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1. Inledning   
Att skriva är en dynamisk, sammansatt och komplicerad kognitiv process som bygger på ett 
komplext samspel mellan vår kognition, perception, sensorik och motorik. Att lära sig skriva, 
och att lära sig att skriva väl, är ofta beskrivet som en viktig del i en språklig och kognitiv 
utveckling (Taube, 2013:29, 60, 66-67; Mangen & Velay, 2010: 385-389; Lundberg, 2008:11, 
96-97). I dagens svenska skola skriver eleverna såväl för hand som digitalt via dator och 
skrivplatta och digitalisering av skolan går i ett snabbt tempo. Därför är det relevant inom ramen 
för ämnet svenska att didaktiskt ställa sig frågan vilken skrivmetod som på bästa vis gagnar 
elevernas inlärning och utveckling.  
 
Skolan har idag ett komplext uppdrag att förmedla grundläggande, beständiga kunskaper 
samtidigt som eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Utöver detta ska 
skolan även främja en livslång lust att lära (Skolverket, 2017:7-9). Välskrivning var i gårdagens 
skola ett ämne som prioriterades och eleverna skulle lära sig skriva vackert (Taube, 2013:59). 
Min pappa, idag 66 år, kan utförligt berätta hur han dagligen fick öva sin handstil i skolan. 
Reservoarpennan var svårhanterlig och ställde till förtret då bläcket av och till flöt ut över hela 
papperet och han tyckte själv aldrig att han lyckades att skriva vackert. Däremot kunde han 
skriva tydligt vilket han var nöjd med. I dagens skola är välskrivning inte av central betydelse 
men däremot förekommer formuleringen handstil som centralt innehåll i årskurs 1-3 och 4-6 
samt läslig handstil som ett kunskapskrav i årskurs 3 i Lgr11 (Skolverket, 2017:253-258).  
Christensen (2009:2) såväl som Taube (2013:59) visar att läroplaner i många fall har frångått 
grunderna i skrivförmågan såsom förmågan att skriva för hand, stavning och grammatik till 
fördel för kreativitet, fri skrivning och det vidare begreppet kommunikation. Vidare påpekar 
Christensen (2009:15) och Taube (2013:60) sårbarheten i att dagens skola minskar betoningen 
av förmågan att skriva för hand då forskning under de senaste 20 åren har påvisat ett samband 
mellan förmågan att skriva för hand, förmågan att skriva texter av god kvalitet och 
skolframgång.  
 
I linje med den livslånga lusten att lära, vilken skrivs fram såväl i Skollagen (2010:800 kap 1, 
§ 4) som i  Lgr11 (2017:7-8)  har Skolinspektionen (2016) genomfört en kvalitetsgranskning 
av läs- och skrivundervisning i årskurs 4-6 där det konstaterades att det för en framgångsrik 
lärandesituation krävs en tydlig undervisning samt en medveten hållning till och kontinuerlig 
uppföljning av elevernas intresse och lust att skriva (och läsa). Skolinspektionen slår även fast 
att elever har rätt att få möjlighet att utveckla sitt språk och att lärare och rektorer måste ta 
ställning till vilka förutsättningar som behöver skapas i undervisningen för att uppnå detta 
(Skolinspektionen, 2016:5).  
 
Som legitimerad sjukgymnast och kliniskt verksam sedan år 2005 inom Barn- och 
ungdomshabilitering och neurologisk rehabilitering är jag väl införstådd i att det finns ett 
påtagligt samband mellan lärande och den kraft som finns i kroppens förmåga till rörelse. Det 
sätt som vår upplevelse och tolkning av omvärlden – vår perception, vår sensoriska och visuella 
förmåga – samspelar med inlärning av nya förmågor har många gånger slagit mig med 
förvåning och lämnat mig med en känsla av ödmjukhet. En framväxande önskan att få arbeta i 
skolan med barns kunskapsutveckling ledde efter moget övervägande till att jag började studera 
till lärare. Jag har därefter, under verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier, haft många 
tillfällen att observera elevers handstil och fråga om deras upplevelse av att skriva. Jag har med 
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förvåning sett att många elever i årskurs 4-6 ännu har en outvecklad handstil och att detta många 
gånger sammanfaller med en låg motivation att skriva.  
 
I gränslandet mellan grundläggande skrivförmågor, kroppens och handens del i lärandet samt 
samtidens krav på en ökad digital kompetens finns många vägskäl. Vi står på många sätt på 
tröskeln till en ny digitaliserad tid. Didaktiska frågor som vi behöver ta ställning till är vilka 
förmågor som är värda att bevara och vilka som tillför något i elevers inlärning och utveckling. 
Jag ämnar därför i denna studie, med utgångspunkt i det svenskämnesdidaktiska fältet 
relaterande skrivförmåga och styrdokumentens tydliga formuleringar angående lusten att lära, 
undersöka sambandet mellan förmågan att skriva för hand, textkvalitet och skrivmotivation hos 
elever i mellanstadieåldern.  
 
 
2. Bakgrund  
Följande kapitel ger en kunskapsgrund att stå på inför studien. Allra först presenteras vad som 
står i styrdokumenten om skrivinlärning. Sedan förklaras sambandet mellan att läsa och skriva 
och skillnaden mellan att skriva för hand och på dator. Slutligen presenteras och förklaras 
motivationens betydelse för inlärning.  
 
2.1 Vad står i styrdokumenten? 
Både Skollagen (2010:800 kap 1, § 4) och Lgr11 (2017:7-8) slår fast att skolans utbildning ska 
syfta till att eleverna tillägnar sig och utvecklar kunskaper och värden. Alla elevers utveckling 
och lärande ska främjas och den livslånga lusten att lära ska stärkas. Undervisningen ska även 
ta hänsyn till elevers olika behov av stöd och stimulans och anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov.  
 
I Lgr11 (Skolverket, 2017) presenteras skolans värdegrund och uppdrag, skolans övergripande 
mål samt kursplaner och kunskapskrav i de olika ämnena. Samtliga kursplaner innehåller 
ämnets syfte, förmågor, centralt innehåll för respektive årskurs och aktuella kunskapskrav i 
årskurs 1, 3, 6 och 9.  
 
I Skolans värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2017:9-10) beskrivs att språk, lärande och 
identitet är nära sammanlänkade och rika möjligheter att läsa, skriva och samtala skrivs fram 
för att stärka tilltron till den egna språkliga förmågan. I skolans undervisning ska utrymme ges 
för olika kunskapsformer så att ett mångbottnat och balanserat lärande skapas.   
 
I kursplanen för svenska (Skolverket, 2017:252) står skrivet att språket är människans främsta 
redskap för att tänka, kommunicera och lära samt att ett rikt och varierat språk är av central 
betydelse för att kunna delta i samhället. Skolans undervisning ska ge eleverna förutsättningar 
att utveckla läs- och skrivintresse samt förmåga att formulera sig i tal och skrift. Det centrala 
innehållet för årskurs 4-6 under avsnittet Läsa och skriva pekar på ”handstil samt att skriva, 
disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg”.  
 
Värt att påpeka är att uppnådd förmåga att kunna skriva enkla texter med läslig handstil 
återfinns i Lgr11 och kunskapskraven för årskurs 3 (Skolverket, 2017:258). I kunskapskraven 
för årskurs 6 finns däremot finns ingen motsvarande formulering (Skolverket, 2017:259-261).  
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2.2 Läsa och skriva 
Att läsa och skriva är förmågor som inte kan skiljas åt. De kan ses som två sidor av samma 
mynt och är båda komplicerade färdigheter som måste övas under lång tid för att utvecklas på 
bästa vis. Förmågorna att läsa och skriva är språkliga aktiviteter som innebär att tolka och 
producera skrift. De har båda en teknisk och en innehållslig sida (Taube, 2013:27; Alatalo, 
2011:18; Lundberg, 2008:48). Taube (2013:27) visar på att skillnaden mellan att läsa och skriva 
kan ses i att det vid läsning redan finns en text färdig och att läsaren når innehåll och budskap 
via avkodning och förståelse. Vid skrivning måste texten, dess budskap och innehåll däremot 
skapas av den som skriver.  
 
Det finns idag inte en universell metod för framgångsrik läs- och skrivundervisning men 
forskning visar att det råder en samstämmighet om synen på viktiga komponenter i läs- och 
skrivundervisning (Tjernberg, 2013:36-40; Alatalo, 2011:40).  En grundläggande undervisning 
i språklig medvetenhet och språkets byggstenar, form och struktur hjälper barnet att erövra 
skriftspråket. Vikten av att stötta eleven där hen befinner sig i sin läs- och 
skrivutvecklingsprocess betonas (Alatalo, 2011:39-44; Tjernberg, 2013:36-40; Fridolfsson, 
2008:22-29). Vidare skrivs  motivationens betydelse för framgångsrik inlärning fram (Taube, 
2013:125; Fridolfsson, 2008:36; Lundberg, 2008:40). Tjernberg (2013:40) liksom Alatalo 
(2011:25) och Norberg Brorsson (2007:15-16) visar på enighet i forskning om att lärarens 
kunskap, kompetens och skicklighet är direkt avgörande för en framgångsrik läs- och 
skrivundervisning.  
 
I föregående kapitel har styrdokumenten och sambandet mellan att läsa och skriva kortfattat 
presenterats och undervisning i grundläggande läs- och skrivförmåga berörts. I nästa kapitel 
kommer förmågan att skriva och vad som inbegriper skrivundervisning enligt Lgr11 att 
övergripande förklaras och förmågan att skriva för hand att presenteras. Vidare kommer 
skillnaden mellan att skriva för hand och på dator att belysas eftersom en viss förförståelse för 
skillnaden däremellan är relevant för den här studiens empiriska undersökning.  
 
