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Abstrakt 

Detta är en studie som syftar till att ta reda på hur två pedagoger arbetar 
med datorer och belöning. I bakgrunden presenterar vi bland annat 
begreppet motivation samt att vi går igenom några centrala delar i be-
haviorismen. För att finna svar till vårt syfte använde vi oss av observa-
tioner och semistrukturerade intervjuer. I analysen av resultatet inspire-
rades vi av hermeneutiken och vår tolkning är att pedagogerna bland 
annat använder sig av datorerna för att motivera eleverna. Vår studie 
avslutas med en kortare sammanfattning av resultatet där vi lyfter fram 
några egna tankar samt att vi ger tips på vidare forskning. 
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 Inledning  
 
”När lärare med erfarenhet av datorstödd undervisning får frågan om 
varför de egentligen använder datorer/IT, handlar deras svar oftast om 
variation, motivation och individualisering.” (Jedeskog, 1998, s.16) 

 
Motivation och belöning är något vi intresserar oss för, särskilt i 
koppling till datorn. Tidigt i vår uppväxt fick datorn en betydande roll i 
våra hem. Den fick rollen som ett belönande verktyg som man endast 
fick tillgång till ibland. Under vår tidigare VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) har vi observerat att det råder delade meningar kring vilken 
funktion datorn skall ha både ur elevperspektiv och ur lärarperspektiv. 
Datorerna har haft olika användningsområden, utnyttjats i olika stor 
utsträckning samt varit av varierande modell och kvalité. Ibland har 
också de tidigare observationerna visat att datorn inte fyller någon 
funktion alls i klassrummet.  
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Problemområde 

I vår kommande lärarroll måste vi fundera kring hur vi ska förhålla oss 
till datorn och vilken roll den ska ha i vårt klassrum.  I en publikation 
från skolverket (2010) angående IT-användningen i förskola, skola och 
vuxenutbildning, skrivs det om hur datorn används i olika stor ut-
sträckning i verksamheterna. Vad det gäller eleverna i årskurs tre, har 
undersökningen visat att det skiljer sig stort mellan hur mycket olika 
skolor satsar på datorerna i undervisningen. De intervjuade barnen har 
svarat att de tycker att det är roligt att använda datorn i skolan och att 
de själva ser skillnaden på vad den ska användas till hemma respektive i 
skolan. Dock tas det upp att det händer att datorn ibland används för att 
spela spel på, detta i samband med ett projekt eller som en belöning 
(Skolverket, 2010). Detta är en aspekt som även vi har uppmärksammat 
under vår VFU och som intresserar oss. När vi talar om belöning 
kommer vi även in på bestraffning och därför vill vi undersöka om och i 
så fall hur belöning och bestraffning utnyttjas i förhållande till datorn. 
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 Bakgrund  
Nedan kommer vi att presentera en kort genomgång av datorns intåg i 
skolan samt en historisk tillbakablick om hur undervisning har arrange-
rats. Därefter presenterar och definierar vi begreppet motivation som 
följs av tidigare forskning kring hur datorn har använts som ett hjälp-
medel och vi avslutar med en genomgång av behaviorismen. 

Datorn i skolan 

Den första datorn uppfanns under 1940-talet och har sedan dess utveck-
lats med åren. Den har fyllt många syften, allt ifrån militära till dagens 
pedagogiska (http://www.ne.se). När det gäller den svenska skolan 
introducerades den första datorn i klassrummet i mitten på 1980-talet 
(Jedeskog, 1998). Idag har den blivit enklare att använda och den ger oss 
dessutom en mängd olika möjligheter. Dock skiljer sig datoranvändan-
det skolor emellan. Tillgången ser olika ut vilket bidrar till att den 
utnyttjas i olika stor utsträckning och att användningsområdena är 
olika. När det gäller vem den används av skiljer det sig också, om det är 
eleverna, lärarna eller båda (Jedeskog, 1998). En aspekt av datorn idag 
är att den används av lärare i syftet att motivera, variera och individua-
lisera undervisningen (Jedeskog, 1998). 

Historia 

Genom tiderna har undervisningen arrangerats på olika sätt. För att öka 
elevernas motivation respektive minska deras oönskade beteenden har 
det funnits varierande metoder. Att använda sig av bestraffningar har 
sedan länge varit en känd metod. Skolaga innebar att eleven gavs en 
kroppslig bestraffning. Anledningen till detta var att få arbetsro klass-
rummet och uppnå bästa möjliga undervisning. Genom detta skapades 
disciplin bland elever och lärare i klassrummet. Det behövde dock inte 
bidra till att eleverna studerade i inlärningssyfte, utan endast för att 
undkomma en bestraffning. Eleverna kom inte att lära sig mer, jobba 
effektivare eller bli mer intresserade av skolarbetet för att de straffades. 
Eleverna gjorde endast det de visste att läraren önskade av dem. (Skin-
ner, 2008). Idag talar vi mer om hur man tillför en belöning (Skard, 
1960). 
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Motivation 

När vi talar om belöning kommer vi in på vilken inverkan den har på 
människan och hur vi kan motiveras av den. Ordet motivation här-
stammar från movere, ett latinskt ord, som betyder att röra sig. Vad är 
det som motiverar oss - vad är det som får oss att röra oss? (Jenner, 
2004). När en person är fylld av energi för att sträva mot ett visst mål är 
den personen motiverad. Dock är det inte så enkelt att motivationen 
bara finns där. En person kan vara olika mycket motiverad till något, 
men även ha olika mål och anledningar till motivationen. Den senare 
delas upp i två kategorier, nämligen inre motivation och yttre motiva-
tion (Ryan & Deci, 2000).  

Den inre motivationen är den drivkraft som finns inom oss. När vi söker 
kunskap är det för att släcka en kunskapstörst eller få förmånen att 
uppleva en aha-upplevelse. Vi gör det för att vi själva vill, vi känner en 
inre tillfredsställelse om vi gör det (Ryan & Deci, 2000 & Jenner, 2004) 
och enligt Ryan och Deci (2000) ger den inre motivationen högre kvalité 
på resultatet.  

