbetssättet kan öka motivationen  

 

2.5 Feedback 

Positiv feedback ökar den inre motivationen mer än om ingen feedback skulle ges. Effekten 

som den feedbacken ger är att den ökar individens känsla av uppfyllelse och skicklighet. 

Negativ feedback å andra sidan minskar den inre motivationen jämfört med om ingen feedback 
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ges för att det kan ses som ett hinder i ens egen utveckling och ger då mindre motivation (Deci 

& Ryan, 2000b). Regelbunden feedback för elever är viktigt för att de ska veta i vilken riktning 

de ska fortsätta, de får ett slags godkännande av läraren att fortsätta arbeta eller repetera delar 

som de behöver träna mer på (Chambers, 1999). Det som lärare måste vara medvetna om när 

det gäller feedback är att eleverna inte alltid tar till sig den feedback som de får. Att starta ett 

nytt område innan eleverna har fått sin feedback och fått gå tillbaka för att justera sitt arbete 

utifrån den feedback som givits kan göra att eleverna inte ser någon mening i att få feedback 

(Chambers, 1999). Vilken slags feedback läraren ger är en viktig punkt, med positiv feedback 

kan eleven få en god självkänsla och goda förutsättningar att tänka positivt i sitt lärande 

(Chambers, 1999).  

 

Vad läraren ska fokusera på i feedbacken som ges till elever kan tolkas på olika sätt (Fathman 

& Whalley, 1990). Att kontinuerligt ge feedback under elevers skrivprocesser är nyttigt för 

eleverna då de får stöttning under hela processen. I sin feedback är det viktigt att läraren tydligt 

beskriver eller talar om vad som är meningen med feedbacken och är tydlig med hur hen menar. 

En svårtolkad feedback gynnar inte eleven utan kan istället ignoreras av eleven samt också 

påverka vilka strategier som en elev använder i sitt skrivande (Oxford, 2011). Ett karaktärsdrag 

som lärare har som undervisar i ett främmande språk är engagemang och de fokuserar inte bara 

på vilka metoder som fungerar bäst. Lärarna bör ha en tanke med hur de på bästa sätt kan ge 

elever uppgifter och aktiviteter som producerar skrivna texter (Kroll, 1990). För de lärare som 

lär ut ett främmande språk krävs det att de har kunskaper i både förstaspråket och målspråket 

för att få en bättre förståelse för hur de ska genomföra skrivaktiviteter i klassrummet som passar 

eleverna (Kroll, 1990). Davies och Pearse (2000) anser att ett vanligt antagande av lärare och 

elever är att det är lärarens uppgift att rätta elevers arbeten, och att elever inte kan rätta varandras 

arbeten. Detta är dock inte sant, men elever kan bli passiva i sin egen rättning om de ständigt 

får den gjord av någon annan. Elever måste få rätta sina egna texter om de ska lära sig språket, 

och det är upp till läraren att få eleverna vana vid självrättning för att sedan ge hjälp om det 

behövs (Davies & Pearse, 2000). 

 

Formativ bedömning syftar till att utveckla en elevs kunskaper men också lärarens undervisning 

under utbildningsprocessen. Dessa bedömningar ger underlag till elevers kunskaper och 

utveckling under utbildningens gång (Lundahl, 2014). För att en bedömning ska kallas formativ 

krävs det ett mål som elever ska nå, bedömningen sker sedan genom att ta reda på hur eleverna 

står sig i förhållande till målen. Denna information används sedan till att hjälpa eleverna nå det 

uppsatta målet (Jönsson, 2013). Det centrala i formativ bedömning med andra ord är 

informationen, eftersom den ligger till grund för lärarens återkopplingar till eleverna. Den 

information som samlats in kan användas av klasskamrater eller av eleven själv i kamrat- eller 

självbedömning. För en elev kan det vara nyttigt att se hur andra har löst en uppgift eller att få 

reflektera över sina egna lösningar då detta kan ge en positiv verkan på elevens lärande 

(Jönsson, 2013). En teknik inom formativ bedömning är just kamratrespons (Sivenbring, 2017) 

vilken kan se ut på olika sätt. Lundahl (2014) tar upp tre stora fördelar med kamratrespons: att 

en elev bedömer en annans arbete gynnar elevens förmåga att bedöma sina egna förmågor, 

elever kan i många fall fungera som en bättre resurs för varandra än läraren och att bedöma 

varandra bildar en kognitiv förstärkning av ens eget lärande. Det är inte bara eleven som drar 
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nytta av kamratrespons men lärare kan också dra nytta av detta, lärare får då mer tid till att följa 

lärprocessen och kan använda elevers respons som ett hjälpmedel för egen återkoppling och 

bedömning (Sivenbring, 2017).  

 

Inom formativa metoder ligger fokus på det mellanrum som finns mellan elevens kunskaper 

och det mål som ska nås, ett sätt att fylla detta mellanrum är feedback. Feedback ska ge en 

tydligare bild för både elever och lärare vilken väg de ska ta för att öka måluppfyllelsen 

(Sivenbring, 2017). Det är viktigt att skilja feedback från något som kallas för kunskap om 

resultat. Kunskap om resultat är när eleven endast ser ett betyg eller ett antal poäng på ett prov, 

vilket är information om hur väl en elev gjort ifrån sig vid ett tillfälle (Lundahl, 2014). Generellt 

är feedback positivt för lärande men det finns fall då feedback ses som negativt. För att feedback 

ska få negativa effekter innebär det att en individ har fått feedback riktat till det personliga jaget 

eller mot individens motivation. För att få ett effektivt lärande ska feedback riktas mot uppgiften 

som utförs och innehålla information om hur uppgiften kan utföras mer effektivt (Lundahl, 

2014). För att feedback skall ses som något effektivt ska den fokusera på hur uppgiften har 

utförts, vad målet är och hur uppgiften kan göras bättre. Det som skolan strävar emot kan vara 

prestationer, resultat och belöningar, men det är kompetensen som ska vara den yttersta 

drivkraften till att motivera den egna lärprocessen. Det är alltså inte resultatet, utan målet är 

kunnandet och återkopplingar som stärker den inre motivationen (Lundahl, 2014).  
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3. Metod 
Detta avsnitt behandlar förklaring av kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetoder. En 

intervjus olika struktureringsgrad, urvalet i denna studie samt etiska överväganden som tagits 

i beaktning. 

3.1 Informationshämtande metoder. 

Det finns två sorters vetenskapliga undersökningar, kvalitativa och kvantitativa. Kvantitativ 

forskning handlar om undersökningar där fokus ligger på data som är mät- och räkningsbara, 

data som insamlas kan alltså representeras i siffror. Frågor som ofta ställs är hur mycket eller 

hur många det är eller finns av något. Själva målet med kvantitativ forskning är i många fall att 

förklara eller förutspå händelseförlopp. Kvalitativ forskning handlar däremot inte om 

räkningsbara saker utan det handlar om hur något är eller vad/vilka egenskaper något har. I 

humanvetenskapen är kvalitativa undersökningar ofta kopplade till att studera människors 

uppfattningar och upplevelser om omvärlden, att nå förståelse för upplevelser och 

uppfattningar. Vid kvalitativ forskning är tolkning ett grundläggande drag, att söka förståelse 

och detta är något som skiljer kvalitativ och kvantitativ forskning åt (Backman, Gardelli, 

Gardelli & Persson, 2012). Insamlingsmetoder för kvalitativa metoder är till exempel 

intervjuer, fokusgrupp, fallstudie, observationer och skrivna berättelser, dokument och texter. 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod eftersom studien handlar om att synliggöra hur 

lärare beskriver sin undervisning i engelska och hur de undervisar de moment som handlar om 

att skriva på engelska i årskurserna 4–6.  

 

3.2 Intervju 

Den insamlingsmetod som använts i denna studie är intervjuer. Syftet med intervjuer är att 

genom frågor nå kunskap om undersökningspersonens värld. För att få ett bra intervjuresultat 

ska syftet med intervjun och problemområde vara förklarat innan intervjun börjar (Olsson & 

Sörensen, 2011). Tre saker att tänka på vid intervjuer är att en intervju är en dialog mellan två 

eller fler personer och för att personen/personerna som blir intervjuade ska ge så bra information 

som möjligt behövs ett samarbetsvilligt klimat. Personer i intervjuer ska känna sig viktiga och 

få tala till punkt. Den andra punkten är att det den intervjuade säger måste vara pålitligt och inte 

påverkat av oväsentliga faktorer. Sista punkten är att den information som fås via intervjun 

måste ha giltighet, med detta menas att den intervjuade svarar på intervjuarens frågor (Olsson 

& Sörensen, 2011).  

