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Abstract 

The aim of the study is to investigate some teachers´and students´perceptions of how the 

teaching of the subject Swedish is designed to motivate the development of students´ 

language, reading and writing when one to one is used. The study has a the communicative 

relationally oriented perspective on teaching. The method that has been used to answer the 

purpose of this study is qualitative and is based on semi structured interviews with some 

teachers´and students´.  

 

The result of the study shows that computers should be seen as an important part of the 

teaching design to increase students motivation to schoolwork when teachers are forming the 

teaching. The computer can be seen as a motivational boost for both teachers and students in 

teaching, but above all, the study shows it facilitates in students´ language-, reading- and 

writing development. The teachers´ perception is that the major benefits of one to one 

teaching with computers lies in the ability to adapt for students in need of support. The 

teachers have different perceptions on how computers can be used in teaching. Nevertheless, 

they are based essentially on the same motivational factors to increase students motivation for 

schoolwork, wich are the same as they always have used. Both teachers and students have an 

idea that other factors appear to be as important as the computer in order for them to be 

motivated; the importance of the teacher, the importance of the teaching to be structured, and 

that the teaching is based on the interest of the students, that it feels relevant and can be 

related to, are also important motivational factors in one to one teaching with computers.   
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka några lärares och elevers uppfattningar om hur 

svenskundervisningen är utformad för att motivera eleverna i deras språk-, läs- och 

skrivutveckling i en-till-en-undervisning med datorer. Studien har sin teoretiska utgångspunkt 

i det kommunikativa relationsinriktade perspektivet på lärande. Metoden som använts är 

kvalitativ och för att besvara studiens syfte har semistrukturerade intervjuer med några lärare 

och elever genomförts.  

 

Resultatet visar att datorn bör ses som en viktig del i lärares utformande av undervisning när 

det gäller att öka elevers motivation till skolarbete. Datorn kan ses som motivationshöjande 

för lärare och elever i undervisning, men framförallt visar studien att den underlättar i elevers 

språk-, läs- och skrivutveckling. Lärarnas uppfattning är att de stora fördelarna med en-till-en-

undervisning med datorer ligger i möjligheten att anpassa för de elever som är i behov av stöd 

på olika sätt. Lärarna har olika syn på hur datorn kan användas i undervisningen. Trots detta 

utgår de från i stort sett samma motivationshöjande faktorer för att öka elevernas motivation 

till skolarbetet, vilka är samma som de alltid har utgått från. Såväl lärarna som eleverna har en 

uppfattning om att andra faktorer framstår som minst lika viktiga som datorn för att de ska bli 

motiverade; lärarens betydelse, vikten av strukturerad undervisning, samt att det man arbetar 

med utgår från elevers intresse, att det känns relevant och går att relatera till är även de 

viktiga motivationshöjande faktorerna i en-till-en-undervisning med datorer.  
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Inledning 

En stor del av elevers språk-, läs- och skrivutveckling hänger starkt samman med deras 

motivation till skolarbetet (Hugo, 2011). En av de utmaningar som lärare och speciallärare 

ställs inför är att få elever att behålla sin motivation genom hela skoltiden. Trots vetskapen 

om hur viktig motivationen är för elevers prestationer har vi i dagens samhälle ett stort 

problem. En stor andel elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg, och för många av 

dessa elever upplevs skolan inte meningsfull (Hugo, 2011). Detta trots att det i lärares 

uppdrag ingår att stärka elevers vilja att lära och deras tillit till den egna förmågan 

(Skolverket, 2016). Alexandersson (2009) hävdar att ”undervisningen måste knyta an till 

eleverna själva, till deras erfarenheter och uppmärksamhet” (s. 114) i samband med att hon 

skriver om den känslomässiga dimension som krävs för att ett lärande ska ske. Bergman 

(2009b) visar på att ett angeläget innehåll som ligger närmare elevers verklighet påverkar hur 

de känner för svenskämnet, vilket visar på en stark koppling mellan elevers intresse och 

motivation, och deras språk-, läs- och skrivutveckling.  

 

Grunden för skolans verksamhet ska utgöras av utforskande, nyfikenhet och lust att lära 

(Skolverket, 2016) och med det i åtanke måste vi komma ihåg att vi lär på olika sätt och 

motiveras av olika saker (Hugo, 2011), samt att elevers behov och förutsättningar i 

förhållande till undervisning påverkar deras motivation till skolarbete (Alexandersson, 2009). 