2.3 Förmågan att skriva  
Skrivandet är ett viktigt kommunikationsverktyg och ett betydelsefullt medel för lärande. En 
god skrivförmåga ökar elevens framtida möjligheter i val av utbildning och yrke samt ett 
positivt, aktivt deltagande i samhället. Genom att skriva ofta och i många av skolans 
sammanhang ges eleven möjlighet till reflektion och tankesortering vilket i förlängningen ger 
förutsättningar för intellektuell utveckling (Norberg Brorsson, 2007:15). 
 
Att skriva är en dynamisk, sammansatt och komplicerad kognitiv process som bygger på ett 
komplext samspel mellan vår kognition, perception, sensorik och motorik. Att lära sig skriva, 
och att lära sig att skriva väl, är ofta beskrivet som en viktig del i en språklig och kognitiv 
utveckling (Taube, 2013:29, 60, 66-67; Mangen &Velay, 2010: 385-389; Lundberg, 2008:11, 
96-97). Taube (2013:31) såväl som Christensen (2009:2) förklarar utifrån en modell av 
Berninger et al. (1994) de grundläggande kognitiva processerna som skrivandet kräver: 
textskapande och transkription. Textskapande förklaras som idéskapande och förmågan att sätta 
ord på det texten ska handla om. Transkription förklaras som förmågan att överföra ord till 
skriven text och därför är kunskap och förmåga avseende bokstäver, stavning, grammatik, 
interpunktion och finmotorik av vikt för textresultatet. Lundberg (2008:93-94) lyfter att 
förmågan att skriva är ett hantverk som måste läras in. Vidare visas på att även om det finns en 
direkt koppling och ett växelspel mellan läsning och skrivutveckling lär man sig att skriva 
genom att skriva. En god skrivutveckling, menar Lundberg (2008:94), kräver dessutom en 
tydlig och strukturerad undervisning och en genomtänkt pedagogik vilket Alatalo (2011:29-31) 
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instämmer i. Taube (2013:53-55) förklarar med stöd i Lgr 11, kursplanen för svenska 
(2017:252-263) olika områden som behandlas i skrivundervisningen. Såväl grundläggande 
förmågor som bokstäver, alfabetets ordning, stavning, att skriva för hand och på dator, 
skiljetecknens betydelse och interpunktion såväl som mer avancerade skrivförmågor som 
planering och övning i att skriva olika typer av texter, textbearbetning, revidering och 
redigering behandlas i årskurserna 1-6 men med stigande svårighetsgrad.  
 
I skrivutveckling och skrivförmåga samverkar arbetsminne och långtidsminne med 
metakognitiv förmåga (förmågan att vara medveten om sina egna tankar och tankeprocesser) 
(Limpo et al., 2018:3; Taube, 2013:32; McCarney et al., 2013:106; McCutchen, 2010:20-21; 
Medwell et al., 2009:130; Lundberg, 2008:36-40). I arbetsminnet lagras sinnesintryck och 
tankar en kort stund och glöms därefter ofta bort. Information som upprepade gånger når 
arbetsminnet kan lagras i långtidsminnet och behöver då inte ägnas stor kognitiv 
uppmärksamhet för att utföras (Ingvar & Eldh, 2014:68-69; Taube, 2013:34; McCarney et al., 
2013:106; McCutchen, 2010:20-21; Lundberg, 2008:38). Ingvar & Eldh (2014:71-72) markerar 
betydelsen av automatisering för att framgångsrikt utföra uppgifter med kvalitet och precision. 
Genom en automatiserad förmåga avlastas minnet och hjärnan hindras från överbelastning. 
Automatiserade förmågor kostar på så sätt mindre energi och arbetsinsats vid utförd aktivitet. 
Lundberg (2008:38-39) beskriver att skillnad kan ses mellan nybörjarskrivare och erfarna 
skrivare och att automatiserade grundläggande förmågor är utslagsgivande. Skrivprocessen hos 
erfarna skrivare beskrivs som cyklisk snarare än linjär eftersom det skrivna kontinuerligt 
omarbetas under processens gång. Taube (2013:27-34) och McCutchen (2010:13, 20) påpekar 
däremot att i början av skrivutvecklingen kräver bokstäver, ord, stavning och grammatik 
mycket uppmärksamhet av arbetsminnet vilket gör att högre kognitiva förmågor som planering, 
revidering och redigering av texten får stå tillbaka. Skrivandet är för nybörjaren en aktivitet där 
en sak i taget kan fokuseras. När den grundläggande förmågan att skriva är automatiserad 
frigörs kognitiv kapacitet för att utveckla textens innehåll, planera, revidera och redigera i ett 
växelspel. Christensen (2009:3) definierar begreppet automatiserad förmåga som att snabbt, 
precist och utan ansträngning använda en intränad förmåga samt att ur minnet plocka fram 
adekvat information för att stödja förmågan. En tydlig koppling mellan en automatiserad 
förmåga att skriva för hand, förmåga att skriva med flyt och förmåga att skriva väl sammansatta 
texter av god kvalitet är påvisad vid upprepade tillfällen under de senaste 20 åren. Detta 
samband är också undersökt i ett större perspektiv där förmågan att skriva för hand 
överensstämmer med skolframgång i grundskola såväl som i senare akademiska studier 
(McCarroll & Fletcher, 2017:6; Taube, 2013:60-61; McCarney et al. 2013:106; Christensen, 
2009:15; Feder & Majnemer 2007:316). 
 
2.4 Skriva för hand 
Att skriva för hand är en utvecklingsbar, sammansatt förmåga som inbegriper visuell 
varseblivning och minnesförmåga, kognition, öga-handkoordination, perception, motorisk 
planering, finmotorik och sensorisk förmåga samt förmågan att bibehålla koncentration och 
uppmärksamhet. Vid sidan om dessa grundläggande förmågor samverkar även omgivningen 
till utvecklingen av förmågan att skriva för hand. Faktorer som given undervisning, uppgiftens 
utformning, avsatt tid samt elevens motivation har betydelse men likaså mer handfasta 
omgivningsfaktorer som val av skrivdon, sittposition, ljud och ljus (Feder & Majnemer, 
2007:313). Mangen & Velay (2010:396) förklarar att skrivande för hand är en enhandsaktivitet 
som till största delen utförs med dominant hand. Icke dominant hand fungerar vanligtvis som 
stödhand vars uppgift är att underlätta och stödja den dominanta handens arbete. Vidare menar 
Mangen & Velay (2010:396) att aktiviteten att skriva för hand ger förutsättning att fokusera 
uppmärksamheten till punkten där pennan möter papperet vilket är positivt för en framgångsrik 
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inlärning. Taube (2013:65) hänvisar till Christensen (2009:7-14) och beskriver att en 
framgångsrik undervisning i att skriva för hand ska fokuseras på att uppnå en automatiserad 
ortografisk-motorisk förmåga vilket förklaras som flyt i bokstavsskrivandet. Den hastighet som 
eleverna kan skriva med är också av vikt för skrivförmågan. Varken finmotoriska övningar eller 
övningar i att visuellt minnas bokstävernas form är effektiva var för sig utan måste kombineras 
för att en god inlärning ska uppnås. Genom specifik undervisning i handskrivning ges eleverna 
möjlighet att pränta in bokstävernas form i minnet genom handens rörelser. Återkommande 
träning krävs för att uppnå en automatiserad förmåga. Hattie & Gregory (2014:82) poängterar 
vikten av att grundläggande förmågor automatiseras och menar att det krävs tid och upprepad, 
specifik träning för att uppnå automatisering. Taube (2013:66) belyser i samma anda att en 
outvecklad förmåga att skriva för hand oftast beror på bristande träning eller otydlig 
undervisning. Christensen (2009:7-14) betonar också att det inte är möjligt att ”växa ur” en 
outvecklad förmåga att skriva för hand utan menar att det krävs träning för att vinna en 
automatiserad förmåga.  
 
2.5 Skillnaden mellan att skriva för hand och på dator 
I dagens svenska skola förekommer såväl traditionell läs- och skrivinlärning med manuella 
skrivdon och tryckta böcker som undervisning i digitaliserad form (Taube, 2013: 59-66; Hultin 
& Westman, 2013:1097). Digitaliseringen av undervisningen utvecklas snabbt och flertalet 
svenska skolor använder idag helt eller delvis metoden Att skriva sig till läsning (ASL). Skolan 
där föreliggande studie planeras att utföras har använt ASL sedan länge och därför ges här en 
förklaring till metoden. Hultin & Westman (2013:1096-1098) beskriver att ASL är en metod 
för tidig läs- och skrivinlärning från början utvecklad av den norske pedagogen Arne Trageton.  
ASL utvecklades med utgångspunkt i barns svårigheter att finmotoriskt forma bokstäver och 
frångår den traditionella undervisningen där bokstavsljud och form övas med hjälp av penna 
och papper. Datorn används istället för manuella skrivdon som medel i läs- och skrivinlärning. 
Metoden fokuserar på textproduktion och kommunikation och lämnar handens formande av 
bokstäver till ett senare stadium av läs- och skrivinlärningen (Hultin & Westman, 2013:1096-
1098). I Lärarnas tidning (2013) diskuteras det faktum att det inte finns vetenskapliga belägg 
för att ASL är en bättre metod än traditionell läs- och skrivinlärning (Ruhde, 2013). Mangen 
(2016:469) ifrågasätter också metoden ASL då den ännu inte är utvärderad i ett långsiktigt 
perspektiv och på så vis inte kan sägas ha trovärdig evidens.  
 