 

Det kan förekomma felkällor i intervjuer, det är inte alltid lätt att tolka vad intervjupersonen 

svarar på. Frågor där mottagaren måste läsa mellan raderna eller som har underförstådda 

antaganden om intervjupersonens kunskaper, inställning och beteende kan ge svar som är 

annorlunda än de förväntade. Målet med intervjuer är att få en så exakt bild som möjligt av vad 

den intervjuade vill förmedla. Viktiga saker att tänka på med intervjuer är att den som intervjuar 

inte överför sina åsikter eller tankar till personen som blir intervjuad. Om detta sker får intervjun 

sämre trovärdighet (Olsson & Sörensen, 2011). Den som intervjuar ska undvika att påverka den 

som blir intervjuad, påverkan kan vara både positiv och negativ genom intervjuarens 

personlighet, attityd, intresse eller organisation, exempelvis association med stora företag. Med 
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påverkan kan svaren som ges justeras i ett försök ge de svar som intervjuaren söker, vilket leder 

till att resultatet kan bli mindre trovärdigt (Karlsson, Osvalder & Rose, 2015). 

 

Intervjuer kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: ostrukturerade, strukturerade och 

halvstrukturerade. Strukturerade intervjuer lämpar sig bra att utföras vid telefon eftersom det är 

lättare att nå personer som inte bor på samma ort eller i samma land. Även om intervjuerna har 

en strukturerad karaktär säger det inget emot att intervjun övergår till halvstrukturerad beroende 

på vad eller hur respondenten svarar (Karlsson et al., 2015). Halvstrukturerad intervju är ett 

mellanting av strukturerad och ostrukturerad intervju. Innan intervjun sker har en struktur tagits 

fram, till exempel vilka områden och frågor som kommer att ställas men den som intervjuar 

kan fritt välja ordningen och ställa följdfrågor till respondenten. Frågorna som ställs i en 

halvstrukturerad intervju har delvis fasta svarsalternativ men oftast består intervjun av öppna 

frågor eftersom intervjuaren är intresserad av att få en djupare förståelse (Karlsson et al., 2015). 

En ostrukturerad intervju har en idé om vilka områden som kan vara tänkbara för att få 

information, där finns inga styrda svar utan alla svar är öppna. Fördelar med att använda intervju 

som metod är att den är flexibel, intervjuaren kan få information om vad en eller flera personer 

tycker och tänker om saker och ting och kan ställa följdfrågor vid behov för att få fler 

förklaringar. Detta gör då att risken för feltolkning kan minskas. Valet av metod föll sig 

naturligt då studien strävar efter att inhämta lärares erfarenheter om engelskämnet och att skriva 

på engelska. Andra metoder som enkäter eller fokusgrupp kan förstås ha fått ett annat resultat, 

men med enkäter finns det en risk att frågor misstolkas och i fokusgrupper kan dominanta 

deltagare ta över konversationen vilket gör att alla deltagare i fokusgruppen kanske inte får 

komma till tals (Karlsson et al., 2015). För denna studie valdes den halvstrukturerade intervjun 

som intervjuform för att ge respondenterna frihet att tala om frågorna samtidigt som ett fokus 

på vad som efterfrågas bibehölls. 

 

Sex intervjuer har skett via telefon eftersom många av respondenterna inte bor på samma ort 

som intervjuaren och en intervju skedde i ett personligt möte. Innan intervjun framställdes 

frågor (se Bilaga) som berör ämnet i denna studie. Intervjuerna genomfördes sedan efter att tid 

och dag bestämts av båda parterna. 

  

3.3 Urval 

Respondenter tillfrågades genom ett mejlutskick till skolor, rektorer och lärare i olika delar av 

Sverige. I mejlet framgick vad syftet med studien var samt att de som söktes för deltagande i 

studien var lärare som undervisar eller har undervisat engelska i årskurserna 4–6. Därefter var 

det upp till varje respondent att bestämma om de vill delta studien eller inte. Vid vidare kontakt 

fick de mer information om studien, att det är helt frivilligt att delta och att alla som deltar 

uppskattas. De informerades även om att det som sägs i intervjun spelas in men att inspelningen 

tas bort permanent efter att innehållet transkriberats och analyserats och att ljudfilen inte 

kommer att spridas vidare. Resultatet av mejlutskicken utmynnande i fem lärare som valde att 

ställa upp, därefter tillfrågades personliga kontakter om medverkan i studien vilket resulterade 

i ytterligare två respondenter. Eftersom lärarna blev informerade om att deras namn inte 

kommer att visas i studien har de blivit tilldelade fingerade namn. Nedan är en kort presentation 

av lärarna: 
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- Agnes, arbetar inte som lärare vid tillfället men har arbetat som lärare i 20 år. 

- Bodil, 9 år som lärare. 

- Cattis, 17 år som lärare  

- Dalia, 17 år som lärare. 

- Erika, 20 år som lärare.  

- Felicia, 10 år som lärare. 

- Greta, ca 18 år som lärare. 

 

3.4 Bearbetning, tolkning och analys 

Transkription innebär ett urval och bearbetning av det talade ordet. Det som skrivs ner är inte 

hela samtalet utan delar som valts ut för att representera det som har sagts (Olsson & Sörensen, 

2011). Det är viktigt att transkriberingen sker av forskaren själv, eftersom processen ger en unik 

chans till att lära känna sin egen data, men detta beror också på storleken av urvalet. Efter att 

transkription skett är det viktigt att grundligt gå igenom det skrivna i förhållande till det som 

sagts i intervjun (Dalen, 2008). Alla intervjuer som utfördes spelades in som ljudfil, efter 

genomförd intervju lyssnades ljudfilen igenom samtidigt som samtalet skrevs ner. När detta 

hade genomförts lyssnades ljudfilen igenom en sista gång för att se över om det mest relevanta 

för studien kommit med. Efter att intervjuerna transkriberats valdes tematisering som metod för 

att analysera och presentera data. Denna presentationsform utgår ifrån en intervjuguide, i detta 

fall studiens frågeställningar (se avsnitt 1.2) och intervjufrågor (se Bilaga). Vid planerandet av 

studien väljs relevanta teman ut för att lyfta fram de aktuella frågeställningarna. När 

intervjuerna skrivits ut kan data från intervjuerna läggas in i olika teman för att ta reda på var 

kärnan är i de olika temana. Detta är en viktig del för att identifiera områden som många har 

uttalat sig om, antalet uttalanden kan framföra vad de viktigaste temana är och var tonvikten 

bör läggas i analysen (Dalen, 2008). Under temaindelningens gång kan nya underteman 

upptäckas eller två åtskilda teman kan slås ihop till ett. Det är viktigt att inte låsa sig fast vid 

bestämda kategorier, under analysprocessen är ingen kategori satt i sten utan de är öppna för att 

upptäcka nya områden i materialen som kan vara viktiga (Dalen, 2008).  

 

Efter transkription skrevs intervjuerna ut, därefter samlades alla svar tillsammans med 

tillhörande fråga från de sju transkriptionerna på ett separat papper. Detta för att se om samma 

fråga ställts på ett annat sätt än i andra intervjuer. Totalt ställdes tolv frågor med följdfrågor 

inom intervjuerna. Under bearbetningen parades en del frågor ihop då de rör varandra eller går 

in i varandra. Frågorna 3–6, 7–8, 9–10 och 11–12 skapade fyra teman: hur lärare i årskurserna 

4–6 arbetar, skriva texter på engelska, mål och förväntningar och till sist motivation och 

feedback. Det sista temat motivation och feedback var inte tillräckligt lika varandra, men 

samtliga delar inom intervjuerna berörde samma ämnen inom både motivation och feedback. 

För att ge en jämn fördelning mellan de olika temana i resultatet togs beslutet att slå ihop 

motivation och feedback under samma rubrik.  

 

Vid val av citat tillämpades den tematiska metoden, denna infallsvinkel gör att utifrån de 

huvudområden som finns väljs citat ut som belyser det aktuella temat (Dalen, 2008). En 

tematisk analys som fokuserar på innehåll identifieras just av gemensamma teman, dessa teman 

kan vara stora eller små och kan handla om generella erfarenheter eller relationer med andra 
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(Jepson Wigg, 2015). Utifrån de teman som urskilts i datan valdes citat ut för att bäst 

representera lärarnas svar från intervjuerna och som berör temat i fråga.  

 

3.5 Etiska överväganden 

I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) etiska överväganden applicerats, eftersom dessa är 

viktiga vid bemötandet av respondenter. De är också framtagna för forskning och välanvända i 

tidigare forskningsstudier. Forskning är viktig både för samhället men också individen. Därför 

finns det ett krav från samhället och dess medlemmar på att forskning bedrivs, detta krav är just 

forskningskravet. Därefter finns individsskyddskravet som är uppdelat i fyra allmänna 

huvudkrav: informations-, samtyckes-, konfidentialiets- och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet att informera de berörda deltagarna om 

syftet med den aktuella forskningen, vad deltagarnas uppgift i forskningen är samt att berätta 

för deltagarna att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav informerades respondenterna först via ett 

huvudmejl som skickades ut till olika skolor, rektorer och lärare och vid senare kontakt gavs 

mer information om studien till dem som valde att delta. Samtyckeskravet menar på att 

deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Efter att 

respondenten fått mejlet var det upp till dem själva att bestämma om de var villiga att delta i en 

intervju. Vid intervjutillfället fick respondenten information om att det var frivilligt att delta 

och att de fick avbryta sin medverkan om de inte ville vara delaktiga längre. 

Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifterna som berör alla i en undersökning skall ha 

största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter inte får spridas vidare till andra parter 

Innan intervjun startade blev respondenterna informerade om att deras kontaktuppgifter inte 

kommer att spridas vidare och att den ljudfil där intervjun finns inte heller kommer att spridas 

vidare utan tas bort permanent efter behandling av innehållet. Det sista kravet kallas för 

nyttjandekravet, uppgifter som samlats in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Informationen om enskilda personer i denna 

studie kommer inte att spridas vidare för att uppfylla nyttjandekravet.  

 

Sammanfattningsvis träder forskningsetiska aspekter alltid i kraft oavsett vad för slags 

vetenskapligt arbete som utförs. Det finns ingen skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning när det kommer till dessa aspekter (Olsson & Sörensen, 2011). 
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4. Resultatpresentation och analys 
Studiens resultat delades in i fyra teman utifrån intervjufrågorna (se Bilaga). Dessa teman är: 

hur lärare i årskurserna 4–6 arbetar, skriva texter på engelska, mål och förväntningar och till 

sist motivation och feedback.  

 

4.1 Hur lärare i årskurs 4–6 arbetar i engelskämnet  

Lektionstiden för de sju lärarna ser olika ut, från undervisning i sin egen klass i engelska till att 

undervisa engelska på hela mellanstadiet. Ett genomgående tema är att undervisningstiden är 

110–120 minuter i veckan uppdelat på två eller tre lektioner per klass. I årskurs fyra anser 

Agnes, Dalia, Erika och Greta att eleverna ska bygga upp sitt ordförråd, de arbetar med glosor 

och områden som ligger nära eleven. Med glosorna ska eleverna sedan formulera egna 

meningar som inte finns med i läroboken. Majoriteten av lärarna arbetar först och främst med 

att läsa och prata engelska med eleverna i årskurs fyra medan skrivförmågan har en mindre del 

i undervisningen. De arbetar mycket med områden som ligger nära eleven vilket många av 

lärarna nämner, detta kan vara djur, maträtter, kroppen och klädesplagg bland annat. Det som 

Cattis och Dalia tycker är viktigt är att eleverna bygger upp en förståelse för språket, att göra 

sig förstådd och att förstå engelska när de läser eller skriver. 

 
Ah det som jag tycker är viktigast det är ju det här med förståelsen, att man kan förstå och göra 

sig förstådd, men när dom skriver då är det ju viktigt att man kan uttrycka sig i skrift, men det 

kanske inte är så viktigt att det ska vara helt korrekt. Utan man ska ju tänka ”om en engelsman 

skulle läsa skulle den förstå?” och det kan ju vara lite svårt som svensk att skilja på det där, jag 

förstår ju det jag förstår. Man måste tänka ”är det att jag förstår det här för att jag kan svenska, 

eller skulle jag förstå det även om jag vore engelskspråkig?”  (Dalia) 

 

Ett genomgående tema för alla lärare är att de vill att eleverna ska våga. Att de vågar prata, 

vågar skriva och vågar göra fel. Greta berättar att eleverna vågar prata mer för att många av 

dem spelar spel online och då pratar engelska men att med spelandet skriver de mindre, samt 

att de i skolan skriver med andra ord än svordomar eller online uttryck.  

 
Ja, det är ju en enorm skillnad från år 2000 till nu vad barnen har med sig i, att dom vågar prata 

för att dom gör det online och dom, ja allt möjligt. Däremot så skriver dom inte så mycket men 

dom ska våga skriva, det gör inget att de skriver lite fel. (Greta) 

 

Cattis nämner också liknande, att eleverna ska få en förståelse när de skriver och att det inte är 

viktigt att det är helt korrekt. 

 

I årskurs fyra och fem arbetar Erika, Felicia och Greta med ett läromedel eller färdigt material 

där det finns en del temaarbeten men påtalar att de också använder annat material till 

undervisningen som filmer eller digitalt material. Bodil arbetar på en skola som har färdiga steg 

inom ämnet och det är redan klart vad de ska arbeta om, innehållet är satt efter läroplanen: ”Jag 

behöver bara guida eleverna genom dom stegen och det är lite temainriktat och sen faller 

grammatik in i de uppgifter som dom gör” (Bodil). Alla studiens deltagande lärare arbetar på 

ungefär samma sätt i de två årskurserna, att bygga ordförråd, skriva en del meningar, glosor, 

skapa förståelse och få ett flyt i språket. 
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Vid frågan vad lärarna då arbetar med i årskurs sex blir det en skiftning i hur de arbetar. Dalia, 

Erika och Felicia nämner att de går ifrån sitt läromedel och fokuserar mer på att förbereda 

eleverna inför de nationella proven i engelska. Greta nämner inte nationella proven specifikt 

men nämner att i årskurs sex ska produceras texter. Felicia säger att i årskurs sex gör hon lite 

olika saker. Hon har ett läromedel som hon kan följa men väljer att inte fokusera på det som 

huvuddelen i undervisningen utan tar något avsnitt från boken. Att hon har en ”textbook” men 

inte den tillhörande ”workbook” samt att hon använder sig mer av internetbaserade läromedel 

eller plockar material från andra hemsidor på nätet. Eleverna arbetar då mer digitalt istället, de 

har tillgång till läsplattor en-till-en i den elevgruppen, från årskurs sex och uppåt. Erika 

diskuterar mer om själva skrivandet med de nationella proven i engelska och berättar att hon 

satsar ganska mycket på det. Det finns mycket material på Skolverket att plocka ifrån, och de 

arbetar med de gamla nationella proven och tittar på hur de ser ut, vad texterna har för styrkor 

och svagheter. Eleverna får också i par eller små grupper själva bedöma någon text och plocka 

ut vilka styrkor den har. 

 
Det finns ju från Skolverket jättemycket material att plocka ut, gamla nationella prov, för att 

dom som är dom stora vinnarna i det här det ju dom svaga eleverna. För att när dom får se texter, 

för då brukar vi gå igenom texter och titta på ”ja men vad tror ni den här fick för betyg” och så 

visar man på varför den fick det, svagheter och styrkor i alla texter…. Sen när dom skriver sina 

texter själva, dom här svaga eleverna, det är dom som, då har dom hittat ”ja men det var bara 

sådär” det var inte mer än såhär jag behöver göra. Dom har oftast, dom svaga eleverna i alla fall 

väldigt dåligt självförtroende, dom tror inte att dom kan, men dom kan. Bara dom får veta, jag 

menar hur ska man veta vad som förväntas om man inte får se det. (Erika) 

 

Bodil som arbetar med steg berättar att de använder samma arbetssätt från årskurs fyra till nio. 

I engelska finns det steg från ett till 45, fem steg kallas för block. Om eleverna då klarar ett 

block per läsår blir det 30 steg vilket anses som grundläggande kunskaper. Men det finns elever 

som hinner längre än så. På skolan där hon arbetar är undervisningen väldigt individanpassad. 

Eleverna har en personlig veckoplanering där de har två lektioner med engelska. Sedan väljer 

de själva vad de behöver arbeta med i så kallade workshops, där Bodil finns tillgänglig för 

engelska under just den tiden. 

 

4.2 Skriva texter på engelska 

Vid frågan om skrivförmågan och hur stor plats den tar i undervisningen är många av lärarna 

eniga om att det är en mindre del i undervisningen än andra förmågor så som läs- och 

hörförståelse. Dalia säger att för hennes del är det mer hör- och läsförståelse eftersom de två 

går ihop med varandra. Greta stämmer in och berättar att skrivandet kommer mer och mer ju 

högre upp i årskurserna eleverna kommer, men att i början av själva skrivprocessen skriver 

eleverna korta texter eller några meningar. Med hjälp av de glosor och den grammatik som de 

får lära sig under tiden på mellanstadiet ska de få tillräckligt med kunskap i ämnet för att 

producera kortare texter eller meningar. Erika berättar att skrivförmågan inte har lika stort 

fokus, men att det alltid finns med en bit där eleverna ska skriva. Det viktiga är att först bygga 

upp ett ordförråd för att ge eleverna de rätta förutsättningarna till att skriva. Hon menar på att 

glosor i sig inte har ett värde men att hon alltid ber eleverna att skriva några meningar, där de 

ska använda glosan för att bygga på kunskapen om hur just det ordet används. Agnes tar också 



23 
 

upp vikten av att arbeta med de glosor som elever har i läxa för att göra något av de ord som de 

lär sig. Sedan berättar hon personliga erfarenheter där elever fått glosläxa men att orden inte 

sattes in i ett sammanhang, vilket Agnes ser som ett mindre bra sätt att lära sig. Även Greta tar 

upp glosläxa, men att hon nästan aldrig ger glosförhör utan bara någon gång, men att hon gör 

på samma sätt som både Agnes och Erika beskriver. Eleverna får sätta in de ord de haft i läxa 

eller under lektionen i egna meningar för att skapa en större förståelse om hur de använder olika 

ord. Under Gretas egen uppväxt bestod undervisningen i engelska av att stava glosor. Felicia 

går igenom själva skrivandet genom årskurserna: i årskurs fyra är det bra om eleverna kan få 

ihop meningar, i femman att eleverna kan skriva lite mer med sammanhang. I årskurs sex ska 

de sedan skriva en uppsatsdel, men de delarna blir inte så långa utom genomsnittligt en A4. De 

som har det tufft med skrivningen har ofta kortare texter. 