I skollagen kan man hitta avsnitt där elevens rätt till stöd återfinns och där det står att elever 

har rätt till anpassat stöd och behov för att kunna utvecklas så långt det är möjligt (SFS, 

2010:800). Elever i läs- och skrivsvårigheter och som är i behov av stöd i sin undervisning 

behöver få dessa behov tillgodosedda inom ramen för den undervisning som ges. För lärare 

ligger en stor utmaning i att undervisa alla elever i en klass och se till att undervisningen utgår 

från varje elevs behov och förutsättningar. Detta samtidigt som eleverna ska känna motivation 

till skolarbetet för att få en gynnsam språk-, läs- och skrivutveckling. Särskilt de elever som 

kämpar med läs- och skrivsvårigheter. Som speciallärare med inriktning språk-, läs- och 

skrivutveckling är det viktigt att se över de behov som finns inom ramen för den ordinarie 

undervisningen och se till att stötta den undervisande läraren för att utveckla verksamheten, 

och se till att eleverna får sina behov av stöd tillgodosedda (Högskoleförordningen, 2015). 

Westling Allodi (2010) poängterar vikten av att utveckla gynnsamma miljöer i skolan i vår 

strävan efter att ”skapa inkluderande utbildningsmiljöer som tar hänsyn till alla elever och 

som förebygger skolsvårigheter och exkludering” (s.51).  

 

En av mina elever utbrast en gång, i samband med att de skrev och bearbetade en text, att om 

de bara hade varsin dator så skulle det vara mycket lättare och roligare att jobba. Denna 

elevkommentar har följt mig genom åren och många är de tillfällen då funderingar har funnit 

kring om detta skulle vara lösningen. På skolor med tillgång till en dator till varje elev,har 

lärare ökade förutsättningar för att i undervisningen utgå från elevers intressen och hålla deras 

motivation uppe. I och med den ökade digitaliseringen i samhället så kommunicerar vi på ett 

helt annat sätt idag än vad vi gjorde för bara tio år sedan (Graffman 2016; Rasmusson, 2014). 

Elevers intressen har till viss del förflyttats från aktiviteter som sker i olika sammanhang med 

varandra på samma plats (Bergman, 2009a), till aktiviteter som idag sker via nätet, då vi 

ständigt är uppkopplade (Graffman, 2016). Detta innebär inte per automatik att lärare 
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medvetet planerar och lägger upp sin undervisning annorlunda (Kroksmark, 2013). 

Reflektioner uppstår av den anledningen kring om det är datorn i sig som är viktig eller om 

det är av vikt för elevers motivation och språk-, läs- och skrivutveckling vad det faktiskt 

undervisas kring. Denna studie är tänkt att ska skapa större förståelse för huruvida datorn i sig 

är viktig i undervisningen, och hur vi behöver tänka när vi utformar undervisning för att få så 

många elever som möjligt motiverade, även om det av olika anledningar är kämpigt. Jag 

reflekterar kring och vill undersöka om en-till-en-undervisning med dator är det som ser till 

att vi kan utgå från varje elevs behov och förutsättningar, vilket på sikt kan leda till ökad 

motivation hos våra elever, samt huruvida elever som är i behov av stöd får sina behov 

tillgodosedda inom detta. Funderingar finns kring om en-till-en-undervisning med datorer 

skapar bättre förutsättningar för dessa elever inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Genom det stöd som kan ges via datorn ökar möjligheten för lärare att lägga upp arbetet på 

olika vis genom de varierade arbetssätt som datorn ger möjlighet till. Detta samtidigt som det 

inte blir lika utpekande att man har någon form av behov av stöd då alla sitter vid en skärm, 

och det inte blir lika tydligt att man arbetar med olika saker. 

 

Jag är utifrån ovanstående intresserad av att i denna studie undersöka hur lärarna på en 7–9 

skola, där man har tillgång till en dator till varje elev, så kallad en till en-undervisning med 

datorer, planerar och lägger upp sin svenskundervisning för att försöka öka motivationen hos 

sina elever, men också hur de arbetar kring elever som är i behov av stöd i sin undervisning 

för att försöka tillgodose deras behov. Dessutom finns ett intresse av att undersöka hur elever 

som undervisas av dessa lärare upplever svenskundervisningen, samt hur motiverade de 

uppfattar sig vara i relation till undervisningen. Detta så att en så bra bild som möjligt 

framträder kring vad som krävs för att motivera elever i behov av stöd i sin språk-, läs- och 

skrivutveckling, inom ramen för en-till-en-undervisning med datorer. Som speciallärare ingår 

det i uppdraget att se till att utveckla verksamhetens lärmiljöer så att det i dessa undanröjs 

hinder och svårigheter för elever som är i behov av stöd (Högskoleförordningen, 2015). 

Stödet som ges bör vara effektivt och verkligen sättas in där behoven finns.   