Skillnaden mellan att skriva för hand och på dator är för föreliggande studie viktigt framför allt 
för att förstå hur undervisningsmetoder kan ge elever skilda ingångar i skrivinlärningen och 
därför olika förutsättningar att skriva för hand. Mangen & Velay (2010:385-386) förklarar att 
en skrivaktivitet alltid inbegriper någon form av tekniskt  hjälpmedel – från mycket tidiga 
former av skrivdon som kol och fjäderpenna till dagens digitala skrivmedel. Skrivprocessen har 
på så vis alltid inbegripit en kombination av teknisk/manuell skicklighet och 
intellektuell/estetisk förmåga. Mangen & Velay (2010:385-390) menar att trots att all 
skrivaktivitet kan sägas ha likheter är ändå skillnaden mellan att skriva för hand och på dator 
mångbottnad. Att skriva för hand är en aktivitet som till stor del utförs med en hand och varje 
bokstav formas manuellt. Aktiviteten att skriva på dator utförs däremot vanligtvis med båda 
händerna via ett tangentbord där bokstäverna redan har en given form. I regel skriver vi 
långsammare för hand än på dator varför handskrift ger möjlighet till eftertanke. Slutligen finns 
det även en betydande skillnad i var den visuella uppmärksamheten läggs – vid datorskrivande 
uppmärksammas både skärm och tangentbord växelvis medan den visuella uppmärksamheten 
vid handskrift läggs vid punkten där pennan möter papperet. Sammantaget kan sägas att skriva 
för hand och att skiva på dator skiljer sig åt sensomotoriskt, visuellt och kognitivt (Mangen & 
Velay, 2010:385-390).   
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Taube (2013:60, 66-67) menar att det för barn som ännu inte erövrat en automatiserad förmåga 
att skriva för hand kan vara svårt att skapa en meningsfull text för hand eftersom det kräver 
stora kognitiva och sensomotoriska, visuella och perceptuella förmågor. Arbetsminnet belastas 
tungt när barnet måste tänka på hur varje bokstav ska formas vilket gör att den kognitiva 
förmågan att fokusera på textskapandet i övrigt inte räcker till. Detta kan leda till en kognitiv 
överbelastning. Datorn och dess tangentbord kan därför ge fantastiska möjligheter till skapande 
av texter för barn som ännu inte har lärt sig att behärska förmågan att skriva för hand (Taube, 
2013:60, 66-67). Taube (2013:66) påpekar i sammanhanget att det är viktigt att komma ihåg att 
även det digitala skrivandet, på samma vis som det manuella skrivandet, kräver olika förmågor 
som behöver läras in och som till en början kan hämma textskapandet. Christensen (2009:15) 
resonerar på liknande sätt och framhåller att det krävs en automatiserad förmåga att använda 
tangentbordet för att skriva texter av god kvalitet på datorn. För att belysa resonemanget visar 
Christensen (2009:15) på en signifikant korrelation mellan en automatiserad förmåga att skriva 
för hand och förmågan att skriva texter av god kvalitet samt att detta överensstämmer med 
motsvarande förmåga att hantera tangentbordet och att skriva texter av god kvalitet på dator.  
 
Även om sambandet mellan förmågan att skriva för hand och förmågan att skriva på dator och 
tangentbord är intressant är det inget som vidare kommer att undersökas inom ramen för 
föreliggande studie. Men, med vetskap om den kognitiva, motoriska och tidsmässiga 
utmaningen att lära sig att skriva för hand i relation till den direkta kommunikativa vinst som 
kan finnas när elever får skriva på dator kan det i vår digitaliserade tid vara adekvat att ställa 
sig den svenskdidaktiska frågan: Är det viktigt att lära sig att skriva för hand? Denna fråga 
kommer att behandlas vidare i denna studie. Det finns däremot andra aspekter som för studiens 
tydlighet är viktiga att klargöra innan dess. Vid sidan av den didaktiska frågan om hur 
undervisning av specifika förmågor ska utformas på bästa vis finns det nämligen ännu en stor 
faktor som påverkar hur och vad vi lär oss: motivation. Detta komplexa begrepp förklaras i 
nästa kapitel.  
 
2.6 Motivation 
Blomgren (2016:55) visar att ordet motivation härstammar från det latinska verbet ”movere” 
med betydelsen att sätta något i rörelse. Från den lättfattliga tolkningen av ett latinskt verb kan 
motivation idag sägas vara ett svårfångat och komplext begrepp som inrymmer många 
tolkningar och definitioner. Den gemensamma nämnaren i begreppets olika tolkningar kan 
sägas vara hur olika drifter, behov, mål och förväntningar samt vilja till handling samspelar 
(Blomgren, 2016:55-58). Blomgren (2016:18-19) såväl som Giota (2002:281) framhåller att 
motivation handlar om människors individuella inställning till en given situation och deras 
unika känslor samt personliga målsättningar – begreppet motivation är därför svårt att precisera 
men mycket centralt för mänskligt beteende.  
  
Motivation delas vanligtvis upp i inre och yttre motivation vilket kan ses som två separata delar 
som kan stå oberoende av varandra eller vara överlappande (Blomgren, 2016:78). Inre 
motivation kännetecknas av en strävan efter ett lärande där den egna viljan tar plats och 
engagemang, intresse och personliga mål står i fokus. Yttre motivation kännetecknas däremot 
av en strävan efter prestationsmål som inte är förankrade hos individen själv och där andras 
förväntningar bestämmer arbetsinsatsen (Blomgren, 2016:78; Giota 2002:291). Vanligtvis 
förekommer inre och yttre motivation i ett växelspel som varierar för varje individ i varje given 
situation. Det bästa och mest varaktiga lärandet sker via en inre motivation (Blomgren, 
2016:78). 
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Blomgren (2016:239-244) framhåller att framgångsfaktorer i en välfungerande, motiverande 
undervisning är tydlighet i undervisningens syfte och mål samt tydlighet i uppgifters struktur 
och instruktion. Vidare krävs lagom utmaning, meningsfullhet, variation i undervisningen, goda 
relationer mellan lärare och elev, gott klassrumsklimat och en formativt orienterad bedömning. 
Blomgren (2016:55) lyfter också vikten av hur eleven upplever sina styrkor och svagheter som 
avgörande för motivationen. 
 
I Lgr11 (2017) och Skollagen (2010:800) används inte begreppet motivation utan 
formuleringen lust att lära vilket Blomgren (2016:18) menar kan ses som en svensk definition 
av motivation i skolsammanhang. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning angående läs- och 
skrivundervisning i årskurs 4-6 (2016) betonas vikten av att medvetandegöra och kontinuerligt 
följa upp elevernas intresse och lust att skriva vilket mot bakgrund av Blomgrens förtydligande 
av formuleringen lust att lära (Blomgren, 2016:18) i min studie tolkas som vikten av att 
medvetandegöra och kontinuerligt följa upp elevernas skrivmotivation. För en än mer precis 
formulering av begreppet motivation i denna studie se sidan 16.  
 
 
3. Problemformulering 
Forskning har visat en korrelation mellan förmågan att skriva för hand, skrivflyt och textkvalitet 
och att detta ger förutsättningar för god skrivmotivation (Limpo et al., 2018:2-3; Taube, 
2013:60-62, 124; McCarney et al., 2013:106; Christensen, 2009:4). Mot bakgrund av  
styrdokumentens tydliga formuleringar om lust att lära (Skollagen, 2010:800 kap 1, § 4;  
Skolverket, 2017:7-8), vilket i denna studie tolkats som motivation, och Skolinspektionens 
kvalitetsrapport (2016) där motivation skrivs fram som en viktig del av undervisning och 
lärande är det intressant att ur ett svenskämnesdidaktiskt perspektiv undersöka sambandet 
mellan förmågan att skriva för hand, skriva med kvalitet och skrivmotivation. Hur ser detta 
samband ut och vilka komponenter har betydelse?  
 
 
4. Syfte och frågeställning  
Syftet med denna svenskämnesdidaktiska studie är att undersöka hur sambandet ser ut mellan 
förmågan att skriva för hand, kvalitet i textproduktion och upplevd skrivmotivation för elever 
i årskurs 5. Mer specifikt utgår studien från följande frågeställningar:  
 

• Vilket samband föreligger mellan elevers förmåga att skriva för hand sett till 
flyt och hastighet och förmågan att skriva texter med god komposition och 
kvalitet?  

• På vilket sätt överensstämmer förmågan att skriva för hand sett till flyt och 
hastighet med elevernas upplevda skrivmotivation?    

 
 

5. Avgränsningar 
Med tanke på detta arbetes givna tidsramar kommer vissa avgränsningar att behöva göras. När 
det gäller metodologiska begränsningar så kommer antalet informanter, eller elever som ingår 
i studien, att behöva begränsas till ett rimligt antal efter given tidsram. Studiens empiriska 
undersökningar kommer även att behöva begränsas sett till given tidsram.    
 
Eleverna som planeras ingå i studien har till största delen genomgått läs- och skrivinlärning via 
ASL. För att ge en bakgrund till föreliggande studie och elevernas förutsättningar har därför 
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ASL som metod och skillnaden mellan att skriva på dator och att skriva för hand belysts i 
tidigare kapitel. Sambandet mellan förmågan att skriva för hand och förmågan att skriva på 
dator kommer däremot inte att undersökas specifikt i denna studie.  
 
 
6. Tidigare forskning 
Till att börja med presenteras forskning som berör sambandet mellan förmågan att skriva för 
hand, förmågan att skriva texter av god kvalitet och skolframgång. Därefter redogörs för 
forskning som berör förmågan att skriva för hand och handens del i inlärning.  Kapitlet avslutas 
med en presentation av forskningsprojekt som inspirerat föreliggande studies upplägg.  
 