 

Vad lärarna väljer för texter deras elever ska skriva är något som beskrivs likartat utifrån de 

individuella intervjuerna. Cattis, Dalia, Erika, Felicia och Greta berättar att först får eleverna 

skriva om sig själv, sin familj eller husdjur. Sedan vidgas det till saker som ligger nära eleven, 

så som kläder, olika rum, hobbyer, enklare beskrivningar och kortare sagor eller berättelser. I 

årskurs sex handlar texterna mer om att diskutera och att argumentera. Erika väljer också ämnen 

som hon vet tilltalar eleverna, det kan vara artister eller någon kändis, en film som de sett eller 

någon bok som tilltalar eleverna, drömresa eller drömland. Hon påtalar att det är viktigt att utgå 

från eleven vid valet av texter de ska skriva och ju äldre eleverna blir desto friare blir 

skrivningen. Likaså nämner Agnes att eleverna ska skriva alla möjliga texter, men att texterna 

är valda efter läromedel som används. Greta låter eleverna komma med egna förslag på vad de 

vill skriva om men då är det ofta en löpande text eller saga. Det är lättare att få eleverna att 

skriva om det handlar om något som intresserar eleven eller ligger dem nära. 

 
Och det som är så bra också när dom skriver är att det inte behöver vara sant, man får hitta på 

att man har sju syskon och den gör si och man är så gammal. Det spelar som ingen roll. Det 

behöver inte finnas någon sanning i det utan ja, för det tror jag blir lättare för dom. För annars 

tror dom att dom har gjort någonting, ”jag vet inte”, utan de ska fantisera, man får ta från böcker, 

man får ta från verkligheten, ja allt. (Erika) 

 

Bodil som arbetar med färdiga steg har först genomgång om vad som ska vara med i just den 

specifika uppgiften en elev är på, och förbereder eleven inför skrivandet och vad som ska vara 

med i deras text. Ett exempel på detta är att hon berättar om att eleverna nu ska skriva ett vykort 

och har haft genomgång för de elever som ligger på det steget. Till varje steg finns det tre 

redovisningsuppgifter utöver de andra uppgifterna som finns, och då brukar det vara en 

samtalsuppgift, en hörförståelseuppgift och en skrivuppgift berättar Bodil. I skrivuppgifterna 

brukar det vara lite olika texter, i ett steg kan det vara vykort och i ett annat steg kan det vara 

en saga som eleverna ska skriva. 

 

Cattis och Dalia tar upp en annan aspekt av skrivandet, vilken är att de ser att pojkar har mer 

motstånd till att skriva, inte enbart på engelska utan överlag. Dalia poängterar dock också att 

det inte gäller bara pojkar utan också flickor. Att skriva ses som något ansträngande och en av 

lärarna menar att det inte spelar någon roll om eleven eller eleverna får skriva på en läsplatta 

eller dator, det är själva formulerandet som elever kan tycka är besvärligt. 
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4.3 Mål och förväntningar 

Lärarnas mål och förväntningar tas upp en del i tidigare nämnda resonemang. Dalia och Erika 

berättar återigen att målet med elevernas skrivna texter är att eleverna ska våga skriva. Båda 

nämner också att målet med texterna inte är helt korrekt stavning utan att det kommer av sig 

självt i och med skrivningen, men vanliga ord som eleverna använder ofta vill de se korrekt 

stavade. Om inte kan de gå in och ändra eller ta upp ordet ifråga för att eleverna ska skriva ordet 

rätt. Greta anser att stenhård rättning kan ske på högstadiet. 

 

Ja, det är väl att våga sig på att skriva, liksom att våga och jag jämför ju med när dom lärde sig 

skriva på svenska, ja det är torftigt i början men sen bygger man upp det. Och så sen att man 

känner sig bekväm med att korrespondera på engelska… jag tänker att till exempel benhård 

rättstavning det kan dom göra på högstadiet, jag vill att dom ska våga mer. (Greta) 

 

Bodil fokuserar inte heller på stavningen utan det viktiga enligt henne är att eleverna producerar 

något slags text och att eleverna får träna på att skriva. Däremot anser Agnes att om eleverna 

ska lära sig skriva ska de lära sig att stava rätt på en gång och att många elever vill stava rätt.  

 

Men mål och förväntningar beror också på eleven i fråga enligt lärarna. Hur eleven ligger till 

kunskapsmässigt och vad som är rimliga mål för just den eleven, om eleven är stark eller svag 

i ämnet, yttre omständigheter som påverkar eleven och fokus vid tillfället. Erika nämner 

emellertid att det kan vara andra krav för nyanlända elever där kunskaperna i engelska kan 

variera. Bodil, Dalia, Erika och Greta ställer inte extrema krav på eleverna utan försöker att 

tänka individuellt på eleven, vilka krav de kan ställa på vilken elev. Greta diskuterar vidare att 

kraven kan bero på hur olika lätt en elev har för språket, oavsett undervisningsform är det olika 

lätt eller svårt för elever att ta till sig andra språk. Cattis och Felicia tycker att förståelsen är 

viktig för att uttrycka sig på engelska och att ”språket flyter på” (Cattis). Felicia tycker att det 

viktiga är att eleverna inte bara ger henne en textmassa utan att eleverna visar för sig själva och 

för henne vad de kan. Ju mer eleverna skriver desto lättare kan det bli att se vad eleven vill få 

fram. Vid kortare texter blir det då svårare att ”väga varje ord så att det fortfarande blir så precis 

så att man får med allt som man hade tänkt” (Felicia). Hon spinner vidare på de nationella 

proven i engelska, enligt henne rör det sig om en knapp A4 i uppsatsdelen. Ett grundläggande 

mål är att försöka få ihop grammatiken, en del stavning och meningsbyggnad. ”En del elever 

tycker det är jättesvårt att känna igen att man behöver byta ord från svenska till engelska, att 

man gör det omvänt” (Felicia). Elever behöver också mängdträning, vilket flera lärare nämner. 

Att få träna sig i att skriva på engelska och hur dess struktur ser ut, med annan grammatik och 

andra ljud för bokstäver. Greta är den som berättar om hur hon arbetar med hur orden som de 

arbetar med uttalas. 

 
Jag jobbar också ganska mycket med att vi härmar, dom får härma glosorna då, alltså vi jobbar 

med ”hur säger man” och dom här bokstavskombinationerna. Ser ni att det står ”CH” i början, 

kom ihåg då att det ska låta CHurch och CHeese liksom, eller om det står ”TH”, då ska ni nästan 

läspa … hellre mer än för lite. (Greta) 

 



25 
 

Bodil ser först på vad uppgiften handlar om, uppgiften med vykort är att eleverna ska skriva 

just ett vykort, använda hälsningsfraser, skriva frågor samt använda verb med rätt tempus. Om 

det är dåtid, hur böjs ordet då? Vid andra uppgifter gäller andra krav vilket då leder till att målen 

och förväntningarna på eleverna blir annorlunda. Vid skrivandet av sagor ska eleven ha en 

inledning, personbeskrivning, sagans innehåll, att den har ett mitt och ett slut samt problem och 

lösning på problemet. Agnes lägger vikten vid att eleverna ska använda de ord som de haft som 

glosor när de skriver för att eleverna ska ha användning av dem samt att de sätts in i ett 

sammanhang. 

 

4.4 Motivation och feedback 

4.4.1 Feedback 

I Bodil klassrum finns det en checklista för eleverna att se över själva, där finns det till exempel 

med punkter som stor bokstav och punkt, speciella ord som tillhör uppgiften. Eleverna får då 

självrätta och bearbeta sina egna texter innan de lämnar in ett arbete till henne. Efter detta ger 

hon kommentarer på texten och går igenom enskilt med eleven och ställer frågor till eleven om 

de kommentarer som har kommit fram genom elevens text. Eleven får då själv komma fram till 

vad som menas. Om eleven inte förstår förklarar Bodil vidare. Flera lärare drar också paralleller 

till svenskan, om att påminna eleverna om stor bokstav och punkt, men att det ska finnas en röd 

tråd i det eleverna skriver, att det finns en början och ett slut. 