När det finns yttre faktorer som motiverar oss att göra något, till exem-
pel ett system för belöning, är det den yttre motivationen som får oss att 
agera, att vilja röra oss. Det är strävan mot ett yttre mål som får oss att 
göra något. Det kan handla om att plugga för att få ett visst betyg, inför 
ett stundande prov eller att få uppskattning från lärare eller föräldrar 
(Ryan & Deci, 2000 & Jenner, 2004). Det har ansetts att den yttre motiva-
tionen är vek och improviserad jämfört med den inre motivationen, 
även om den yttre ändå är kraftfull (Ryan & Deci, 2000).  

Allt är inte svart eller vitt, det är möjligt att man drivs av en kombina-
tion av dessa två. I det fallet finns det en inre motivation som t.ex. får en 
elev att vilja räkna tal i matteboken eftersom det är roligt. Den yttre 
motivationen är att klara ett visst antal svåra mattetal. Om eleven 
lyckas, sporras den till att klara ännu fler svåra tal och den inre motiva-
tionen stärks. Man kan även tänka sig att eleven har svårt att klara de 
kluriga mattetalen och när eleven märker att lösningen inte stämde så 
sporras eleven till att göra ett nytt försök på ett annat sätt. Oavsett får 
det den inre motivationen att stärkas på grund av en yttre faktor (Jen-
ner, 2004).  

Ibland är det dock så att varken ett lyckat eller misslyckat försök får fart 
på motivationen. Det är vanligt att elever sätter ett lågt mål för att inte 



Maria Holmlund 
Linn Eriksson   

2011-02-02 

 

9 
 
 

misslyckas eftersom det för vissa känns bättre att klassas som lat i stället 
för okunnig. Stora mål, som kanske känns väldigt svåra att nå, ger i 
stället bilden av att vara omöjliga eller att inte vara något som passar 
den eleven. När en elev till synes är omotiverad att utföra vissa uppgif-
ter i skolan kan det helt enkelt röra sig om att eleven försöker skydda 
sig själv mot ett misslyckande (Jenner, 2004). Om eleven i stället får 
uppgifter som är variationsrika och innehåller utmaningar som kan 
fånga elevens intresse samtidigt som eleven tillåts få en känsla av att ha 
kontroll över uppgiften kan den inre motivationen stärkas hos eleven 
(Ames, 1992). Detta kan vara en svår uppgift då varje elev är en individ 
med sin egen ”ryggsäck” fylld med erfarenheter som påverkar eleven. 
När man som lärare ska försöka hitta saker som motiverar eleverna 
måste man ta hänsyn till varje individ för att lyckas (Giota, 2002). Dock 
är det inte enbart ett skydd mot misslyckande som kan få elever att 
verka omotiverade. Giota (2002) beskriver hur elever som försöker 
prestera i skolan inte bara gör det för betygens skull, utan även för att 
de senare ska kunna ta hand om samhället som de ska leva i resten av 
sitt liv. Ett misslyckande hos en elev med denna ambition kan göra att 
eleven känner sig misslyckad på ett mycket större plan, vilket leder till 
att eleven lätt kan tappa motivationen. 

Den inre motivationen har, enligt Jensen (1996), större betydelse för 
långsiktig inlärning, medan belöningar, som är ett exempel på den yttre, 
i vissa fall kan vara helt förödande för motivationen. Jensen (1996) och 
Marklund (2000) påstår att lockelser om belöning även följs av ett hot. 
De menar då hotet att inte få någon belöning om man inte gör det som 
är önskvärt. De anser även att leva under hot sällan för med sig några 
positiva effekter, särskilt inte i ett skolsammanhang. Följderna av detta 
menar de blir att eleven får problem med inlärningen samt att det bidrar 
även till att elevens beroende av yttre motivation och social anpassning 
ökar. När beroendet ökar minskar även den önskvärda inre motivatio-
nen, vilket alltså inte är att föredra (Jensen, 1996 & Marklund, 2000). 
Elever lär sig relativt fort hur de ska spela sina kort för att få den 
belöning som utlovats, detta kan medföra att eleven inte får uppleva 
tillfredsställelsen det ger att göra något för sin egen skull, vilket faktiskt 
är den verkliga belöningen enligt Jensen (1996). Giota (2002) säger att ett 
medel som lärarna bör använda sig av för att motivera eleverna är att 
försöka kombinera elevernas mål med lärarens egna. Hon säger även att 
det är ytterst viktigt att lärarna försöker finna denna balans eftersom 
den motivation eleverna utvecklar i förhållande till skolarbetet är 
avgörande för deras fortsatta skolgång. 
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Att skriva med datorn som hjälpmedel 