6.1 Samband mellan att skriva för hand, skrivkvalitet och skolframgång 
Forskning inom såväl pedagogik och psykologi som neurologi visar att det finns en tydlig 
koppling mellan en automatiserad förmåga att skriva för hand, förmågan att skriva med flyt och 
förmåga att skriva väl sammansatta texter av god kvalitet. Detta samband är även belyst i ett 
större perspektiv där förmågan att skriva för hand överensstämmer med skolframgång i 
grundskola såväl som i senare akademiska studier (McCarroll & Fletcher, 2017:6; Taube, 
2013:60-61; McCarney et al., 2013:106; Christensen, 2009:15; Feder & Majnemer, 2007:316). 
Medwell & Wrey (2007:12) preciserar sambandet mellan förmåga att skriva för hand och 
skolframgång genom att visa att en automatiserad förmåga att skriva för hand innebär en 
automatiserad ortografisk-motorisk interaktion. Förmågan att skriva med flyt visas med en 
automatiserad ortografisk-motorisk interaktion genom att kunna skriva bokstäver, ordbilder och 
ord effektivt och utan besvär. Detta avlastar arbetsminnet avsevärt och lämnar kognitiv 
kapacitet till att utveckla texten på ett kreativt och kvalitativt sätt. Christensen (2009:15) 
förklarar sambandet mellan en automatiserad förmåga att skriva för hand och skolframgång på 
ett liknande sätt genom att visa att en automatiserad förmåga att skriva för hand sett till flyt och 
hastighet ger den som skriver möjlighet att fokusera på textens innehåll, kvalitet och struktur 
vilket ger förutsättning för bättre textkvalitet. En automatiserad förmåga att skriva för hand ger 
även eleven möjlighet att delta fullt ut i klassrumsaktiviteter och lyssna på given instruktion 
samtidigt som hen skriver anteckningar samt möjlighet och förmåga att avsluta uppgifter inom 
given tidsram (Christensen, 2009:15).  
 
Limpo et al. (2018:2-3) beskriver att en icke automatiserad förmåga att skriva för hand 
begränsar textskapandet i mycket stor utsträckning. För det första kräver en icke automatiserad 
förmåga att skriva för hand att stor uppmärksamhet ägnas åt finmotoriska processer och 
formandet av bokstäver. Detta belastar arbetsminnet vilket hämmar högre kognitiva processer 
som idéskapande, språkbehandling och revidering. För det andra hinner den som skriver mycket 
långsamt för hand vanligen inte skriva ned sina tankar och formuleringar på papper i önskad 
takt vilket kan medföra att goda idéer tappas bort med en torftig text som resultat. Limpo et al. 
(2018:2-3) menar vidare att en outvecklad förmåga att skriva för hand kan resultera i att 
skrivandet upplevs som svårt, omöjligt och tråkigt. Genom att inte få möjligheten att lyckas kan 
barnet tappa motivationen att skriva. Taube (2013:60-62) resonerar som Limpo et al. (2018:2-
3)  och hänvisar även till Christensen (2009:4) som också visar på att det finns ett samband 
mellan en outvecklad förmåga att skriva för hand och upplevelse av svårigheter att skriva samt 
en ovilja att skriva. McCarney et al. (2013:106) visar dessutom på ett samband mellan 
svårigheter att skriva för hand och nedsatt vilja och motivation att delta i klassrumsaktiviteter 
vilket kan få effekter på bemötande från lärare såväl som från klasskamrater. Medwell & Wrey 
(2007:14) menar att pojkar ofta har en outvecklad förmåga att skriva för hand jämfört med 
flickor och att detta påverkar pojkars förmåga att utveckla sitt skrivande generellt och även 
riskerar att hämma lärandet i andra ämnen. Christensen (2009:14-15) beskriver att först när 
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förmågan att skriva för hand är automatiserad kan den som skriver ägna sin fulla 
uppmärksamhet åt skrivandets högre nivåer och på så sätt nå längre i sitt lärande.  
 
6.2 Förmågan att skriva för hand  
Förmågan att skriva för hand utvecklas under lång tid och inkluderar inte enbart finmotorik utan 
även den visuella minnesbilden av bokstäver och ord, kognition, öga-handkoordination, 
perception, motorisk planering, sensorisk förmåga och koncentrationsförmåga (Feder & 
Majnemer, 2007:313). I tidig förskoleålder utvecklar många barn förmågan att imitera 
geometriska figurer vilket i kombination med färdigheten i att korsa mittlinjen ses som en viktig 
grund för att sedan kunna forma bokstäver adekvat. Förutsatt att barnet ges möjlighet till, och 
undervisning i, manuell handskrift utvecklas förmågan att skriva för hand vanligtvis snabbt vid 
barnets skolstart för att sedan gradvis automatiseras från 8-9 års ålder. Även efter att en 
automatiserad förmåga är uppnådd fortsätter förmågan att skriva för hand att utvecklas rörande 
läsbarhet och flyt samt hastighet (Feder & Majnemer, 2007:313). Taube (2013:61-62 ), Feder 
& Majnemer (2007:313) och Rodríguez & Villarroel (2017:504) betonar att automatisering, 
flyt, hastighet och läsbarhet är de viktigaste komponenterna i förmågan att skriva för hand. 
Medwell & Wrey (2007:14) tydliggör att enbart förmågan att skriva vackert och prydligt inte 
resulterar i förmågan att skriva texter av god kvalitet och komposition. Det är däremot förmågan 
att skriva med flyt och hastighet som är avgörande för textkvalitet. Christensen (2009:14) lyfter 
att oenighet råder angående bokstävernas utformning för förmågan att skriva för hand. Därför 
är det ännu inte klarlagt om textad handstil, skrivstil eller en blandning av dessa är mest 
fördelaktigt i inlärningsprocessen och senare i den automatiserade förmågan. Taube (2013:65) 
menar dock att grunden bör läggas på att lära sig att texta bokstäverna för att först senare få 
instruktioner om hur bokstäverna kan bindas samman i skrivstil.  
 
6.3 Handens del i inlärning  
När vi är riktigt små lär vi oss av vår omgivning genom att upptäcka och uppleva med kroppens 
alla sinnen. Vi använder våra händer för att röra vid föremål. Vi tittar. Vi luktar. Vi lyssnar. Det 
taktila sinnet, beröringssinnet, är av stor betydelse för vår förståelse av omvärlden när vi är små 
– men alla ”rör ej”-skyltar på museer vittnar om att vi även som vuxna vill använda vår känsel 
för att bättre förstå och uppleva vår omvärld. Våra händer spelar med andra ord en stor roll i 
vår uppfattning av vår omvärld och används dagligen i praktiska göromål – vi greppar, lyfter, 
trycker och drar (Mangen & Velay, 2010:392-393). Rörelserna och det sätt vi manipulerar 
föremål i händerna styrs via ett samspel av visuella intryck och sensorisk information vilket 
genom inåtgående nervbanor automatiskt tolkas genom perceptionen vilket kan förklaras som 
de processer i hjärnan som tolkar sinnesintryck. De sensoriska sinnesintrycken omvandlas i 
hjärnans centrala nervsystemet till utåtgående motoriska rörelser. Våra händers sinnesintryck 
är på så sätt intimt sammankopplade med vår motorik, perception och kognition (Aquilonius & 
Fagius, 2000:16, 23-27).   
 
I takt med att hjärnan utvecklas under barnaåren sker en successiv förskjutning av 
språkutvecklingen till den vänstra hjärnhalvan vilket är nödvändigt för att få ett snabbt och 
fungerande språk. Den vänstra hjärnhalvans språkliga dominans medges av hjärnbalken (corpus 
callosum) som förbinder de två hjärnhalvorna och har en viktig roll i samordningen av hjärnans 
funktioner (Ingvar & Eldh, 2014:35). Genom att lära sig att läsa och skriva förstärks den 
språkliga dominansen i den vänstra hjärnhalvan och hjärnans kapacitet utvecklas avseende flera 
hjärnfunktioner, till exempel arbetsminne och uppmärksamhet. Hjärnans mognad och kognitiva 
nivå påverkas därför av hur den används (Ingvar & Eldh, 2014:36). Sett till hjärnans språkliga 
centrum, hos vuxna vanligtvis beläget i den vänstra hjärnhalvans parieltallob, spelar Brocas 
area och primära motorcortex en stor roll. I det primära motorcortex återfinns även ett område 
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som styr handens, ansiktets, munnen och tungans avancerade finmotorik. Hjärnans bansystem 
av nerver kan förenklat dock sägas vara korsade så att den vänstra hjärnhalvan styr den högra 
sidan av kroppen och vice versa (Aquilonius & Fagius, 2000:16, 44-45). Aktiviteten att skriva 
för hand utförs till största delen med dominant hand och den andra handen fungerar som 
stödhand vilket förklaras av Mangen & Velay (2010:396). Asymmetrin i rörelserna vid 
handskrift kan på så sätt kopplas till hjärnans representation och funktion av språk och motorik 
vilket återfinns i primära motorcortex och Brocas area (Aquilonius & Fagius, 2000:16, 44-45).  
 
Mangen & Velay (2010:386, 395) belyser att forskning inom såväl psykologi som neurologi 
och pedagogik visar på handens del i inlärning och kognitiv utveckling. Forskning av hjärnans 
funktion avseende minneskodning och språkliga samt visuella processer har via Funktionell 
magnetresonanstomografi (fMRT) visat att handens rörelser vid handskrift stödjer inlärning av 
bokstäver och hjälper till att prägla in minnesbilder av bokstävernas form. Taube (2013:62)  
instämmer och förtydligar att en förmåga att visuellt minnas bokstäverna samt att kunna 
kombinera detta med en planerad motorisk aktivitet är grundläggande för en god förmåga att 
skriva för hand. Lundberg (2008:96-97) lyfter samma resonemang och förtydligar att handens 
sensoriska närhet till skriften ges utrymme i det manuella skrivandet. Den motoriska och 
sensoriska aktiviteten att skriva för hand, menar Lundberg, bidrar till inlärningen på så sätt att 
medan bokstäverna formas ges tid att upptäcka bokstävernas form och de alfabetiska tecknens 
särdrag. Även van der Meer och van del Weel (2017:8) lyfter handens del i inlärning genom att 
visa med elektroencefalografi (EEG) att en kombination av visuellt stimuli och sensomotorisk 
aktivitet med penna och papper aktiverar såväl parietalloben, där hjärnans språkliga centrum 
och Brocas area är beläget, och occipitalloben vilken är belägen i bakre delen av hjärnan. van 
der Meer och van del Weel (2017:8) menar på så vis att handens del i inlärning är påtaglig. Den 
visuella och motoriska interaktionen som sker genom att skriva för hand ger en samtidig stor 
neural aktivitet i hjärnans olika områden vilket skapar optimala förutsättningar för varaktig 
inlärning och kognitiv utveckling.  
 