 

För elever i stora svårigheter kan det vara bra att överväga vad som ska kommenteras i en text 

enligt många av lärarna. Enligt Felicia kan det då vara bättre att gå in och visa på elevens 

lyckade moment istället för att fokusera på det som kan behöva bearbetas mycket. Detta håller 

också Agnes, Bodil, Cattis, Dalia, Erika och Greta med om. De har olika krav beroende på 

vilken elev det handlar om, men också hur känslig eleven är för feedback. Felicia påtalar också 

att om eleven har dyslexi blir feedback annorlunda, då kan det vara svårt att gå in och peta på 

stavning anser hon. Vid dessa tillfällen kan det vara bra att sitta ner med eleven och gå igenom 

texten tillsammans för att den ska få en chans att omarbeta den och lämna ifrån sig en text som 

eleven känner att det var något som hen verkligen hade tänkt att skriva. Erika fokuserar på att 

eleverna ska producera texter i årskurs fyra, att skriva så mycket de kan vid just skrivtillfällena, 

men eleverna behöver inte gå tillbaka och rätta sina texter. Om Erika märker något 

återkommande ord som inte stämmer grammatiskt eller inte stavas rätt tar hon upp det med 

eleverna, ibland tar de då till sig vad som sagts och ibland inte. ”Man får hålla på att nöta” 

(Erika), att träna eleverna att skriva och hur ord skrivs. Ju högre upp i åldrarna eleverna kommer 

desto mer kan de använda sig av kamratrespons som en del i feedbacken. 

 
Någon kanske bara skriver tre meningar, de är på det humöret idag. Det finns sådana som har 

det jobbigt med att vara i skolan och inte kan sitta still, och vill inte göra. Om dom då lyckas 

med dom tre meningarna, då får dom vara nöjda, det är jätteolika. (Erika) 

 

Agnes, Cattis, Dalia, Erika och Greta lägger hellre vikten på innehållet i elevers skrivna texter 

än stavningen. De går i första hand igenom texten för att se om den är förståelig. Därefter kan 

de komma in på grammatisk struktur och till sist återkommande stavfel. Men Erika och Felicia 

tar upp rättning av och om ordet ”jag” i engelskan, båda lägger vikt vid att det ska skrivas med 

stort i. Felicia fortsätter sedan med att på nationella proven i engelska får de släppa igenom 
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elever på A-nivå som skriver ”I” med liten bokstav. ”Personligen kan jag tycka att man inte ska 

göra det eftersom det är en så central del i det engelska språket att jag ska skrivas med stor 

bokstav” (Felicia). Dalia däremot fokuserar inte stavning eller grammatiska fel, har en elev 

skrivit ”I is” är det inte något hon i första hand rättar utan hon lägger vikten på om texten är 

förståelig eller inte. Efter detta kan hon gå in mer och se på grammatiska strukturer. Sist 

kommer stavningen, och då menar hon att eleverna kan stava ord som de ofta använder. 

 

Agnes lägger fokus på innehåll, men även språklig struktur och utförande men det beror också 

på. I engelskan är det mycket individualisering för att eleverna ska få utvecklas enligt den 

kompetens som de själva har. Detta tas också upp tidigare i detta avsnitt, att lärare ger feedback 

olika beroende på elev, och att engelska är ett ämne i vilket elever har så olika kunskapsnivåer 

att det är svårt att endast göra på ett sätt och att ge alla elever det stöd eller utmaning som 

behövs. 

 

4.4.2 Motivation 

Agnes, Bodil, Erika och Greta ser att en motivationsfaktor för att få elever att skriva på engelska 

är att eleverna har en mottagare av sina texter. Detta gör eleverna mer motiverade till att skriva 

eftersom texten de skriver får ett till syfte än att bara producera en text. En mottagare kan göra 

texten mer personlig och det kan vara lättare för eleven att komma på eller fantisera ihop en 

text eller berättelse eftersom texten då kan relatera tillbaka eleven.  

 

Att dom får välja person dom skriver till, om dom ska skriva en faktatext kan man ju ha det 

öppet också för att jag tycker det är bra om dom skriver om något som dom finner intressant. 

Sen kan det kanske inte vara om precis vad som helst men att man ändå ger dom någon slags 

möjlighet att välja själva för då brukar det gå bättre. (Bodil) 

 

Eftersom Greta skriver tillbaka på elevernas meningar eller texter kan denna feedback ses som 

en motivationsfaktor eftersom det visar eleverna att någon har läst vad de skrev. Det skapas en 

dialog mellan henne och eleven, hon kan se att eleven kan få fram ett budskap och förstå vad 

eleven har skrivit. Även om det är tidsödande ser hon det som positivt och det fungerar bra. 

”Respons är alltid bra, och de behöver inte vara jättelånga, jag säger att de gärna ska skriva 

något knäppt och det behöver inte vara sant och så vidare, så att, ljug och hitta på knäppa saker” 

(Greta). Även om det skulle röra sig om en mening eller längre text skriver Greta något tillbaka 

till eleven för att visa på att hon har läst det eleven skrivit. Att eleverna känner att de har en 

mottagare av sina texter kan ha en stor inverkan på motivationen. 

 

Agnes berättar om ett skrivprojekt hon haft med sin klass och en annan i ett engelsktalande 

land, där eleverna från de två klasserna brevväxlade med varandra. Eleverna skrev pappersbrev 

som de fick lägga i kuvert. Agnes samlade sedan in alla brev och skickade dem vidare till läraren 

i den engelsktalande klassen och samma sak från den andra läraren till Agnes. Hon såg detta 

som en motivationsfaktor till att få eleverna att skriva, eftersom om de inte skrev något brev 

fick de heller inget brev tillbaka. Själva projektet blev väl mottaget både av eleverna och lärarna 

som tyckte att det var riktigt roligt att genomföra.  
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För att motivera eleverna samt ge dem hjälp när de kör fast i skrivningen använder Bodil, Cattis, 

Dalia, Erika och Felicia olika mallar för att skriva. Många av dem nämner tankekartor som en 

förberedelse när eleverna ska skriva. Att först planera sin text med hjälp av tankekartan, och 

när den är färdig är det för eleven att bara skriva ner själva texten. Bodil, som mestadels arbetar 

digitalt, brukar trycka upp ett häfte med olika övningar att genomföra innan eleverna börjar 

skriva. Eleverna kan börja konstruera en tankekarta och spåna idéer. Vad för slags karaktärer 

eller personer som ska vara med och vad texten kommer att handla om. Hon menar på att detta 

kan locka fram mer intresse och nyfikenhet till att skapa något. Dalia diskuterar en av 

fallgroparna med tankekartor eller mallar, ”ibland tar de det som bara en checklista och då blir 

det ingen saga utan det blir bara en uppräkning av själva händelsen, det blir ingen bra berättelse” 

(Dalia). 

 

För att få eleverna att skriva kan Erika också bolla idéer med eleverna och ställa frågor som 

”vad är din favoritsport” eller om eleven har sett någon bra film som de kan inspireras av. Hon 

tar också hjälp av elevens bänkkompis eller någon som sitter nära om de har någon bra idé eller 

tips till den elev som känner sig omotiverad till att skriva. Felicia, likt Bodil, kan också arbeta 

temainriktat med olika teman inom ämnet för att ge eleverna en inblick i vad arbetet kommer 

att handla om. Därefter får eleverna själva leta efter ord eller fraser som passar in i temat. Efter 

detta kan eleverna göra en punktlista eller något slags tankekarta för att få ner sina ord och 

fraser på papper vilket då ger dem övning. Med teman kan det vara lättare för eleven att känna 

sig motiverad eftersom det smalnar av vad en uppgift kan handla om och eleven blir då inte 

överväldigad av valmöjligheter men kan fortfarande välja själv inom ett område. 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras val av metod och hur bearbetningsprocessen såg ut. Även hur resultatet 

relaterar till tidigare forskning och studiens frågeställningar om hur elever lär sig att skriva på 

engelska, hur lärare motiverar elever till att skriva samt vilken slags feedback de ger diskuteras. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Telefonintervjuer sågs som fördelaktiga för denna studie jämfört med andra distansmetoder. 

Anledningen till detta är att det gav respondenterna möjligheten att prata fritt om ämnet istället 

för mejlkorrespondens, vilket kan ta lång tid för båda parterna, eller enkäter vilket är mer 

strukturerade och ger heller inte någon chans till direkta följdfrågor. Telefonintervjuer är heller 

inte geografiskt begränsande, vilket gjorde det möjligt att nå lärare från olika delar av landet. 

Nackdelar med telefonintervjuer är att det inte går att se respondenten, vilket leder till att 

ickeverbala element inte kan uppfattas (Gillham, 2008), men för denna studie har denna nackdel 

inte påverkat resultatet.  Under intervjutillfällena ställdes så öppna frågor som möjligt, detta 

gynnade studien då lärarna fick prata ostört tills att de kände att de besvarat frågan. Den 

halvstrukturerade intervjun passade bra med de öppna frågorna eftersom det gav en chans till 

att ställa följdfrågor, från båda parterna i intervjun. I alla intervjuer har försök gjorts att ställa 

frågorna på samma sätt, men i och med den halvstrukturerade karaktären på intervjun har en 

del följdfrågor ställts annorlunda beroende på situation och respondent samt att ordningsföljden 

på frågorna inte stämmer överens i alla intervjuer.  