Enligt Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) finns det flera studier 
där pedagoger menar att ordbehandlingsprogram främjar skrivproces-
sen. De menar att elevernas vilja till att redigera texterna ökar i och med 
att det är så enkelt att ändra texten, därmed ökar även skrivarglädjen för 
eleverna. Det är lättare att ångra det man skrivit och eleverna blir 
därmed medvetna om att skrivandet är en process som kräver eftertan-
ke samtidigt som man skriver (Gnach, Weisner, Bertschi-Kaufmann & 
Perrin, 2007). Genom att man använder datorn istället för pennan så 
ökar man dessutom skrivkvalitén och minskar antal fel (Gnach, Weis-
ner, Bertschi-Kaufmann & Perrin, 2007). Det underlättar även för de 
elever som har en handstil de inte är nöjda med då de kan dölja handsti-
len genom att skriva på datorn (Jedeskog, 1993). Vinsterna blir inte bara 
de ovan nämnda utan även att elevernas självförtroende stärks samt att 
deras medvetenhet kring språket ökar (Alexandersson, Linderoth och 
Lindö, 2001). Däremot skriver de att det inte finns några bevis för att ett 
ordbehandlingsprogram gör att eleverna skriver längre texter eller att 
kvalitén på texterna ökar men Lundgren & Ohlis (1995) menar att 
datorer med ordbehandlingsprogram är nödvändigt, särskilt för elever 
som har svårt att få ner text på papper med hjälp av penna. En annan 
studie (Lagone & Willis, 1994) har visat att skillnaderna i resultat mellan 
de elever som skrev på dator med ordbehandlingsprogram och de 
elever som använde papper och penna, inte var så stora som förväntat. 
Trots detta är det viktigt att komma ihåg att om datorn ska kunna bli ett 
hjälpmedel krävs det att eleverna hittar bokstäverna på tangentbordet. 
Av denna anledning skriver Jedeskog (1993) att många lärare använder 
sig av speciella program där eleverna lär sig att behärska tangentbordet. 
Broun (2009) anser att skriva för hand inte är det viktiga när eleverna 
skall lära sig läsa och skriva. Hon menar att det bara är en övning i att 
lära sig att teckna. Pennan är inte ett måste, det finns heller ingen 
anledning till att hålla fast vid traditionella undervisningsmetoder. Men 
för att datorn ska komma till sin rätt i lärande situationer krävs det att 
lärarna är införstådda i hur datorn och programmen fungerar (Jernes, 
Alvestad, Sinnerud 2010). När pedagogerna kan se datorn som ett 
hjälpmedel som kompletterar den övriga undervisningen och eleverna 
kan arbeta självständigt med datorn kan detta frigöra mer tid till peda-
gogerna att hjälpa de elever som behöver extra stöd i sin undervisning 
(Jedeskog, 1993). Dessutom har datorn blivit det mest naturliga skriv-
verktyget för eleverna (Gnach, Weisner, Bertschi-Kaufmann & Perrin, 
2007). 
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Att spela vid datorn 

Att låta eleverna spela spel ger dem tillfälle att reflektera över vad de 
gör. Anknutet till ”trial-and-error” så erbjuder spel eleverna chansen till 
att lösa problem, testa sig fram, göra om och göra rätt samt att lära sig 
av sina misstag. Är eleverna dessutom datorvana, finns chansen att 
eleverna är de som styr över datorn och inte tvärtom (Vos, Van der 
Meijden, & Denessen, 2010). 

I anknytning till spel kopplar vi begreppet motivation. Genom spel 
skapas ett större intresse hos eleverna och de blir mer nyfikna och ivriga 
i lärandet genom att det är de som har kontrollen över spelet. När 
lärandet görs mer konkret och spelandet kopplas till meningsfulla 
situationer skapas också en motivation. Här talar vi om en inre motiva-
tion, då eleverna drivs genom att de förstå varför det är viktigt att lära 
(Vos, Van der Meijden, & Denessen, 2010). 

En studie visar också att eleverna skall ha uppskattat en lektion fylld av 
spel mer än en traditionell lektion (Oyen & Bebko, 1996). Detta i och 
med att det fanns ett större engagemang och intresse då eleverna fick 
spela sig till kunskap. Det bidrar till att eleverna är mer aktiva. En studie 
gjord av medierådet (2010) visar att 92 % av 5-9-åringarna väljer att 
spela spel vid datorn. Dock visar en studie (Jernes, Alvestad, Sinnerud 
2010) att lärare behöver bättre kunskaper när det gäller att välja ut bra 
spel åt eleverna.  

Behaviorism 

Känd inom behaviorismen är B. F. Skinner, vars bok Undervisningstekno-

logi kom ut första gången 1968. Han skriver om hur ett beteende för-
stärks om det följs av en stimulering som känns positiv. Följs beteendet i 
stället upp av en stimulering som uppfattas som negativ försvagas 
beteendet. Yttre stimuleringar kan både bli motiverande men också 
straffande. Ett så kallat belöningssystem uppstår och sätter effekt på 
människans motivation. 

Skinner (2008) talar om tre teorier som karakteriserar inlärning. Den 
första teorin handlar om att vi lär genom att vara aktiva och göra. 
Eleven måste vara aktiv och det räcker inte med att endast läsa sig till 
kunskap, den måste sättas i praktik också. Den andra teorin går ut på att 
vi lär av våra erfarenheter. Det eleven skall lära sig är tätt anknutet till 
den värld vi lever i och eleven behöver därför undersöka och observera 
den miljö han eller hon vistas i. Det eleven lär sig måste sorteras och 
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organiseras så att det skapas samband mellan de erfarenheter som 
gjorts. Den tredje och sista är den han valt att kalla ”trial and error”. 
Han talar om hur vi lär av våra misstag och använder i den teorin även 
begreppen stimuli och beteende. Vilka följder ett beteende får följs av 
antingen straff eller belöning, beroende på om eleven gör rätt eller fel. 
Dock menar han inte att inlärning endast sker när eleven misslyckas 
eller gör fel. Skinner ser det som viktigt att komma ihåg att dessa tre 
delar skall studeras tillsammans.  

Belöning och bestraffning i samband med inlärning benämns ofta som 
förstärkning, positiv respektive negativ (Skinner, 2008). Vad det gäller 
begreppen positiv och negativ förstärkning gör vi ofta misstaget att 
förknippa det ena till något bra och det andra till något dåligt. Men i 
detta sammanhang menar man snarare att något läggs till eller tas bort 
(Ramnerö & Törneke, 2006). När vi talar om bestraffning är det sällan 
det ordet som används. Istället talar man om att elevens belöning 
uteblir, en så kallad negativ förstärkning. 

Som Skinner (2008) tar upp i sin bok så har sättet man förstärker elever-
na på förändrats genom tiderna. Blickar man bakåt i historien var den 
mest vanliga konsekvensen att eleven blev hotad med björkris eller den 
flätade rottingen. Han använder begreppet aversiv kontroll för att 
benämna detta. Den aversiva kontrollen finns fortfarande kvar, men den 
ser annorlunda ut jämfört med då. Idag handlar det om att eleven skall 
agera rätt för att undgå mindre bra betyg eller lärarens besvikelse och 
istället uppnå en guldstjärna i kanten (Skinner, 2008). 