Sambandet mellan förmågan att skriva för hand och skolframgång blir med ovanstående 
resonemang mera begripligt. I nästa kapitel belyses hur förmågan att skriva för hand kan mätas 
och sättas i relation till förmågan att skriva texter av god kvalitet genom undersökningsmetoder 
som använts i forskningsprojekt och som inspirerat föreliggande studies upplägg.  
 
6.4 Hur undersöks och analyseras förmågan att skriva för hand? 
McCarney et al. (2013) har genomfört en studie med ansats i the Capacity Theory of Writing. 
Förmågan att skriva för hand undersöktes hos 284 elever i motsvarande åk 3. Resultaten 
analyserades utifrån korrelation med IQ, kognitiv förmåga och läs- och skrivförmåga 
(McCarney et al., 2013:105).  Förmågan att skriva för hand undersöktes med tester att skriva 
sitt eget namn, skriva alfabetet ur minnet, skriva sifforna 1-10 tre gånger och skriva av en kort 
mening. Alla tester mättes i form av hastighet. IQ, arbetsminne, läsförmåga och stavning 
testades med hjälp av standardiserade tester (McCarney et al., 2013:108). Resultatet visade ett 
samband mellan outvecklad förmåga att skriva för hand, nedsatt läs- och skrivförmåga, låg 
kapacitet avseende arbetsminne, och även låga poäng vid testet av IQ. McCarney et al. 
(2013:116) lyfter fram arbetsminnets kapacitet som en nyckelförmåga till inlärning och 
hänvisar till Gathercole (2004) och Connely (2005) som påpekar arbetsminnets påverkan på 
utveckling av läs- och skrivförmåga. Om förmågan att minnas bokstävernas form och ljud samt 
hur de formas finmotoriskt inte är automatiserad måste arbetsminnet ägnas dessa uppgifter i 
stället för att användas till textinnehåll och uppgifters helhet. Därför, föreslår McCarney et al. 
(2013:117), bör undervisningen fokusera på att grundläggande förmågor så som att skriva för 
hand automatiseras för att elever ska ha möjlighet att fokusera på högre kognitiva nivåer och 
på så sätt nå ett högre lärande.  
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Limpo et al. (2018) har genomfört en single-subject design studie i en portugisisk kontext i 
skolans mellanår där förmågan att skriva för hand undersöktes för 139 elever och sedan tränades 
av tre elever. Förmågan att skriva för hand testades med grund i Berningers et al. (1991) metod 
att skriva alfabetet med små bokstäver och läsbar handstil så många gånger som möjligt under 
60 sekunder och kopiera en skriven mening innehållande alfabetets alla bokstäver, med läsbar 
handstil, så många gånger som möjligt under 90 sekunder. I genomsnitt skrev eleverna 42.50 
bokstäver i alfabetsuppgiften och 24,21 ord i kopieringsuppgiften (Limpo et al., 2018:4-5). 
Bedömningen av alfabetstestet grundades på antal skrivna bokstäver skrivna i korrekt alfabetisk 
ordning och bokstävernas läsbarhet utanför sin skrivna kontext. Bedömningen av 
kopieringsuppgiften grundades på antal korrekt kopierade ord där alla bokstäver i ordet skulle 
vara läsbara och korrekt kopierade (Limpo et al., 2018:9). Av 139 elever valdes tre elever ut då 
deras förmåga att skriva för hand bedömdes vara långsam jämfört med åldersgruppen. De fick 
genomgå en intervention innehållande specifik undervisning i handskrift under sammantaget 5 
timmar. De tre elevernas förmåga att skriva för hand testades kontinuerligt under studiens gång 
med hjälp av alfabetstestet och kopieringstestet. Eleverna fick även skriva berättelser med ett 
givet ämne vid tre tillfällen á 10 minuter. Texterna analyserades utifrån textkomposition där 
fokus var  textlängd utifrån antal ord, satsdelar och innehåll samt upplevd förmåga att skriva 
(Limpo et al., 2018:9). Resultatet av interventionen visade stor effekt på elevernas utveckling 
av flyt och automatisering i förmåga att skriva för hand och påverkade även elevernas förmåga 
till textkomposition samt deras upplevda skrivförmåga på ett positivt sätt (Limpo et al., 
2018:11-17). Limpo et al. (2018:21) föreslår med grund i studiens goda resultat att förmågan 
att skriva för hand bör fokuseras i skolans undervisning.  
 
Medwell el al. (2009) har genomfört en studie i en brittisk kontext där sambandet mellan en 
automatiserad förmåga att skriva för hand och textkvalitet undersöktes för 198 elever i årskurs 
6. Eleverna i studien var 10-11 år (Medwell et al., 2009:331). Förmågan att skriva för hand 
testades  med grund i Berningers et al. metod (1991) att skriva alfabetet med små bokstäver och 
läsbar handstil så många gånger som möjligt under 60 sekunder och kopiera en skriven mening 
innehållande alfabetets alla bokstäver, med läsbar handstil, så många gånger som möjligt under 
180 sekunder. Förmågan att skriva för hand undersöktes även avseende läsbarhet och tydlighet 
i två sammanhängande texter skriva vid Nationella prov. Dessa texter användes även för att 
undersöka elevernas skrivförmåga avseende textkvalitet där meningsbyggnad, interpunktion, 
textstruktur och innehåll fokuserades (Medwell et al., 2009:333). I genomsnitt skrev eleverna 
31.70 bokstäver i alfabetsuppgiften och  64.20 ord i kopieringsuppgiften vilken räknades på 
180 sekunder (Medwell et al., 2009:334). Resultaten visade en högre korrelation mellan höga 
poäng i alfabetsuppgiften och god textkvalitet jämfört med korrelationen mellan 
kopieringsövningen och textkvalitet eller läsbarheten i sammanhängande texter. Detta förklaras 
med att alfabetsuppgiften mäter den ortografiska förmågan att minnas bokstävernas utseende 
och ordningsföljd i kombination med den automatiserade förmågan att finmotoriskt forma 
bokstäverna vilket avlastar arbetsminnet vid skrivaktivitet och på så sätt genererar högre 
textkvalitet. Kopieringsuppgiften mäter i jämförelse skrivhastighet i större utsträckning än den 
automatiserade förmågan att skriva för hand då testet är designat så att eleven kopierar på 
förhand givna bokstäver. Sammantaget visas att automatisering av den ortografisk-motoriska 
förmågan att skriva för hand är en tydligare markör än enbart hastighet rörande förmågan att 
skriva texter av god kvalitet (Medwell et al., 2009:334-335). Slutsatsen, menar Medwell et al. 
(2009:341), är att arbetsminnet avlastas av den automatiserade förmågan att skriva för hand 
vilket är förklaringen till att en automatiserad förmåga att skriva för hand korrelerar med 
förmågan att skriva texter av god kvalitet. Undersökningens resultat pekar även på att 
undervisning borde fokusera på att utveckla elevers ortografisk-motoriska förmåga. Detta 
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resonemang återfinns även hos Taube (2013:65) som hänvisar till Christensen (2009:14) vilken 
beskriver att en framgångsrik undervisning ska fokuseras på att uppnå en automatiserad 
ortografisk-motorisk förmåga vilket förklaras som flyt i bokstavsskrivandet.  
 
6.5 Sammanfattning  
Sammantaget förefaller handens del i inlärning på ett komplext sätt samverka med hjärnans 
motoriska och sensoriska representation samt med visuella intryck, perception och kognition. 
Förmåga att visuellt minnas bokstäverna samt kunna kombinera detta med en planerad motorisk 
aktivitet är grundläggande för en god förmåga att skriva för hand. Det fokus som handskrift 
tillåter i den visuella uppmärksamheten av punkten där penna och papper möts samt 
möjligheten till eftertanke tillskrivs även betydelse för skrivutvecklingen. När förmågan att 
skriva för hand är automatiserad avlastas arbetsminnet från de grundläggande skrivaktiviteterna 
och högre kognitiva processer kan ägnas uppmärksamhet vilket ger förutsättningar till en mer 
utvecklad skrivförmåga. Mangen & Velay  (2010:396) hänvisar till forskning av Fitzgerald och 
Shanahan (2000) som påvisar att processen att lära sig skriva (och läsa) måste förankras på en 
grundläggande sensomotorisk nivå för att fullt ut fungera i högre kognitiva sammanhang. Man 
måste alltså med andra ord kunna stå och gå innan man lär sig att springa. Värt att påpeka är att 
handens del i inlärningen och kognitiv utveckling inte är fullständigt klarlagd vilket Mangen & 
Velay (2009:398) såväl som Ingvar & Eldh (2014:37) diskuterar. Mer forskning, gärna av 
tvärvetenskaplig karaktär, behövs därför för att undersöka hur skrivinlärning och 
skrivutveckling påverkas av skilda angreppssätt och skrivtekniker.   
 
 
7. Begreppsförklaringar  
 
7.1 Skriva för hand  
Enighet råder i forskning om att automatisering,  läsbarhet, flyt och hastighet är de viktigaste 
komponenterna för en god förmåga att skriva för hand  (Feder & Majnemer, 2007:313; 
Christensen, 2009:14; Taube, 2013:62). Det finns ännu ingen enighet i forskning om vilken 
betydelse bokstävernas utformning har för förmågan att skriva för hand  (Christensen, 2009:14). 
I denna studie definieras därför förmågan att skriva för hand som förmågan att skriva för hand 
med automatisering, läsbarhet, flyt och hastighet. Betoning läggs däremot inte på bokstävernas 
utformning sett till textad stil eller skrivstil.  
 