 

Vid val av analysmetod kändes den tematiska metoden som ett naturligt val. Den tematiska 

metoden gjorde det lättare att se mönster i hur lärarna svarat vilket då gjorde att resultatet blev 

lättare att se. Under sorteringsprocessen valdes citat ut för att representera lärarnas röster i 

studien, den tematiska metoden sågs som fördelaktig även där. 

 

5.1.1 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Backman et al. (2012) tar upp ett problem med intervjuer, vilket är att det finns möjlighet att 

den som intervjuar kan påverka den som blir intervjuad. På frågorna tio och tolv (se Bilaga) 

sades exemplen i parenteserna i de fall läraren hade svårt att komma på något eller för att ge 

dem exempel på vad som kan menas med frågan. Med detta kan då frågorna ses som ledande 

eftersom det gör att intervjuaren leder in respondenten på ett spår. Reliabiliteten kan därför 

ifrågasättas på dessa frågor när dessa exempel gavs. Endast en av lärarna i studien berättar hur 

hon arbetar med uttalet i förhållandet till hur ordet skrivs. Anledningen till detta är att ingen 

fråga om uttal inkluderats i intervjuguiden, vilket kan ses som en brist. En annan aspekt som 

kan tolkas som bristfällig är att skrivandet inte har specificerats, det vill säga om det sker för 

hand eller via ett skrivverktyg. Vid datainsamling är det viktigt att ha hög tillförlitlighet, vilket 

också kallas för reliabilitet samt en hög giltighet alltså validitet. Ju högre reliabilitet desto mer 

tillförlitlig blir studien. Om en studie har hög giltighet menas att data som samlats in 

representerar det studien handlar om. Vidare diskuterar Backman et al. (2012) att om 

datainsamlingen både är tillförlitlig och giltig kan det sägas att data representerar rätt sak på rätt 

sätt. I denna studie blev urvalet sju respondenter, varav sex intervjuer skedde via telefon. Det 

kan då ifrågasättas om alla intervjuer är likvärdiga på grund av att en intervju skedde i ett 
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personligt möte. Men då data analyserades noterades att de intervjuade gett liknande långa eller 

utförliga svar, både från telefonintervjuerna och den som skedde som personlig intervju och 

sågs då inte som ett problem. För att göra studien mer valid hade observationer varit ett bra 

komplement till att se hur lärare arbetar i praktiken med att motivera elever i undervisningen. 

Men då stora resekostnader hade tillkommit för de respondenter som inte bor på samma ort som 

uppsatsförfattaren sågs detta inte som ett alternativ. Det hade dock gått att genomföra med de 

respondenter som bor på samma ort, men då tiden var knapp och svar från respondenter inte 

var lättillgängliga tillfrågades de ej om att få bli observerade. I forskningsrapporter och 

intervjuer avgörs hur troget resultatet är genom validitet. Oberoende av vilken form analysen 

haft tillkommer en process av datareduktion, att söka efter kärnan. Genom en datareduktion 

tillkommer oundvikligen ett urval och tolkning, samt att det ena medför det andra (Gillham, 

2008). Det är alltså oundvikligt att inte göra en tolkning av det som sagts om inte den ansvarige 

för studien har använt väldigt ytliga ansatser vid analysering av data. Resultatet för denna studie 

har tolkats genom inspelad data samt transkriptioner. Men genom en sammanställning av 

resultatet kommer mönster fram utifrån de intervjuerna som skett, utan tolkning hade detta ej 

varit möjligt.  

 

Generalisering handlar om möjligheter att generalisera till något större än det som studerats 

(Svensson & Ahrne, 2015). En av de kvalitativa metodernas svaghet är just generalisering, 

eftersom det bör göras med försiktighet. En betydelsefull faktor med generalisering är att det 

aldrig med säkerhet går att veta vad resultatet blivit om ett ytterligare fall eller person studerats. 

Just det nya fallet eller personen kan tillföra något som inte setts eller sagts förut. För denna 

studie intervjuades sju mellanstadielärare, vilket var de som tackade ja till att ställa upp. En risk 

med att skicka ut mejl är att de som svarar har ett större engagemang inom ämnet, hade det varit 

ett slumpmässigt urval kan det ha förekommit andra tankar eller erfarenheter än de som studiens 

lärare har tillfört. Det är då svårt att generalisera mellan dessa lärare då de har sina egna åsikter 

och erfarenheter. Det går att säga att de har nämnt eller sett liknande händelser, men just därför 

går det ej att generalisera deras svar. För just denna studie kan resultatet ses som trovärdigt, 

men resultatet bör ej appliceras på större sociala miljöer då storleken på studien är så pass liten 

att det inte ger en möjlighet att generalisera utan att stöta på problem. De lärare som deltagit 

har arbetat som lärare mellan 9–20 år, genom detta har de då mer erfarenheter i ämnet engelska 

eller att de har byggt upp en grund för vad de anser ger lyckade resultat eller effekter. Hade det 

förekommit en eller flera respondenter som inte haft lika mycket yrkeserfarenhet som de 

deltagande lärarna kan resultatet haft en karaktär än hur det ser ut nu. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie synliggör hur de lärare som deltagit beskriver olika 

motivationsfaktorer. Dessa faktorer beskrivs som mallar och mottagare till elevers skrivna 

texter på engelska. Genom de utförda intervjuerna växer ett mönster fram. Skrivförmågan har 

en mindre del i undervisningen under processen av utvecklandet av ordförråd, det talade språket 

och läsförståelse, men tar mer plats och övas mer ju högre upp i årskurserna eleverna avancerar.  
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5.2.1 Hur stort fokus får elevers skrivförmåga i engelskämnet jämfört med andra förmågor? 

I samtalen med lärare från årskurserna 4–6 kunde mönster urskiljas. Skrivförmågan har, jämfört 

med andra förmågor, en mindre plats i undervisningen i årskurs fyra, men får mer utrymme i 

årskurs fem och sex. Eftersom eleverna är i behov av ett större ordförråd innan själva skrivandet 

kan ske, kan detta vara en orsak till stegringen i årskurserna. Cutillas (2016) anser att en balans 

mellan talförmågan och skrivförmågan är nödvändig för att utveckla en elevs språkliga 

förmåga. Studien utförd av Cutillas fokuserar på en metod utformad av Pincas (1982), denna 

metod fokuserar på utlärning av skrivförmågan i engelska. Genom olika steg i skrivprocessen 

av både kontrollerad och guidad skrivning fann Cutillas att Pincas metod gynnar elevernas 

skrivförmåga. Cutillas studie utfördes på elever som har spanska som förstaspråk, att utforska 

Pincas metoder på elever som har svenska som förstaspråk kan ge en intressant synvinkel. 

Vidare berör Cutillas utlärningen av skrivförmågan i engelskan som en krävande uppgift, detta 

återspeglas i lärarnas röster för denna studie. När ett nytt språk ska läras in är det oundvikligt 

att det uppstår förvirring bland eleverna, vilket påtalas av lärarna. För en elev som inte har stora 

förkunskaper i engelska kan det lätt bli fel eller misstolkningar, lärarens uppgift är då att bistå 

som hjälp till eleverna att reda ut misstolkningarna samt lära ut språket på ett effektivt sätt. 

 

Denna studies deltagare utför en stegring av skrivandet genom årskurserna 4–6. Från meningar, 

till kortare texter och beskrivningar och till sist en uppsats, vilket de nationella proven bistår 

med. Stegringen i skrivandet sker i samband med att eleverna bygger upp sitt ordförråd och 

förståelse för det engelska språket. Formell övning av skrivandet, vilket Oxford (1990) berör 

används av studiens lärare. De startar inlärning av ord i form av glosor, vilket eleverna som 

lärarna undervisar sedan övar och repeterar under lektionen eller i form av en hemläxa. Om en 

omvänd ordning på skrivandet, med skrivning av en uppsats kommer först, innan eleverna fått 

ett tillräckligt bra ordförråd kan detta leda till att inlärningen av engelskan och dess skrivspråk 

stagnerar. Davies och Pearse (2000) berör stegringen av skrivningen i det engelska språket, 

talandet av språket kan ses som lättare eftersom det inte berör de grammatiska regler på samma 

sätt som skriftspråket. I en diskussion eller personligt samtal kan andra aspekter så som 

kroppsspråk och gestikulering underlätta förståelsen även om det språkliga fallerar. En skriven 

text måste däremot vara mer beskrivande för att ge en klarare bild eller beskrivning.  