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka några lärares och elevers uppfattningar om hur 

svenskundervisningen är utformad för att motivera eleverna i deras språk-, läs- och 

skrivutveckling i en-till-en-undervisning med datorer. 

 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligt beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts.  

 Vilka uppfattningar har lärare om en-till-en-undervisning som motivationshöjande 

insats i sin svenskundervisning? 

 Hur arbetar lärarna i sin svenskundervisning för att öka elevernas motivation? 

 Vilka motivationshöjande effekter framkommer hos lärarna att en-till-en-undervisning 

har för elever i behov av stöd? 

 Hur uppfattar eleverna sin svenskundervisning utifrån motivation och en-till-en-

undervisning? 

 Vilka motivationshöjande insatser vore önskvärda enligt eleverna?  
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Bakgrund  

Kapitlet kommer behandla begreppen motivation, digitaliseringen av skolan, samt en-till-en-

undervisning med datorer.  

Motivation 

Motivation beskrivs av Imsen (2006) som ”det som förorsakar aktivitet hos individen, det som 

håller aktiviteten igång och ger den mål och mening” (s. 457), samt att samspelet mellan 

motivation, känslor och förnuft är det som det mänskliga psyket är sammanflätat av. Hon 

skriver även att grunden för all motivation är känslor. Roe (2014) hävdar att ”motivation och 

engagemang är avgörande för både förmågan och viljan att läsa” (s. 51), samt att dessa delar 

ses som viktiga vid utvecklandet av läskompetens. Detta verkar stämma överens med den 

kvalitetsgranskning som Skolinspektionen (2012) genomfört i så kallade flerstämmiga 

klassrum. Elever upplevde såväl nyfikenhet som motivation i samband med läsning, då 

läsningen utgick från deras intressen och erfarenheter. Dörnyei och Ushioda (2013) förklarar 

hur mänskliga aktiviteter ligger inbäddade i ett antal fysiska och psykologiska faktorer av 

varierande slag och att det i aktuell forskning, som är kopplad till motivation, har 

uppmärksammats hur alla dessa faktorer har ett visst mått av inflytande på en persons 

utveckling, beteende och prestationer.  

 

Förutom faktorer som är direkt knutna till eleven och dennes intressen betonas det från flera 

håll det samband som finns mellan motivation och lärarens betydelse. Westling Allodi (2010) 

skriver om vikten av att det finns skickliga lärare som har förmågan att skapa goda relationer 

med, samt mellan sina elever, och som bidrar till att motivera elever i deras skolarbete. Även 

Imsen (2006) poängterar relationen mellan lärare och elev. Lundahl (2012) betonar även han 

lärares betydelse i samband med att han lyfter hur just bedömning behöver göras meningsfull 

för både lärare och elever.  

 

Man brukar tala om olika former av motivation: den inre och den yttre (Imsen, 2006; Roe, 

2014), och den inre motivationen visar sig exempelvis i ett barns lek då det gör något för att 

det är roligt (Imsen, 2006). Pink (refererad till i Lundahl, 2012) menar att inre motivation är 

det som gör att man ser sig själv utveckla ökad förståelse och kunnande. Den inre 

motivationen ses därmed som en bättre drivkraft i lärandet än den yttre. Även Tebelius Bodin 

(2017) hävdar detta i samband med att hon skriver om olika sätt att gå tillväga för lärare för 

att hos elever uppnå motivation. Enligt Imsen (2006) präglas yttre motivation av att 

”aktiviteten eller lärandet upprätthålls på grund av att individen därigenom hoppas kunna få 

en belöning eller nå ett mål som egentligen inte har med saken att göra” (s.466). Den yttre 

motivationen kan få människor att göra det man vill att de ska göra, genom användandet av 

exempelvis belöningar, men också bestraffningar (Lundahl, 2012). Belöningar som 

exempelvis betyg kan enligt Tebelius Bodin (2017) fungera för att motivera beteenden som 

någon redan utför men som du vill ska inträffa oftare, samtidigt som hon anser att de kan vara 

begränsande vad gäller att motivera till nya tankar. Tebelius Bodin (2017) skriver om 

motivation på olika plan; genom självständighet utifrån att man gör någon form av val, genom 

delaktighet som får oss att känna att vi är del av något större, vilket får oss att känna oss 

betydelsefulla, genom utveckling - som i sig är motiverande då ”vi får energi av att arbeta 

med saker när vi känner att vi kommer framåt och bemästrar saker som vi inte tidigare 
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klarade av att göra” (Tebelius Bodin, 2017, s.53-54.) samt genom syfte, av att uppleva att man 

nått en lösning på ett personligt upplevt problem.  