7.2 Textkvalitet 
Förmågan att skriva innehåller både grundläggande färdigheter som kunskap om bokstäver, 
förmåga att skriva för hand/eller på dator, stavning och interpunktion samt mer avancerade 
förmågor som att skriva olika typer av texter och även bearbeta texter. Hur väl individen har 
utvecklat dessa förmågor och kan applicera dem vid en skrivaktivitet bidrar till textkvalitet  
(Taube, 2013:54). Med utgångspunkt i Lgr11 (Skolverket, 2017) och centralt innehåll för 
årskurs 4-6 i avsnittet Läsa och skriva definieras vad som i föreliggande studie medräknas 
förmågan att skriva texter av god kvalitet: Grundläggande förmågor avseende språkets struktur 
såsom meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och ords böjningsformer och 
sambandsord. Mer utvecklade förmågor inbegrips även i förmågan att skriva texter av god 
kvalitet som kunskap och strategier för att skriva olika typer av texter där typisk uppbyggnad 
och språkliga drag kan ses. Då föreliggande studie gäller förmågan att skriva för hand inbegrips 
också formuleringen  att skriva och disponera texter för hand (Skolverket, 2017:254-255). För 
att ge en bild av vad god textkvalitet definieras som i föreliggande studie visas kunskapskravet 
för betyg A i slutet av årskurs 6 avseende skrivförmåga:  
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Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och  
väl fungerande  struktur samt god språklig variation. I texterna  
använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken  
och språkriktighet med god säkerhet. De berättande texter eleven  
skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och  
välutvecklad handling (Skolverket, 2017:260). 

 
Hänsyn kommer att tas till att eleverna i studien går i årskurs 5 och ännu inte kan förväntas 
uppnå samma kunskapskrav som elever i årskurs 6.  
 
7.3 Skrivmotivation  
Motivation i denna studie definieras som elevernas vilja och engagemang inför att skriva. Men, 
eftersom skrivande är en komplex och kompetenskrävande aktivitet med många delmoment i 
form av idéskapande, textbyggand, skrivmetod och stavning (Taube, 2013:121-125) finns det 
skäl att precisera begreppet ytterligare. I skrivprocessens många delar kan elevernas upplevda 
förmåga och motivation vara olika för de moment som krävs. En elevs förmåga och motivation 
att skapa en spännande berättelse behöver inte överensstämma med förmåga och motivation att 
till exempel skriva för hand eller stava rätt (Taube, 2013:121-125). Därför kommer 
skrivmotivation i denna studie att definieras utifrån en generell vilja och engagemang inför att 
skriva men även preciseras utifrån motivation att skriva för hand.  
 
 
8. Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel lyfter fram teorier som kan användas för att analysera resultatet av den empiriska 
undersökningen i examensarbete del 2. I dagsläget är det dock ännu inte fastställt vilken eller 
vilka av dessa teorier som slutligen kommer att användas. Emellertid kan alla de teorier som 
presenteras i detta kapitel stödja studiens syfte och frågeställningar och belyser olika sätt att se 
på lärande, skrivinlärning och motivation. För att ge en övergripande bild av olika 
minnesstrukturers påverkan på inlärning belyses därför först Cognitive Load Theory som kan 
översättas som teorin om kognitiv överbelastning. Därefter förklaras the Capacity Theory of 
Writing som handlar om hur minnesprocesser påverkar förmågan att skriva vilket troligtvis kan 
komma att vara relevant för den här studien. Slutligen presenteras olika  teorier om motivation.  
 
8.1 Cognitive Load Theory  
Cognitive Load Theory, eller teorin om kognitiv överbelastning, beskrivs av Hattie & Yates 
(2014:182) med hänvisning till van Marrienboer & Sweller (2005). Teorin om kognitiv 
överbelastning syftar till att förklara varför lärande är en svår process och ger även en teoretisk 
utgångspunkt i hur lärande kan underlättas. Teorin utgår från vedertagen forskning om 
minnesstrukturer och kunskap om hur hjärnan processar och lagrar information. I teorin ges 
arbetsminnet och dess begränsningar stor betydelse vid inlärning.  Hattie & Yates (2014:182) 
visar att forskning hävdar att arbetsminnet kan lagra ungefär sju nya informationsbitar samtidigt 
men att det däremot bara är möjligt för arbetsminnet att hantera två till fyra nya 
informationsbitar i taget. Arbetsminnet kan dessutom bara komma ihåg information i ett par 
sekunder och om information inte repeteras inom 20 sekunder är den förlorad. Arbetsminnets 
kapacitetsbegränsningar gäller enbart ny information vilket kan jämföras med att inga kända 
begränsningar finns på arbetsminnet då information hämtas från långtidsminnet. 
Långtidsminnen finns lagrade i scheman som varierar i komplexitet och automation. I 
minnesscheman med hög komplexitet och automation finns kunskap väl strukturerad och 
information kan hämtas snabbt och med liten ansträngning vilket gör att arbetsminnet och 
långtidsminnet då kan samverka och stödja varandra. Kognitiv överbelastning uppstår då 
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arbetsminnet måste hantera ny eller oorganiserad information och uppstår framför allt då 
långtidsminnen saknas för att känna igen eller strukturera den nya informationen. Vid inlärning 
av nya förmågor och är det därför av vikt att begränsa ny information och om möjligt relatera 
den nya informationen till tidigare kunskap. På sikt är det viktigt att ge eleven möjlighet till 
djupinlärning och möjligheten att nå automatiserade förmågor vilket enligt teorin ger en stabil 
kunskapsbas och underlättar arbete på högre kognitiva nivåer (Hattie & Yates, 2014:182-186).  
 
8.2 The Capacity Theory of Writing  
The Capacity Theory of Writing innebär att när förmågan att skriva för hand automatiseras 
avlastas arbetsminnet vilket frigör kognitiv kapacitet för planering, skrivkomposition, 
revidering och redigering av textens innehåll (McCarney et al., 2013:105; McCutchen, 
2010:20-21). McCutchen (2010:21) menar att erfarna, duktiga skrivare med automatiserade 
grundläggande skrivkunskaper i stor utsträckning kan använda sig av kunskap lagrad i 
långtidsminnet såsom ämneskunskap, kunskap om stildrag i olika typer av texter och om 
textmottagare vilket ger en högre textkvalitet. De har även förmågan att själva revidera och 
redigera sina texter kontinuerligt samt anpassa dem till rådande omständigheter. Dock använder 
även duktiga och  erfarna skrivare arbetsminnet i en växelverkan med långtidsminnet när de 
skriver, till exempel vid stavning av nya ord eller när de skriver om ett nytt ämne. Men, menar 
McCutchen (2010:21), full tillgång till långtidsminnets kunskaper och högre kognitiva 
processer kan endast nås om arbetsminnet i hög grad avlastas vilket en automatiserad förmåga 
att skriva för hand avsevärt bidrar till. Rodríguez & Villarroel (2017:504) förklarar i 
överensstämmelse med detta the Capacity Theory of Writing (McCutchen, 1996, 2000) som en 
teori där grundkunskaper möjliggör utvecklandet och användandet av högre kunskaper. 
Grundläggande skrivförmågor måste på så sätt vara automatiserade för att möjliggöra högre 
kognitiva skrivprocesser. Därför, menar Rodríguez & Villarroel (2017:504), blir förmågan att 
skriva för hand viktig i skrivutveckling och textkomposition. Framför allt förefaller flyt i 
bokstavsskrivandet vara viktigt för textkvalitet och textlängd vilket har betydelse framför allt 
bland nybörjarskrivare. Med stigande skrivutveckling förefaller sambandet  mellan flyt i 
bokstavsskrivandet, textkvalitet och textlängd bli mindre tydligt vilket enligt Rodríguez & 
Villarroel (2017:504) visats av flertalet forskare. Detta stämmer väl med the Capacity Theory 
of Writing på så vis att när förmågan att skriva för hand väl är automatiserad kan högre 
kognitiva processer appliceras under pågående skrivprocess och textkvaliteten avgörs därför i 
större utsträckning av förmågor relaterade till långtidsminnet. Skrivandet blir på så vis en 
dynamisk process där arbetsminnet avlastar långtidsminnet men samtidigt interagerar i en 
kognitiv växelverkan (Rodríguez & Villarroel, 2017:504). Jämförelsevis kan teorin om kognitiv 
överbelastning stärka the Capacity Theory of Writing på så vis att teorin om kognitiv 
överbelastning visar på att en förmåga som blivit automatiserad till största delen hämtar 
information från långtidsminnet och alltså inte begränsas av arbetsminnets förmåga att 
bibehålla ny information (Hattie & Yates, 2014:182).  
 