 

Andra faktorer är att eleverna måste lära sig de språkliga och grammatiska reglerna för det 

engelska språket, vilket har en del skillnader från det svenska språket. Detta relaterar till att 

eleverna måste få de språkliga artefakter som Vygotskij (1978), Wartofsky (1979) och 

Jakobsson (2012) nämner. För att få en förståelse för språket krävs det kunskap om hur 

målspråket fungerar, om inte kan inlärningen av språket även där stagnera. Utan de språkliga 

artefakterna kan även fossilisering uppstå i en elevs framtida språkutveckling. Detta begrepp, 

myntat av Larry Selinker (Gass & Selinker, 2008), avser avstannandet av språkinlärningen. 

Fossilisering bör därmed undvikas genom att ge en undervisning som visar på hur språket ska 

och kan användas. De deltagande lärarna i denna studie ger en bild i resultatet som engagerade 

och visar på flera tekniker till att motivera elever till en fortsatt utveckling av deras språkliga 

förmåga. För fortsatt utveckling av skrivförmågan är internalisering en essentiell egenskap. När 

skrivförmågan övas kan även andra förmågor övas, så som läsning och stavning. Studier av 

Joshi et al. (2008), Treiman och Kessler (2013) och Treiman et al. (2016) beskriver och visar 
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vinningen med träning av stavningen i engelska. Marquardt et al. (2016) betraktar 

handskrivning som fördelaktig jämfört med skrivande via tangentbord eftersom handskrivning 

skapar en fysisk association med bokstäver. Tillika behandlar Joshi et al. (2008) datorer som 

ett skrivverktyg vilket används mer och mer i skolverksamheter. Rättstavningsprogram kan 

gynna elever som inte har många svårigheter med språket. Är en elev inte medveten om 

korrelationen mellan engelskans ljud och bokstäver kan rättstavningsprogram vara mindre 

hjälpsamma. 

 

Pincas (1982) tre mål med utlärandet av skrivning är urskiljbar i hur studiens lärare arbetar med 

att skriva texter på engelska. Flera lärare nämner i intervjuerna olika skrivprojekt de genomfört, 

detta visar på att mål nummer ett, att låta elever prova skriva olika sorters texter uppfylls. Andra 

och tredje målet flyter ihop, då de definieras av att skriva kommunikativt och funktionellt samt 

att skrivförmågan är mer än bara grammatik och ordförråd. Lärarna i studien visar även att 

dessa två mål uppfylls då de fokuserar mycket på att deras elever ska skriva förståeligt, och 

använda sin egen engelska. Även om skrivförmågan i engelskämnet tar upp större del i de högre 

årskurser än i de lägre betyder inte det att den har en obetydlig roll i undervisningen, den gynnar 

läsförmågan och stavningen, vilket leder till en bättre förståelse. Lärarna i studien ser ett stort 

värde i förståelse av det engelska språket och för dem är det, i många fall, målet med de skrivna 

texter deras elever producerar. 

 

5.2.2 Hur beskriver lärare att de motiverar elever till att skriva på engelska? 

Motivation är ett stort och brett begrepp, vilket kan ha olika definitioner beroende på vem som 

tillfrågas. Ett flertal av studiens deltagande lärare såg varierande motivationsfaktorer till elevers 

skrivande på engelska. Mottagare, valbarhet, mallar, teman, intresse och uppmuntran är de 

komponenter till motivation som lyfts fram av en majoritet i intervjuerna. Inom skolvärlden är 

motivation en grundläggande del för en elevs prestationer. Om ingen vilja eller intresse finns 

till de uppgifter som ges krymper motivationen. Områden som berörs är närliggande till eleven 

enligt studiens lärare, av den orsaken att det underlättar skrivandet om det relaterar tillbaka till 

eleven själv. Flera lärare nämner att de använder ett färdigt läromedel eller lektionsplaneringar 

där teman förekommer. Ingen fråga ställdes om vad för läromedel som användes i 

undervisningen, men genom mina upplevelser av VFU och skolgång är läromedlet ofta styrt till 

vad som kan relatera tillbaka till en själv eller närliggande miljö. I skolan blir det däremot mer 

spridda teman beroende på vilken årskurs det är och därmed andra kunskapskrav. Intresse 

diskuteras av Vygotskij (1995), som menar på att elevers skrivna texter kan gå mot det sämre 

om innehållet ej intresserar, eller om eleven inte känner till ämnet. För att upprätthålla eller 

skapa intresse bör skrivuppgifter relatera tillbaka till eleven på något sätt. Om eleven känner 

sig intresserad av uppgiften kan även motivationen öka. Dörnyei (2001) kännetecknar en 

motiverad elev som innehavare av engagemang, entusiasm och uthållighet, Deci och Ryan 

(2000a) drar liknande paralleller mellan känsla av kompetens och självbestämmande. Studiens 

lärare försöker ta sina elevers intressen som en motivationsfaktor i skrivandet eftersom även 

de, likt Vygotskij (1995), Dörnyei (2001) och Deci och Ryan (2000a), anser att motivationen 

ökar om elever skriver om saker som intresserar dem. 
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Delar av Deci och Ryan (2002) motivationspsykologi utmärks i de svar lärarna gav, framförallt 

basic needs teorin. Denna teori kan även liknas vid Oxfords (2011) affektiva strategier, då målet 

med både teori och strategi är att uppmuntra, skapa positiva känslor och upprätthålla 

motivation. Dessa två, teorin och strategin, beskriver vad som ses hos många lärare i den här 

studien. De uppmuntrar elever till att våga, både prata och skriva på engelska och försöker 

anpassa undervisningen i den mån det går efter de klasser eller basgrupper som undervisas. 

Rubin (1975) nämner också att för att bli en god språkinlärare är det viktigt att våga göra fel, 

eftersom det går att lära sig av sina misstag och fel. Det kommer inte alltid att vara lätt i en 

inlärningsprocess, och det kommer inte alltid att bli rätt. Det är då viktigt för lärare att skapa en 

miljö för elever där det är accepterat att misslyckas och där lärare uppmuntrar elever till att 

fortsätta utvecklas. Resultatet ger en bild av att de deltagande lärarna strävar efter att frambringa 

en inre motivation till engelskämnet och skrivandet, detta visas genom de motivationsfaktorer 

som nämns tidigare i detta avsnitt. Möjlighet ger elever ett större engagemang än om uppgiften 

är mer styrd, eleverna får vara delaktiga i processen av planerandet av undervisningen. Ett annat 

exempel på möjligheter är val av mottagare till en text.  

 

Två av studiens lärare beskriver uppgifter som innefattar formulerandet av ett brev, 

motivationen finner sig i att det finns möjlighet till att få ett brev tillbaka. En av lärarna skickade 

iväg breven till en annan skola i ett engelsktalande land vilket resulterade i att ett brev kom 

tillbaka till eleven. I dessa brev får eleverna visa hur mycket engelska de kan, och att mottagaren 

förstår vad som står i brevet. För den andra läraren ställdes det ingen fråga om uppgiften med 

brev gick ut på att skicka en fysisk kopia till en mottagare, men även där får eleven själv 

bestämma vem mottagaren ska vara. Brevskrivandet visar på det Pinter (2017) berör, att elevers 

motivation främjas av att skriva med eller till riktiga personer. Pinter nämner att övningar av 

kortare, men även mindre formella texter, är en bra övning för elever eftersom de får använda 

sina kunskaper i det engelska språket praktiskt. I många fall är mottagaren av en elevtext den 

undervisande läraren, vilket i sig kan bli problematiskt eftersom elever anpassar sin text efter 

vad läraren har för krav. Även om inre motivation är något som bör eftersträvas motiverar den 

yttre likaså. En av lärarna i studien försöker skriva ett meddelande eller kommentar på de texter 

som elever lämnar ifrån sig, vilket kan bidra till den yttre motivationen. Reeve (2001) benämner 

yttre motivation som ett godkännande av läraren eller en yttre influens som bidrar till 

motivation. Yttre motivation kan ses som en snabb lösning till elever som inte känner 

motivation, men Reeve (2001) menar på att varje individ drivs av olika former av motivation, 

ett samspel mellan yttre och inre motivation är att föredra för att främja alla elever till mer 

motivation. Studiens lärare visar att de försöker använda sig av den inre motivationen då denna 

kan stärkas med hjälp av vad som intresserar eleven och möjligheten till olika val. Den yttre 

motivationen kan urskiljas när lärarna ger feedback till eleverna. Men elever kan även vara 

flexibla i vad som motiverar dem, vilket Boström och Svantesson (2007) berör, och motivation 

kan ha många olika faktorer.  

 

När Boström och Svantesson redogör för Dunns inlärningsmodell kommer det fram många 

andra olika faktorer som kan påverka motivationen, beroende på vilken lärstil en elev har, och 

hur motivationen kan se ut för de olika lärstilarna. För att då främja elevers motivation är det 

viktigt att ha en balans och blandning mellan de olika lärstilarna eftersom motivation skiljer sig 
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från person till person, vilket även lärstilar gör. I årskurserna 4–6 visar studiens lärare en 

variation på hur och vad eleverna arbetar med, i par eller enskilt, gruppdiskussioner eller 

helklass, men också en balans mellan olika lärstilar. Också sinnena är viktiga att ta hänsyn till, 

eftersom det även kan vara motiverande att få arbeta på ett sätt som känns bäst för en själv. För 

att få en motiverande undervisning för elever krävs även där en balans och blandning av det 

som stimulerar de olika lärstilar Boström och Svantesson redogör för. Det arbetssätt studiens 

lärare använder sig varierar beroende på vilken uppgift det handlar om, därmed kan de använda 

olika sinnen för att stimulera elevers motivation i deras egen inlärningsprocess. 