Som lärare är man inte alltid medveten om sina handlingar och vilka 
effekter de ger, både positivt och negativt. Ibland kan det ske att lära-
rens beteende tolkas som motsatsen d.v.s. att en elev ser lärarens straff 
som en förstärkning (Skinner, 2008). 
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 Syfte  
Syftet med den här studien är att beskriva hur två pedagoger på en f-2-
skola i Norrland arbetar med datorer i förhållande till motivation. 

Frågeställningar 

I vilka situationer används datorerna? 

Hur används datorerna för att motivera eleverna? 
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 Metod  
Vår forskning fokuserar på hur två pedagoger förhåller sig till datorer 
och motivation. I och med det anser vi det vara lämpligt att genomföra 
en kvalitativ studie där analys och tolkning har inspirerats av ett 
hermeneutiskt synsätt. I metoddelen kommer vi att argumentera för 
vårt val av metod, därefter presenterar vi vårt genomförande. Metod-
diskussionen kommer att presenteras under resultat och analys 

Val av metod 

Valet av kvalitativ metod grundar sig i att vi söker efter en djupare 
förståelse för hur ett fåtal pedagoger tänker och handlar kring vårt 
valda ämne. Vi vi har inspirerats av fallstudien i vår metod eftersom det 
tillåter oss att kombinera observationer och intervjuer. I och med valet 
ligger vår fokus enbart på en skola (Denscombe, 2009). Studiens resultat 
blir inte generaliserbart i en fallstudie, men att inspireras av metoden är 
lämpligt till vårt forskningsproblem och kan ge svar till vårt syfte, vilket 
är viktigt vid val av metod (Stukát, 2005). Kombinationen av ett flertal 
observationer och intervjuer ger oss fördelen att få kontakt med läraren. 
Vi ser även fördelar med att studera detta i en, för studien, naturlig 
miljö (Denscombe, 2009).  

Till analysen inspireras vi av hermeneutiken som har som mål att 
försöka förstå människan (Thurén, 2007). Detta innebär att vi försöker 
tolka och förstå informanternas avsikter genom dess språk och hand-
lingar, vilket vi gör vi genom att använda våra egna känslor och upp-
levelser. Den förförståelse vi bär med oss är i detta sammanhang inte en 
nackdel vid analysen utan snarare en nödvändig tillgång (Patel & 
Davidson, 2003). Under analysen vänder och vrider forskaren på 
materialet för att öka förståelse för människan. Forskaren intar olika 
roller, dels rollen som sig själv, men försöker även inta rollen som 
forskningsobjekt, som i vårt fall är de intervjuade pedagogerna. 
Forskaren pendlar mellan dessa roller under hela analysen, men man 
pendlar även mellan att försöka se delarna och helheten.  
Hermeneutiker är av åsikten att det inte är möjligt att dela upp ett 
material i t.ex. två delar för att sedan sätta ihop dem och få en helhet, 
helheten är något mer som inte kan ses i separata delar. Man brukar 
kalla dessa pendlingar mellan helhet - delar och forskningsobjekt – 
forskare för den hermeneutiska spiralen då man varken kan finna någon 
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egentlig början eller slut på analysen, den kan fortsätta i evigheter 
eftersom man vid varje byte av synsätt har fått nya insikter som gör att 
man kan tolka materialet annorlunda (Patel & Davidson 2003). 

Observationer 

Observationerna gör sig bäst som öppna (Holme & Solvang, 1997) efter-
som det faller sig mest naturligt i klassrummet. Fördelen med att an-
vända öppna observationer är att det blir tillåtet att gå runt i rummet för 
att kolla och ställa frågor med tanke på att det är vad som förväntas av 
observatören (Holme & Solvang, 1997). Att genomföra flera observa-
tioner för forskaren närmare den grupp som observeras och risken för 
att gruppen påverkas av forskarens närvaro minskar (Holme & Solvang, 
1997). Fältanteckningar, stödord, samt ett observationsschema är bra 
stöd vid observationer. Det krävs att forskaren går igenom och skriver 
ner anteckningarna till en hel text direkt efter observationstillfället. 
Vilket är att föredra eftersom minnet sviktar relativt fort (Holme & 
Solvang, 1997).  

Intervjuer 

Att välja semistrukturerade intervjuer är att föredra med tanke på vårt 
val av metod eftersom den ger möjlighet till djup och insikter 
(Denscombe, 2009). Intervjuaren använder en intervjuguide som inne-
håller några få huvudfrågor och sedan får forskaren fritt utrymme att 
ställa följdfrågor vilket bidrar till att fokus kan läggas på informantens 
tankar och syn på saken (Kvale, 1997 & Trost, 2005 Denscombe, 2009).  

Genomförande 

Urval 

Vad det gäller vårt val av skola att genomföra vår studie på så valde vi 
först och främst att skicka ut missiv (Bilaga 1) till skolor där vi båda viste 
att datorer fanns och utnyttjades. Vi skickade ut missiv till totalt fyra 
skolor. Den skola som vi fick positiv respons från hade dessutom 
utarbetat en profil där de använde datorerna dagligen, vilket vi också 
hade läst innan på deras hemsida och såg som en fördel i enlighet med 
Denscombe (2009) som säger att man i en fallstudie väljer, i vårt fall, 
skola, för att man vet att det finns något att undersöka där. Skolan låg i 
Norrland och var en f-2-skola. Vi blev tilldelad två pedagoger under två 
dagar som var klasslärare för varsin klass. En för årskurs ett och en för 
årskurs två och i båda klassrummen fanns det tre datorer att tillgå. 
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Under dessa dagar gjorde vi totalt fyra observationer och varsin intervju 
med varsin klasslärare.  