8.3 Motivationens samspel med tro på egen kapacitet  
Den socialkognitiva motivationsteorin belyser människan som en individ med förmågan att 
påverka sitt eget liv (Skaalvik & Skaalvik, 2016:19). Jenner (2004:15, 19-20) visar på ett 
liknande resonemang och menar att motivation inte är en färdig egenskap utan en följd av de 
erfarenheter man gör. Motivationen påverkas av hur eleven tolkar sina framgångar och 
misslyckanden och därför är möjligheten att lyckas en betydelsefull faktor för motivation. 
Skaalvik & Skaalvik (2016:16) framhåller att den viktigaste faktorn till tro på sin egen kapacitet 
i en given situation är tidigare framgångar av liknande uppgifter. Tidigare misslyckanden kan 
minska tilltron till den egna förmågan betydligt med en minskad motivation som följd. Ingvar 
& Eldh (2014:15) markerar att motivation påverkas av framgång på så sätt att arbetsinsats och 
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ansträngning belönas av uppnådd vinst. Känslan av att få något tillbaka när den egna förmågan 
prövas är viktig. Jenner (2004:20, 40) menar vidare att vid sidan om elevens faktiska 
prestationer är elevens upplevelse av sina förutsättningar, styrkor och svagheter avgörande för 
motivationen och ansträngningsgraden relaterat till skolarbete. Tankens kraft blir central genom 
att de resultat man förväntar sig i en situation påverkar hur man agerar. Därför, menar Jenner 
(2004:15, 19-20), måste lärare ha förståelse för vad konstanta misslyckanden gör med en elevs 
självförtroende och motivation. Skaalvik & Skaalvik (2016:16) uppmärksammar också lärarens 
roll i en framgångsskapande undervisning och vikten av att låta eleverna uppleva att de lyckas. 
Även Ingvar & Eldh (2014:160) betonar att en känsla av framgång är avgörande för 
motivationen och att framgångsupplevelser inom skolan kan stärka elevernas upplevelse av sig 
själva som lärande personer. Lärarens roll i framgångsskapandet poängteras på så sätt att läraren 
har ansvar att strukturera sin undervisning så att eleverna har chans att lyckas och komma vidare 
i sitt lärande.  
 
Blomgren (2016:55-56) visar genom en formel av Ford (1992) hur motivation generellt kan 
beskrivas: ”Motivation = goals x emotions x personal agency beliefs”. Formeln förklaras som 
att motivation generellt bestäms av ett/flera mål, känslomässigt engagemang och en tilltro eller 
övertygelse  om att nå målet. Formelns olika delar fungerar i ett växelspel som beror på olika 
situationers kontext och ger sammantaget motivationen riktning. En hög motivation kräver att 
alla formelns delar är representerade.   
 
Blomgren (2016:55) menar att trots att motivationsforskning har teoretiska rötter inom olika 
discipliner som psykologi och pedagogik är det gemensamt för motivationsförankrade 
perspektiv i skolsammanhang att fokusera hur eleven upplever sina styrkor och svagheter i 
skolarbete. Elevens uppfattning om egen förmåga ställs i förhållande till skolans och 
omgivningens krav och förväntningar samt andra elevers prestationer. Hattie & Gregory  
(2014:268) menar också att läraren måste förmedla  vikten av att undvika jämförelse med andra 
i inlärningssituation.  
 
8.4 Motivationens samspel med sociala relationer och undervisning  
Skolan är en social arena där elever måste förhålla sig till sina skolkamrater såväl som till sina 
lärare. De sociala relationerna har betydelse för lärandet och skolframgång (Skaalvik & 
Skaalvik, 2016:83). Lärarens betydelse för elevens motivation är stor. En lärare som lyckas 
skapa goda relationer med sina elever och en atmosfär av acceptans i klassrummet har lagt en 
bra grund till goda förutsättningar för lärande och utveckling. Lärare som bemöter sina elever 
med omtanke och respekt och som kan bedöma vad eleverna behöver för att komma vidare i 
sin inlärning samt visar ett genuint stöd och intresse för elevernas kunskapsinhämtning kan 
därför sägas skapa goda grunder för motivation (Skaalvik & Skaalvik 2016:84). Ingvar & Eldh 
(2014:126) diskuterar också hur en framgångsrik undervisning kan skapas och lyfter betydelsen 
av god kommunikation mellan lärare och elev. Undervisningen måste också ha en tydlig mening 
och mål. Det är även av vikt att läraren har vetskap om hur elevernas motivation ser ut och 
också har pedagogiska verktyg för att lyfta motivationen. Även Hattie & Gregory (2014:36) 
poängterar vikten av bemötande och goda relationer mellan lärare och elev för att främja elevers 
lärande och motivation. Hattie & Gregory (2014:268) lyfter också undervisningens utformning 
som avgörande för motivationen. Uppgifters utformning där en stigande svårighetsgrad 
framhålls och elevernas möjlighet att lyckas med uppgiften samt formativ bedömning skrivs 
fram som avgörande för motivation. Ingvar & Eldh (2014:93) menar dessutom att ett tryggt 
klassrum är en viktig faktor i en fungerande och motiverande undervisning. I en trygg miljö 
vågar eleverna anta nya utmaningar vilket är en förutsättning för att komma vidare i sin 
inlärning. Dessutom, betonar Hattie & Gregory (2014:268), måste läraren klargöra för eleverna 
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att allt varaktigt lärande tar tid och kräver upprepad träning. Ingvar (2013) diskuterar i samma 
anda och menar att trots att det finns vissa aktiviteter som människan är förprogrammerad att 
lära sig, som att gå eller prata, så finns det andra mer teoretiska processer, som att skriva och 
läsa, vilka kräver specifik och medveten träning för att erövras. Och, påpekar Ingvar (2013), 
med stöd i de senaste tjugo årens forskning inom neurovetenskap och psykologi så är det enda 
sättet att lära sig att träna, träna och träna. Om eleverna saknar insikt i detta kan motivationen 
gå förlorad. 
 
Jenner (2004:15,19-20) menar dessutom att motivation inte är en färdig egenskap utan en följd 
av de erfarenheter man gör såväl som det bemötande man får. Lärarens förväntningar påverkar 
därför hur motivation skapas och upprätthålls. Positiva förväntningar skapar oftare goda resultat 
medan negativa förväntningar leder till dåliga resultat. Därför, menar Jenner (2004:15, 19-20), 
måste lärare ha förståelse för hur motivation skapas och upprätthålls.  
 
 
9. Metod  
I det här avsnittet redogörs inledningsvis för sökprocess och urval av litteratur som använts i 
den här studien. Därefter presenteras mina förutsättningar och de metoder som planeras att 
användas i föreliggande studie. Urval av informanter, planerad databearbetning och analys av 
materialet kommer även att beskrivas. Avslutningsvis redogörs för forskningsetiska 
överväganden och studiens reliabilitet och validitet.  
 
9.1 Sökprocess och urval av litteratur  
Inför denna studie har en litteratursökning och urval genomförts med syfte att finna artiklar, 
avhandlingar och litteratur med relevans för ämnet. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
(2013:74-75) förklarar att litteratursökning kan göras manuellt eller via databaser. Den 
manuella sökningen görs med fördel med hjälp av referenslistor till intressanta artiklar eller 
genom att besöka relevanta hemsidor där aktuell forskning presenteras. Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström (2013:75-78) påpekar vidare vikten av att formulera rätt frågor och 
använda precisa sökord vid databassökning samt att vid behov ta hjälp av kunnig bibliotekarie. 
I sökningen efter relevant litteratur till min studie har jag har sökt i olika databaser både enskilt 
och med hjälp av bibliotekarie på Högskolan Dalarna samt genom manuella sökningar på 
forskare och författare som framstått som relevanta i funnen litteratur och vars namn 
framkommit genom litteraturlistor. Sökningarna har pågått under tidsperioden 2018-03-26-
2018-05-15  och genomförts i databaserna Libris, Summon, ERIC (The Education Resources 
Information Center) och Google Scholar. De sökord jag har använt mig av är: skriva för hand, 
handskrift, handwriting, struggling writers, skrivmotivation, writing motivation, 
skrivundervisning, writing education, mellanstadiet, primary school, capacity theory of writing, 
cognitive load theory, textanalys och skrivflyt. Jag har kombinerat dessa på olika vis i de olika 
databaserna. För min manuella sökning har jag studerat referenslistorna i intressanta artiklar 
samt besökt Skolverkets hemsida. I mitt urval har jag valt att använda mig av avhandlingar och 
artiklar vilka samtliga är sakkunnigt granskade enligt peer-review. Jag har även gjort ett 
medvetet val att använda mig av litteratur skriven av erkända forskare inom ämnet. Jag har 
inkluderat så ny forskning som möjligt, men även tidigare forskning som är relevant för ämnet. 
Forskning gjord innan år 2000 inkluderades inte. Jag har till största delen inkluderat forskning 
som utarbetats inom ramen för grundskolans mellanår men forskning avseende skrivutveckling 
och motivation i mer allmänna drag finns även representerad. Enbart avhandlingar, artiklar och 
litteratur på svenska och engelska inkluderades.  
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9.2 Mina förutsättningar 
Under mina studier på Grundlärarprogrammet 4-6 via Högskolan Dalarna har jag haft möjlighet 
att genomföra min verksamhetsförlagda utbildning på en skola vars upptagningsområde 
innefattar villaområden och hyresområden där radhus såväl som höghus finns representerade. 
Många elever på skolan har svenska som andraspråk och en del elever är nyanlända till Sverige. 
Jag har sedan tidigare verksamhetsförlagd utbildning och fältstudier god kontakt med eleverna 
i årskurs 5 vilket jag tänker kan gagna elevernas vilja att delta i studien. 
 
Nämnda skola arbetar sedan 2010 med ASL som läs- och skrivinlärningsmetod. Min studie 
kommer att förläggas till en av skolans klasser i årskurs 5 vilket innebär att de elever i klassen 
som varit inskrivna i aktuell skola sedan förskoleklassen har haft läs- och skrivinlärning via 
ASL. Detta förefaller viktig att redovisa som bakgrund till studien. Föreliggande studie kommer 
dock enbart, som tidigare nämnts, att undersöka sambandet mellan att skriva för hand, 
textkvalitet och skrivmotivation.  
 