 

Vid introducerandet av en skrivuppgift väljer många lärare att visa vilka delar som ska vara 

med, med tydliga instruktioner, men också hur eleverna kan planera sitt skrivande. Tankekartor 

eller punktlistor kommer upp som de vanligaste metoderna, men även hur den färdiga texten 

kan se ut anses som en bra start till skrivuppgiften enligt en av lärarna i studien. Pinter (2017) 

anser detta som en fördel för eleverna, tydliga instruktioner leder till mindre förvirring. Även 

en av lärarna, berättar om hur hon använder texter som ett diskussionsunderlag för att hjälpa 

elever se vad som krävs av dem i de nationella proven i engelska. Genom detta kan hon se att 

flera elever får bättre förståelse om hur de ska skriva, men kvalitén ändras också på texterna 

när eleverna vet vad som krävs av dem.  Resultatet av intervjuerna ger en bild av att motivation 

är svår att skapa ur tomma intet, just därför är det bra att vara medveten om olika slags 

motivation och hur det kan hjälpa elever att skriva på engelska. 

 

5.2.3 Vad för slags feedback ger lärare på elevers skrivna texter? 

Feedback kan höja och sänka motivationen, av den orsaken är feedback en betydelsefull 

återkoppling till elevers skrivna texter. Deci och Ryan (2000b) beskriver skillnader i feedback 

som positivt och negativt, där den förstnämnda höjer den inre motivationen, och den sista 

minskar motivationen. Feedback för med sig fler fördelar än om ingen feedback ges. En av 

studiens deltagande lärare försöker ge en kommentar eller liknande på de flesta av de texter 

hennes elever skriver. Detta beskrivs även av Chambers (1999), en regelbunden återkoppling 

visar eleven att någon läst vad hen har skrivit, förstått vad som stod i texten men också vad som 

var bra och vad som kan förbättras med deras text. Chambers menar att den feedback som ges 

till elever bör vara positiv, eftersom det skapar positiva känslor hos eleven, och positiva känslor 

ökar även motivationen (Deci & Ryan, 2002). Negativ feedback kan däremot skapa negativa 

känslor hos eleven, och därmed minska motivationen. För att feedback ska anses som negativ, 

vilket Lundahl (2014) beskriver, är att det riktas personligt på elevens egenskaper eller mot den 

personliga motivationen.  

 

En av lärarna beskriver i intervjun en elev som ville att alla stavfel skulle tas upp i en text hen 

skrivit, läraren visade ett motstånd men gick med på det senare. Läraren insåg sedan att detta ej 

hade givit någon eftertraktad effekt eftersom eleven blev missnöjd med sin prestation, medan 

läraren ansåg att det var en väl utförd uppgift och att eleven hade presterat bra även om det 

fanns stavfel. Stavfel är något som bör rättas med försiktighet eftersom det lätt kan ge negativa 

effekter hos elever. I många fall kan fokus hamna på, för elever, vad som blivit fel eller ”hur 

mycket” fel en text har eftersom det är lätt märkbart med en markering eller kommentar istället 
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för att se vad som var bra med texten. För att motverka detta är formativa bedömningar ett bra 

arbetssätt, Jönsson (2013) kännetecknar formativ bedömning som målfokuserat, och hur elever 

står sig i förhållandet till målen. Under arbetsgången utvärderas elevernas kunskaper 

kontinuerligt, där feedback har en viktig roll. Många av studiens lärare fokuserar mindre på 

stavfel i de mål och förväntningar de har, men även i sin feedback, eftersom de upplever att det 

inte ger en bra effekt hos eleverna. Detta visar på att de anpassar undervisningen efter elevernas 

behöv, vilket är tydligt utskrivet i läroplanens värdegrund (Skolverket (2017).  

 

Enligt läroplanen (Skolverket 2017, s. 39) ska elever ”i muntlig och skriftlig interaktion 

uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och 

använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen”. Detta är en 

beskrivning av vad eleven ska kunna för betyget E i årskurs 6, och genom de intervjuer som 

genomförts med studiens lärare ges en bild av att detta mål uppnås. Enligt många av lärarna är 

förståelsen viktigast att fokusera på, att eleverna är kapabla till att nå fram med ett budskap, 

sedan kommer grammatiska strukturer och stavning. För att detta mål ska nås krävs också att 

feedback som ges är tydlig och förståelig, vilket Sivenbring (2017) nämner. Otydlig eller 

svårtolkad feedback kommer att minska viljan till att ta emot de förslag eller ändringar som ges, 

och därmed kan även motivationen till att skriva minska. Denna studies lärare ger en bild av 

engagemang och intresse för elevernas bästa. Feedback kan vara både en återkoppling för elever 

men även för lärare, det ger läraren chans till att reflektera över vad som behöver mer träning 

hos elever, samt elever får själva veta i vilken riktning de ska gå för att vidare utveckla sin 

skrivförmåga, och därmed känna en motivation till att utvecklas mer. 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har elevers motivation till att skriva på engelska studerats, men studien har inte 

specificerat om skrivningen sker för hand eller via ett tangentbord. Ett intressant område att 

studera närmare kan därför vara att jämföra elevers uppfattning av vad de anser är mer 

motiverande, att skriva för hand eller på ett tangentbord. Istället för ett lärarperspektiv kan 

elevperspektivet utforskas genom att utföra intervjuer med elever om vad de finner motiverande 

med att skriva på engelska.  

 

Fortsatt intressanta områden kan vara att jämföra skillnader och likheter i motivation beroende 

på vilket språk det handlar om. Vilken relation det finns mellan elever som har svenska som 

modersmål och lär sig engelska eller nyanlända elevers motivation till att lära sig läsa och skriva 

på ett nytt språk.  

 

5.4 Avslutande reflektioner 

Att få ta del av lärares erfarenheter och kunskaper har varit mycket intressant och lärorikt. 

Motivation är komplext och likaså kan det engelska språket vara. Att få fördjupa mig i den 

litteratur som använts i denna studie har varit både en utmaning och roligt, och medfört att jag 

känner mig mer förberedd till att undervisa i engelska, men också på hur elever kan motiveras 

till att skriva på engelska, vilket i mina erfarenheter kan vara en utmaning i sig. Varför jag valt 

engelska, och att skriva på engelska beror på att det är något som jag fascineras av och ser som 
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ett medel till att kommunicera med andra som inte har svenska om förstaspråk. I och med ett 

mer digitaliserat och globalt samhälle samt sociala medier kan ett andraspråk vara fördelaktigt 

för att kunna ta del av andra människors kulturer och för utbyte av erfarenheter.  

 

Ett arbete av denna storlek har varit något helt nytt för mig, och motivationen till att skriva har 

liknat en berg- och dalbana med höga toppar och djupa dalar, men motivationen har alltid 

funnits där. De lärdomar och den kunskap som förvärvats genom detta arbete är något som jag 

kommer ta med mig i min framtida yrkesroll. 
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Bilaga: Intervjufrågor  
Frågor till intervju: 

Intervjun är frivillig att delta i och helt anonym, de enda som kommer veta att du deltagit är du 

och jag och i mitt examensarbete kommer inte ditt namn eller skola vara med utan det kommer 

stå lärare A/lärare 1 på en skola i Sverige t.ex.  

 

Denna intervju bygger på dina erfarenheter 

1. Hur länge har du varit lärare? 

2. Hur mycket undervisar du i engelska? 

3. Hur mycket engelskundervisning har klassen du undervisar i? 

4. I årskurs 4, vad brukar du som lärare fokusera mest på i ämnet engelska? 

5. I årskurs 5, vad brukar du som lärare fokusera mest på i ämnet engelska? 

6. I årskurs 6, vad brukar du som lärare fokusera mest på i ämnet engelska? 

7. Hur stort fokus har elevers skrivna texter i engelska? 

8. Vad för slags texter väljer du som lärare att eleverna ska skriva?  

9. Vad har du för mål med dessa texter? 

10. Vad har du för förväntningar/krav på elevers skriva texter på engelska? (T.ex. hur långa 

eller korta, ordval, stavning, grammatik.) 

11. Hur gör du för att motivera elever till att skriva på engelska? 

12. Hur gör du när du ger eleverna feedback, vad lägger du fokus på? (Grammatik, stavning, 

sammanhängande text, längd osv.) 

13. Har du några frågor till mig? 

 

Om det skulle vara så att jag behöver göra en komplimenterande intervju, får jag kontakta dig 

igen? 

Jag vill tacka dig för att du ställt upp på intervju till min studie. 

 