Insamling av data 

För att kunna genomföra studien skapade vi ett observationsschema 
(Bilaga 4 & 5) där vi valde ut några, utifrån vårt syfte, centrala områden 
som vi skulle fokusera på under observationerna. Den intervjuguide 
(Bilaga 2 & 3) vi sedan skapade grundades på observationsschemat samt 
att vi lämnade öppet för att kunna lägga till fler specifika frågor som 
uppstått under observationerna. När vi skulle genomföra intervjuerna 
ville vi känna oss trygga i situationen, vilket ledde till att vi gjorde 
individuella intervjuguider men med samma innehåll vilket Trost (2005) 
rekommenderar i och med att det är viktigt att guiden är anpassad efter 
intervjuaren. Eftersom vi ville få ut så mycket som möjligt av våra 
intervjuer valde vi att ställa frågor som inte enbart gick rakt på sak, utan 
vi ville få informanterna att berätta om situationer där de använder 
datorer för att på så sätt försöka förstå och sätta oss in i hur peda-
gogerna jobbar med datorerna (Trost, 2005). 

Vi valde att genomföra observationerna innan intervjuerna för att få en 
bättre grund inför intervjun, och på så sätt få ut mer av dem.  

Under intervjuerna använde vi oss av diktafoner. Detta för att kunna 
koncentrera oss på att lyssna på informanten och ställa lämpliga 
följdfrågor, vilket är nödvändigt för att kunna genomföra en bra 
intervju. Vi genomförde intervjuerna i respektive pedagogs klassrum för 
att pedagogen skulle känna sig tryggare i intervjusituationen (Trost, 
2005). Under hela studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002) 
etiska principer vilket innebar att vi var noga med att informera våra 
informanter om studiens syfte och att deras deltagande var helt 
frivilligt. Det insamlade materialet har enbart använts till denna studie. 
Vi har avidentifierat både skola och informanter för att utomstående 
inte ska kunna identifiera dessa.  

Bearbetning av data 

När vi skulle bearbeta vår insamlade data sammanställde vi våra fält-
anteckningar till en läsbar text direkt efter varje genomförd observation. 
Vi transkriberade våra intervjuer ord för ord från diktafonen, bortsett 
från de tillfällen då intervjuerna gled ifrån ämnet samt att vi uteslöt 
vissa nonsensord. Transkriberingen är skriven på ett talspråkligt sätt. Vi 
läste igenom våra egna transkriberingar ett flertal gånger innan vi 
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tillsammans gick igenom dem, vilket bidrog till att vi var väl insatta i 
det material vi tillsammans skulle tolka. Vi gick igenom en intervju åt 
gången där vi försökte hitta återkommande områden som informanten 
nämnt. Under bearbetningen pendlade vi mellan att försöka sätta oss in 
i informanternas roll och vår egen roll, detta för att kunna se detaljerna i 
helheten. Utifrån de områden vi fann skapade vi sedan tre kategorier 
som stämde in på vårt syfte och vår teoretiska bakgrund, som vi sedan 
också utgick från vid tolkning av materialet. De tre kategorierna är att 

skriva med datorn som hjälpmedel, att spela vid datorn och datorn som 

motivationshöjare.  
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 Resultat och analys  
I resultatdelen kommer vi att presentera vårt resultat samt analysera 
och tolka vårt insamlade material uppdelat i de tre kategorierna att 

skriva med datorn som hjälpmedel, att spela vid datorn och datorn som 

motivationshöjare. För att öka förståelsen samt undvika upprepning har 
vi valt att presentera resultat och diskussion tillsammans. I slutet 
kommer vi även att presentera vår metoddiskussion samt en avslutande 
diskussion med förslag på fortsatt forskning. 

Att skriva med datorn som hjälpmedel 

I både våra observationer och intervjuer framkom det att datorn använ-
des varje dag som ett skrivhjälpmedel, eleverna fick använda datorer 
med ordbehandlingsprogram för att underlätta skrivandet. Vi uppfattar 
detta som att informanterna vill använda datorn som ett komplement 
till det traditionella papper och penna. Vilket stämmer överens med vad 
Broun (2009) säger om att det inte finns någon anledning att hålla fast 
vid traditionella undervisningsmetoder. Informanten påpekar även att 
hon är så trygg med datorn att hon kan se den som ett rent hjälpmedel. 
Vi tolkar detta som att datorn kan fylla funktionen att underlätta 
skrivandet för elever som har svårt med finmotoriken och därmed 
ogillar sin handstil. I detta fall kan datorn ge dem möjligheten till ett 
snyggare resultat vilket vi tror kan stärka eleven. Det ligger även hos 
läraren att låta eleverna använda datorn som ett hjälpmedel.  

Genom att få använda sig av datorn ger man elever med skrivsvårighe-
ter en extra chans att lyckas skriva längre stycken och kunna lägga fokus 
på att formulera sig i stället för att fokusera på att få ner snygga bokstä-
ver på ett papper. Detta i enlighet med Jedeskog (1993) som också talar 
för att elever med dålig handstil kan dra nytta av att skriva på datorn. 
Informant 1 menade att det var viktigare att en elev fick skriva tio 
meningar under loppet av 10 minuter, än att den endast hann skriva en 
mening. Lundgren & Ohlis (1995) anser dock att det faktum att eleverna 
skriver på datorn inte automatiskt medför att texterna blir längre eller 
att kvalitén höjs. Informant 1 tillade att det är produkten, innehållet, 
som är viktig, inte handstilen. Det viktiga är inte vilken typ av skrift 
man använder. Att kunna formulera sig är heller inte det enklaste säger 
informant 1, det är något de också behöver träna på, och för de elever 
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som redan har svårt med finmotoriken så underlättar datorn vilket vi 
även lade märke till under samtliga observationer.  