9.3 Val av metod  
För att kunna undersöka vilket samband som föreligger mellan elevers förmåga att skriva för 
hand sett till flyt och hastighet och deras förmåga att skriva texter av god kvalitet och 
komposition samt även undersöka hur förmågan att skriva för hand överensstämmer med 
elevernas upplevda skrivmotivation planerar jag att genomföra en praktiskt kvantitativ studie 
med kvalitativa inslag. Larsen (2009:22) skriver att kvantitativa metoder syftar till att förklara 
det undersökta genom att mäta sådant som kan beskrivas med siffror. Kvantitativa metoder kan 
därför användas där det är önskvärt att dra generaliserade slutsatser utifrån en mindre grupp 
samt där statistisk analys behövs.  Eliasson (2013:28-30) beskriver att kvantitativa studier med 
fördel kan användas för att kartlägga och förstå hur utbredda olika tydligt beskrivna 
förhållanden och attityder är bland de tillfrågade. Kvantitativa metoder lämpar sig också väl då 
det är önskvärt att täcka in flera olika områden i en undersökning. Eliasson (2013:26-27) lyfter 
att kvalitativa metoder istället syftar till att förstå genom att studera, observera eller beskriva 
och kvalitativt analysera det undersökta. Kvalitativa metoder lämpar sig på så sätt väl då 
undersökningar syftar till att förstå komplexa sammanhang som inte låter sig mätas. Kvalitativa 
metoder är dessutom flexibla och kan ofta kombineras med såväl kvantitativa metoder som 
kvalitativa metoder. Larsen (2009:28) beskriver tillvägagångsättet att kombinera kvalitativa 
och kvantitativa metoder som metodtriangulering. Genom att använda olika metoder i samma 
undersökning kan metodernas svaga och starka sidor komplettera varandra. Eliasson (2013:31) 
menar att metodtriangulering ger en mer fullständig bild av det undersökta då olika 
infallsvinklar kan undersökas och samlas in. Stukát (2011:37) framhåller också att 
metodtriangulering ger resultatet av det undersökta en större tillförlitlighet. Jag kommer därför 
att undersöka elevers förmåga att skriva för hand sett till flyt och hastighet, elevers förmåga att 
skriva sammanhängande texter sett till kvalitet och komposition och elevers skrivmotivation 
med olika metoder vilket beskrivs mer utförligt nedan.  
 
Jag ämnar undersöka elevernas förmåga att skriva för hand avseende flyt och hastighet med 
grund i Berningers et al. (1991) metod: att skriva alfabetet med små bokstäver och läsbar 
handstil så många gånger som möjligt under 60 sekunder och kopiera en skriven mening 
innehållande alfabetets alla bokstäver, med läsbar handstil, så många gånger som möjligt under 
90 sekunder. Dessutom ämnar jag undersöka elevernas förmåga att skriva sitt eget namn så 
många gånger som möjligt under 60 sekunder. Med tanke på att det egna namnet bör vara 
välkänt för eleverna och namnets bokstavskombination automatiserad kan namntestet vara en 
värdefull undersökning för att se elevernas förmåga att skriva för hand. Såväl alfabetstestet som 
kopieringstestet och namntestet kan falla under kvantitativ metod då antalet bokstäver kan 
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räknas. Metoden har dock kvalitativa inslag då en bedömning av läsbarhet avseende tydlighet 
ingår.  
 
Jag ämnar undersöka elevernas förmåga att skriva en sammanhängande text sett till kvalitet och 
komposition genom att låta dem skriva en berättelse inom ett givet ämne på 10 minuter. För att 
ytterligare underlätta för eleverna kommer de att få en mening att börja sin berättelse med om 
de så önskar. Eleverna kommer att få genomföra uppgiften med penna och papper. Jag planerar 
att undersöka elevernas berättelser utifrån en kvantitativ metod där textlängd sett till antal ord 
räknas. Texterna kommer även att analyseras kvalitativt där innehåll fokuseras utifrån en 
sammanhängande handling med en början, en mitten och ett slut. Grundläggande interpunktion 
där punkt och stor bokstav används adekvat kommer att uppmärksammas.   
 
Elevernas skrivmotivation kommer att undersökas med hjälp av en kvantitativ metod där en 
strukturerad enkät planeras att användas. Larsen (2009:46) beskriver en strukturerad enkät som 
en enkät med färdiga svarsalternativ. Eliasson (2013:29) betonar vikten av att säkerställa att 
den tillfrågade förstår det skrivna vid användning av enkät som metod. Enkäten planeras därför 
ha slutna frågor med färdiga svarsalternativ vilket Larsen (2009:47) menar gör det lättare att 
förstå och besvara en enkät. Slutna frågor medger också en enklare bearbetning av enkäten. 
Larsen (2009:49-50) visar också på vikten att av konstruera enkäter där frågorna är tydliga, 
precisa och relevanta för studiens frågeställning och att använda kontrollfrågor för att styrka 
enkätens tillförlitlighet vilket jag ämnar ta i beaktande vid enkätens utformning. Då min 
undersökningsgrupp är elever i årskurs 5 med skilda förmågor i att läsa och skriva ämnar jag  
dessutom ytterligare förtydliga enkäten med emojis som visar på känslorna glad eller ledsen 
vid varje fråga.  
 
9.4 Urval  
Eftersom den här studien eftersträvar att se vilket samband som föreligger mellan förmågan att 
skriva för hand, skriva med kvalitet och upplevd skrivmotivation och planerar att genomföras 
med en kvantitativ metodansats planeras samtliga elever i en klass i årskurs 5 att bjudas in att 
delta. Larsen (2009:40) beskriver att minst 30 individer krävs för att resultatet ska vara möjligt 
att generalisera. I dagsläget är det oklart hur många elever som faktiskt kommer att ingå i 
studien. Förhoppningsvis kommer studien att bli stor nog för att skönja tydliga tendenser av det 
analyserade resultatet.  
 
9.5 Forskningsetiska överväganden  
För att säkerställa en hög forskningsetisk grund kommer arbetet att följa de etiska krav som 
Vetenskapsrådet har listat (Björkdahl Ordell 2007:25-26), vilket innebär att alla 
forskningsprojekt, såväl etablerad forskning som mindre undersökningar inom 
högskola/universitet, ska vara relevanta och ta hänsyn till individskyddskravets fyra huvudkrav: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl 
Ordell, 2007:26). För att möta kraven på information och samtycke kommer ett  
informationsblad med samtyckesblankett att konstrueras och delas ut till elevernas 
vårdnadshavare. Eleverna kommer även att få muntlig information om syftet med 
undersökningen och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. För att möta 
konfidentialitetskravet, vilket skärpts ytterligare i och med att personuppgiftslagen byts ut mot 
dataskyddsförordningen den 25 maj 2018 (Datainspektionen, 2018), kommer information att 
ges om på vilket vis elevernas anonymitet kommer att säkras. För att skydda konfidentialiteten 
hos eleverna kommer inga personuppgifter, ortsnamn eller namn på skola att inkluderas i 
studien.  Det material jag kommer att samla på mig kommer enbart att användas i studiens syfte, 
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behandlas konfidentiellt och förvaras säkert under de närmaste 10 åren vilket gör att 
nyttjandekravet uppfylls.  
 
9.6 Databearbetning och analysmetod 
Larsen (2009:53) beskriver vikten av att förenkla och bearbeta insamlade data för att kunna  
analysera och tolka det. Ett vanligt sätt att behandla kvantitativa data är med hjälp av 
klassifikationstabeller vilket menas en tabell över alla variabler som varit med i undersökningen 
och de olika värden variablerna har. I föreliggande studie kommer därför en 
klassifikationstabell med de olika undersökningarnas mätvärden presenterade att ställas upp för 
varje deltagande elev. Resultaten från varje elevs tester i förmågan att skriva för hand, skriva 
sammanhängande text sett till textkvalitet och komposition samt skrivmotivationsenkät 
kommer att samlas i en övergripande tabell. Eliasson (2013:89) förklarar att analys av två eller 
flera variabler kan användas för att visa på orsakssamband och statistiska samband. 
Analysmetoden för föreliggande studie kommer dock att utvecklas såväl övergripande som på 
detaljnivå i examensarbete del 2. Min förhoppning är ändå att jag utifrån klassens sammanvägda 
resultat kan se vilket samband som föreligger mellan elevers förmåga att skriva för hand sett 
till flyt och hastighet och förmågan att skriva texter med god komposition och kvalitet och även 
hur förmågan att skriva för hand sett till flyt och hastighet överensstämmer med elevernas 
upplevda skrivmotivation. 
 
9.7 Studiens validitet och reliabilitet  
Eliasson (2013:14) beskriver att en hög reliabilitet och validitet är viktigt för studiers 
trovärdighet. Reliabilitet beskrivs som pålitlighet och borgar för möjligheten att upprepa en 
undersökning med samma resultat. Eliasson (2013:16) beskriver validitet som giltighet, vilket 
menas att det som är undersökt och mätt verkligen är det som avsågs att undersökas och mätas. 
För att säkerställa föreliggande studies reliabilitet kommer jag att förbereda undersökningarna 
noggrant och skapa tydliga ramar och rutiner för hur undersökningarna ska genomföras vilket 
Eliasson (2013:15) framhåller som viktigt. Eliasson (2013:15-16) menar också att det är av vikt 
att undersöka och mäta olika variabler på flera sätt för att uppnå god reliabilitet. I föreliggande 
studie kommer variablerna för förmåga att skriva för hand avseende flyt och hastighet att mätas 
genom alfabetstestet, kopieringstestet och namntestet vilket bör kunna medge en god 
reliabilitet. Förmågan att skriva med god kvalitet och komposition kommer att mätas genom att 
undersöka variablerna textlängd och innehåll i en skriven sammanhängande text. Elevernas 
upplevda skrivmotivation kommer att mätas via en strukturerad enkät med färdiga 
svarsalternativ där skrivmotivation på olika vis fokuseras. Sammantaget bör studiens 
undersökningar ge en god reliabilitet. Eliasson (2013:16) betonar att en studies validitet grundas 
i dess reliabilitet och att den information som samlas in genom undersökningen är sann. För att 
säkerställa föreliggande studies validitet är det därför av vikt att den är reliabel och att eleverna 
ges instruktion att genomföra uppgifterna så gott de kan samt att de uppmanas att svara 
sanningsenligt på enkäten.  
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