Eleverna använde sig av ett program som hette zebran där ett flertal 
kunskapsspel fanns att tillgå. Ett kallades för ABC-regn där eleverna 
hade i uppgift att träna upp sin skrivhastighet på tangentbordet. Från 
ovan föll det ned bokstäver i alfabetisk ordning och eleverna skulle så 
fort som möjligt trycka på samma bokstav på tangentbordet innan den 
föll ned till skärmens nedre kant. Att hitta bokstäverna på tangentbordet 
och att använda en korrekt fingersättning verkar vara något som 
informanterna satte värde på. Jedeskog (1993) säger att det är vanligt att 
pedagoger värderar detta. 

”Vi har satt tape på tangentbordet att den vänstra handen ska vara på den 
sidan och den högra där.  Nu är det ju inte så från början men börja tänka 
i dom banorna.” (Informant 2) 

Vår tolkning av detta är att pedagogerna vill förbereda eleverna på att 
använda datorn som ett skrivverktyg resten av livet, där fingersättning 
är av lika stor vikt som att ha en läsbar handstil. Enligt Broun (2009) är 
inte pennan det viktigaste verktyget för att skriva. 

Vid observation 2 var det några elever som sorterade kort med ord på, i 
bokstavsordning, för att sedan skriva in dem i den ordningen på datorn. 
Under observation 3 såg vi även några elever som hade i uppgift att vid 
datorn skriva en text om sig själv, som sedan skulle klistras in i deras 
digitala portfolio. När eleverna skrev texter till sin portfolio kopplades 
rättstavning, grammatik och automatiska versaler bort. Detta för att 
man skulle få en mer sanningsenlig bild av vad eleverna egentligen 
kunde. Annars blev det automatiskt stor bokstav när eleverna gjorde ett 
radbyte och då visste man inte som lärare om eleven egentligen kunde 
detta. Under observation tre var det några elever som frågade efter hjälp 
med stavningen av ett ord, men pedagogen svarade: ”skriv som det 
låter” (Informant 2). Vår tolkning av detta är att informanten ville 
försöka uppmuntra och motivera eleven till att fortsätta. Enligt Ryan & 
Deci (2000) ses detta som en yttre motivation. Detta tolkade vi som att 
det viktiga för pedagogen var inte att eleven stavade rätt, utan huvud-
saken var att de skrev något. Vi tror att samma svar skulle ha getts till 
en elev som skrivit för hand. 
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Att spela vid datorn 

I våra intervjuer och observationer kunde vi se att det var vanligt att 
eleverna spelade spel bland annat för att lära sig rätt fingersättning på 
tangentbordet. Detta skedde i båda klasserna vilket vi uppmärk-
sammade dels under observation 1 och under båda intervjuerna. 
Informant 2 berättar vilka mål de har med datorn: 

”Och man ska kunna hitta bokstäverna på tangentbordet och så. Så det 
är därför vi börjar använder oss utav det här alf… ABC-regnet. Och att 
man… försök å slå sitt eget rekord. Vi tävlar inte med varandra, utan att 
man tävlar… med sig själv” (Informant 2) 

Detta kan vi tydligt koppla till Skinners (2008) tre teorier som karakter-
iserar inlärning. När eleven får testa sig fram och vara aktiv, få erfaren-
heter och får belöning i form av högre poäng, men även glass till den 
som först når en viss poäng. ”Och det här med glassen också att den 
som får 290 poäng ska få en glass” (Informant 2). Detta kopplar vi till 
Skinners (2008) belöningssystem och begreppet positiv förstärkning, då 
eleven får en belöning vid uppnått mål. 

Vi såg även ett exempel på det Skinner (2008) väljer att kalla aversiv 
kontroll, det vill säga hur eleverna under observation 1 inte tilläts att 
sitta vid datorn förrän de hade räknat klart i matteboken. Det var först 
efter slutfört arbete som den positiva förstärkningen tillfördes. Vi anser 
att man bör använda metoden med tillförsikt med tanke på vad Jensen 
(1996) och Marklund (2000) skriver om hur det med varje lockelse om 
belöning alltid följer med ett hot om att inte få belöning, vilket i längden 
får eleverna att dels må dåligt men de utvecklar även ett beroende av att 
få belöningar. 

Under observation 3 såg vi en låda med blandade skivor, bland annat 
Kalle Kunskap lär dig engelska. Ett spel där eleverna får lära sig grund-
läggande ord och fraser genom olika minispel (http://www.kalle-
kunskap.se). Informant 2 berättar vid två tillfällen om spelet:  

”…och sen att man kan välja en kompis att sätta sig med om man ska 
lyssna på kalle.. engelskan.” 
”…sätta sig vid datorn. Man kan sätta sig och lyssna på, vi har ett kalle 
kunskap i engelska. Såatte… vi har inte så mycket program så men och 
där kan dom sitta två stycken med varsina hörlurar och lyssna samtidigt 
och det är också bra att man inte sitter där ensam, utan man kan jobba två 
och två.” 
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Vi tolkar det som att hon gärna ser att pedagogiska spel är ett inslag i 
vardagen i hennes klassrum där eleverna får chans att själva bestämma 
över och kontrollera sin engelskainlärning. Vilket är ett bra sätt att få 
eleverna motiverade till skolarbetet (Vos, Van der Meijden, & Denessen, 
2010, Ames, 1992). 

På frågan om i vilka ämnen datorerna användes av eleverna var svaret 
från informant 1 först, i alla utom matematik. Efter ett tag tillades även 
att den utnyttjades till ett mattespel som fanns att tillgå. Vidare ställdes 
frågan om det bara var på lektionstid som det fanns utrymme för 
eleverna att använda den och om inte, vad den används till då. 

”På fritids får dom sitta. Då är det spel. Det är mycket sådana här 
kunskapsspel, men även något annat. Eller nej det är bara kunskapsspel.” 

Att det skulle finnas någon typ av träning bakom spelen var det vi 
uppfattade att hon ville förmedla och det som var det viktiga. Informant 
1 fortsatte att utveckla sitt svar och tillade: 

”Ja, sedan mängden träning den vet jag inte, hur mycket träning det ligger 
i egentligen, det beror väl på vad dom är på för nivå. För en del barn är ju 
träningen jättelagom men för andra är det ju busenkelt men det är kul att 
spela. Det är väl mer nått annat att göra, en lugn stund för några.” 

Under analysen av intervjun med informant 1, fick vi en känsla av att 
informanten var rädd att ge oss bilden av att datorn användes till annat 
än som ett hjälpmedel i lärandet. Datorn fick inte förknippas med spel, 
men i slutändan kom det ändå fram att det var till det den användes. Att 
använda datorn till spel ser inte vi som något negativ i och med att 
spelen kan fungera som motivationshöjare, finns det dessutom ett syfte 
med spelen så ser vi ingen anledning till att utesluta dem. Eftersom 92 % 
av barn i åldrarna 5-9 år (Medierådet, 2010) spelar spel vid datorn 
hemma tror vi att den bekanta spelsituationen är något de kan dra nytta 
av i lärandesituationen. Eftersom spel är ett så pass vanligt inslag i 
elevernas vardag tror vi att detta bidrar till att de känner meningsfullhet 
i dessa kunskapsspel. Enligt Vos, Van der Meijden, & Denessen (2010) 
och Ames (1992) är meningsfullhet och känslan av att kunna påverka 
två viktiga faktorer för att öka motivation hos elever. 
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Datorn som motivationshöjare 

Vi upplevde att skolans arbete med digital portfolio uppfattades av 
lärarna som en morot för eleverna. När eleverna fick läsa in en text på 
höstterminen och sedan läsa in en text på vårterminen och höra 
skillnaden så sa informant 2 att eleverna blev mycket glada och upp-
märksammade på deras utveckling vilket kunde ge eleverna en an-
ledning att fortsätta lästräna eftersom det gav effekt. Detta är vad Jenner 
(2004) menar när han säger att en yttre faktor kan stärka den inre 
motivationen.  

En annan aspekt av datorns motiverande förmåga som informant 2 såg 
var möjligheten att få omotiverade elever till att fortsätta skriva t.ex. 
Detta just genom att placera eleven vid en dator för att denne på så sätt 
skulle glömma bort att de jobbade. ”Man kan liksom motivera dom och 
lura dom lite granna ibland.” (Informant 2). Hon tillade även att hon fått 
uppfattningen om att alla elever tyckte det var roligt att använda 
datorn. 

Informant 2 beskriver även hur datorn och möjligheterna kring den med 
t.ex. att göra bildspel muntrar upp klassen när de ska redovisa något. 
Hon berättar att det är viktigt att eleverna kan uttrycka sig på olika sätt, 
att papper och penna inte är det enda som gäller i hennes klassrum. Vår 
tolkning av detta är att hon menar att det behövs, precis som Ames 
(1992) säger, variation för att motivera alla elever till att fortsätta orka 
med skolan eftersom eleverna själva ibland har svårt att känna någon 
inre motivation.  

Under analysen framkom det även att datorn var ett tillfälle för läraren 
(Informant 2) att stärka eleverna, dels genom att låtsas att hon själv inte 
kunde vissa saker, och att berömma eleven genom att säga bland annat: 
”vad bra att du kan” (Informant 2). Hon berättar även om hur eleverna 
stärks genom att få lära varandra när de sitter vid datorn och att det 
skapas en kedja där elev a kan lära elev b som i sin tur kan lära elev c 
och så vidare. Vi uppfattar det som att hon tycker att det är en viktig del 
att stärka eleverna för att de ska känna sig motiverade till att fortsätta 
jobba med sitt skolarbete. I detta fall skapas först en yttre motivation hos 
eleverna som i längden bidrar till att de kommer känna en inre 
motivation när de får bättre resultat och litar på sin egen förmåga Jenner 
(2004). Vi ser även hur detta kan kopplas till samma lärares tanke om att 
man kan lura eleverna till att jobba på genom att sätta dem vid datorn.  
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Metoddiskussion 

Vad det gäller metoden vi har använt oss av ser vi både fördelar och 
nackdelar med våra val. Att inspireras av hermeneutiken i vår analys 
visade sig vara ett bra val eftersom det tillät oss att vara subjektiva, dock 
gör det att det blir svårt att göra om studien och få samma resultat 
eftersom vår analys är högst individuell och subjektiv. Vi kan heller inte 
till fullo garantera att vi har förstått våra informanter på ett korrekt sätt 
(Thurén, 2007). Valet att använda oss av intervjuer och observationer 
har i sig varit positivt just för att de kompletterade varandra och det 
gjorde att man kunde kontrollera vad som stämde överens i vad vi hört 
och sett. Intervjuerna i hade gjort sig bättre om vi gjort en pilotintervju 
innan. Det hade möjligtvis hjälpt oss att inse när följdfrågor var 
tillämpbara och i sin tur bidragit till att vi fått mer utvecklade svar på 
våra frågor. Istället blev vi låsta vid våra huvudfrågor och missade att 
fråga vidare och be dem utveckla vad dem menade vid vissa tillfällen. 
Genom att vi använde oss av diktafon underlättades intervjuerna. Vi 
kunde då välja att endast fokusera på att sköta intervjun och inte bli 
besvärade av att vi inte skulle hinna skriva ned allt som informanterna 
svarade. Vi fick med mycket på detta sätt och det gav oss även möjlig-
heten att analysera stoffet genom att om och om igen lyssna och tolka. 
Observationerna kunde vi inte påverka. Innehållet var redan planerat 
och det som skedde, skedde, fler observationer tror vi inte hade gjort 
skillnad. Vi tror även att omvänd ordning på intervjuer och observa-
tioner skulle få betydelse för resultatet i en negativ riktning eftersom 
lärarna vi observerat då skulle veta vad vi var ute efter och kanske 
ändra sitt beteende i klassrummet.  

Det missiv som vi i början skulle skriva och skicka ut till våra utvalda 
skolor fann vi dock som ett väldigt tidskrävande jobb. Vi har i efterhand 
insett att vi kunde lagt upp det på ett annorlunda sätt. Istället för att 
skicka ut ett missiv i taget och invänta svar innan vi skickade vidare ett 
nytt till en ny skola, så hade det passat bättre att göra ett massutskick till 
alla skolor samtidigt. Då hade vi kunnat skriva i missivet att fyra skolor 
är utvalda men att vi ändå önskade ett svar från alla oavsett om det blev 
just dem vi skulle välja. 

Avslutande diskussion 

I resultatet kom vi fram till att båda informanterna, och speciellt infor-
mant 2 hade som mål att använda datorn som ett motiverande hjälpme-
del när eleverna skulle skriva. För att träna upp elevernas skrivhastighet 
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användes spel. Det förekom även spel i andra situationer och syften. 
Informanterna valde att kalla spelen för kunskapsspel, vi såg mer att de 
användes som ett komplement till läroboken eller som en kul grej när 
eleven var i behov av ett avbrott. Precis som skolverket (2010) säger 
verkade eleverna tycka att det var roligt att använda datorerna på 
skolan, det var den uppfattningen vi fick under observationerna och 
även den bild som informanterna gav oss under intervjuerna. 

Datorerna användes i olika syften, inom olika användningsområden och 
därmed av olika elever vid olika tillfällen. Somliga elever var i behov av 
att använda den mer då den utnyttjades som ett underlättande hjälp-
medel för dem med exempelvis läs- och skrivsvårigheter.  

Vad det gäller att öka elevers yttre respektive inre motivation såg vi inte 
att man jobbade med det ena eller det andra mer eller mindre. Vi tror att 
det är rätt individuellt vilken sorts motivation som ökar beroende på i 
vilket syfte datorn används samt beroende på hur eleven är som person. 

I och med att det fanns variationer i hur datorerna användes av de olika 
informanterna funderar vi på vad detta kan bero på. Tillgången till 
datorer kan vara en bidragande faktor men vi tror även att informanter-
nas egen datorvana samt åsikter om datorn har betydelse för i vilken 
utsträckning de valde att använda dem i klassrummet.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att informanterna använde datorerna 
för att motivera eleverna till att orka jobba vidare, men även för att 
muntra upp stämningen med ett roligt inslag och belöna. 

Skinner gav ut sin första upplaga av boken Undervisningsteknologi år 
1968, utifrån vårt resultat ser vi att hans teorier fortfarande kommer till 
användning och gör nytta i dagens skola. 

Förslag på vidare forskning 

Eftersom vår studie är genomförd på en skola skulle vi tycka det vore 
intressant att jämföra två eller flera skolors arbete med datorer och 
motivation. Vi tycker också att det vore intressant att undersöka vilka 
andra metoder som finns för att motivera elever idag.  
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BILAGA 1: Missiv till skolor 
 
Hej!  
Vi heter Linn Eriksson och Maria Holmlund och är lärarstudenter på 
Mittuniversitetet i Härnösand med inriktning mot förskola och 
grundskolans tidigare år. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver 
vårt examensarbete som riktar in sig på datoranvändning i 
klassrummen. Idag spelar datorn en stor roll i samhället vilket har 
bidragit till att vi vill undersöka vilken roll datorn har i klassrummet.  
Vi hoppas att Er skola skulle vilja delta i vår forskning. Vi önskar att få 
följa varsin lärare som är verksamma på mellanstadiet, en till två 
timmar i tre dagar. Efter vårt sista observationstillfälle önskar vi att få 
intervjua den lärare vi fått möjlighet att följa under dessa tre dagar. 
I och med att vi observerar datorn i ett klassrum så kommer självklart 
eleverna också att involveras men vi lägger inget fokus på dem utan 
enbart på vilken roll datorn har. 
När examensarbetet är godkänt kommer vi att förstöra samtliga 
intervjuer och observationer. I uppsatsen kommer alla lärare och skolor 
vara avidentifierade och vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer.  
Kontakta oss gärna vid frågor, vi återkommer dd/mm-åå och hör vad 
Du tycker om detta. 
 
Hälsningar 
Linn Eriksson  
xxx@student.miun.se  
070-xxx xx xx 
  

Maria Holmlund 
xxx@student.miun.se 
070-xxx xx xx 
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BILAGA 2: Intervjuguide 1  
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BILAGA 3: Intervjuguide 2 

 
Skolan:  

 
Vad har ni för mål med att använda datorerna här på skolan? 
 
 
Hur ofta används datorerna och till vad? Används dem i alla ämnen? 
 
Eleverna: 

 
Finns det elever som använder datorn mer än andra, vilka & varför? 
 
 
Har eleverna tillgång till att sitta vid datorerna utanför lektionstid? Vad 
används den till då & varför? 
 
 
Vilken uppfattning har du/ni fått kring elevernas inställning till att 
använda datorn? 
 
 
Händer det någon gång att eleverna själva får välja att använda datorn? 
När de är färdig med andra uppgifter eller vid några andra övriga 
tillfällen? 
 

Lärarna: 

 

Använder ni lärare datorerna ofta/sälla? Till vad? Har ni PIM 
utbildningen? 
Om inte varför? Skola på webben? 
 
 
Vad har du/ni för inställning till att använda datorn? 
 
 
 
En önskan om fler datorer finns det? 
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BILAGA 4: Observationsschema 1 
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BILAGA 5: Observationsschema 2 

Belöning Bestraffning 

 

 

 

 

 

Elevers Vilja   Elevers Ovilja 

 

 

 

 

 

Tillsägelse Uppmuntran/ Motivation 

 

 

 

 

 

Hjälp av lärare  Hjälp av elever 

 
 
 
 
 

Till vad?   När? 

 

 

 

 

 