 

Graffman (2016) anser att lärare bör vara medvetna om att den yngre generationen, som är 

van vid konsumtion av innehåll på nätet som är präglat av snabbhet och underhållning, väljer 

bort det som inte är underhållande, eftersom det inte upplevs som meningsfullt. Hon anser att 

skolan måste anpassa sig till samhällsförändringarna och att vi lärare bland annat måste ändra 

vårt ”sätt att planera arbetet så att det bättre passar elevernas sätt att vara” (Graffman, 2016, s. 

25). 

 

Digitaliseringen av den svenska skolan  

Imsen (2006) skriver om datordrömmen respektive datormardrömmen i samband med att hon 

beskriver datorn som ”ett flexibelt medium som lämpar sig väl för pedagogisk användning” 

(Imsen, 2006, s.383) efter dess intåg på skolorna under 80-talet. Hon beskriver användandet 

av datorer i undervisningssammanhang som omdiskuterat och att man bland annat menat att 

det finns risk för att elever går miste om viktiga sociala erfarenheter om inlärningen enbart 

sker framför en datorskärm. Det positiva med datorn och dess program menar hon är att 

datorn har visat sig vara användbar inom de flesta ämnen, av de flesta elevkategorier och bör 

ses som ”ett bra hjälpmedel i specialundervisning, särskilt för elever med fysiska 

funktionshinder eller skrivsvårigheter” (Imsen, 2006, s.383).  

 

Enligt Ek och Kroksmark (2013) har införandet av en-till-en-undervisning med datorer 

förändrat skolan i grunden, bland annat vad gäller kunskapssyn och i attityden till hur skolan 

ska möta eleven, till skillnad mot tidigare då det mer handlat om att försöka identifiera elevers 

problem i förhållande till skolan. I takt med den ökade digitaliseringen i samhället ställs nya 

krav på skolan vad gäller införandet av digitaliseringen (Kroksmark, 2013; Tallvid, 2015). 

Med detta kan vi även börja tala om ett digitaliserat lärande, något som Kroksmark (2013) 

menar kan förutsättas vara något helt nytt, och något som Rasmusson (2014) påstår ställer lite 

andra krav på undervisningen och lärarens roll i klassrummet. Lärarrollen och situationen i 

klassrummet har skiftat fokus i och med införandet av digitalisering i skolan och fokus har 

förflyttats från undervisningen i sig till elevens lärande (Kroksmark & Sohlberg, 2013; 

Westling Allodi, 2010). Användandet av datorn i undervisningen innebär ökad flexibilitet i 

undervisningssituationen, en tydligare struktur kring denna och att den är ett stöd för eleverna 

i att hålla ordning då allt finns samlat på datorn (Ek & Kroksmark, 2013). 

Segolsson (2013) skriver om de risker som finns i och med den ökade digitaliseringen i skolan 

och för elevers lärande då fokus kommit att handla om tekniska frågor framför pedagogiska. 

Han hävdar att om tekniken ersätter det mellanmänskliga mötet finns det risk för att vi inte 

upptäcker nya saker, då dialog och reflektion med såväl studiekamrater som lärare är en 

förutsättning för detta. Detta ter sig relevant sett utifrån den modell (SAMR-modellen) som 

Kroksmark (2013) presenterar av den amerikanske forskaren Ruben Puenteduras, och som 

utarbetats efter studier av Maine Learning Technology Initiative (2010), det så kallade Maine-

projektet. I projektet deltog ca 70 000 elever i olika skolor i den amerikanska delstaten 

Maines en-till-en-satsning och utrustades med en egen bärbar dator (Kroksmark, 2013).  

 

Med SAMR-modellen ville Puenteduras (refererad till i Kroksmark, 2013) visa hur 

digitaliseringens konsekvenser kan förstås på skilda nivåer och menade att ”undervisning och 
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lärande i digitala tider löper risken att inte tillföra några nya kvaliteter alls om datorn enbart 

används som ett tekniskt verktyg” (Kroksmark, 2013, s. 35). Av SAMR-modellens fyra nivåer 

handlar de två första nivåerna om datorn när den endast används som Ersättning samt 

Förbättring för annan traditionell teknik, men att ingen annan förändring görs vad gäller 

lärandet. Under Ersättning är enda skillnaden att vi gör allt med ny teknik och att datorn 

används som en digital skrivmaskin eller något som man kan lyssna på e-böcker med. Under 

nivån Förbättring handlar om det om datorn inte ersätter något tidigare känt verktyg utan 

tekniken fungerar som en direkt ersättning för andra verktyg, men med det faktum att 

skolarbetet effektiviseras. Ingen förändring av lärandet sker dock. Eleverna mejlar texter och 

stryker med datorns hjälp under i e-boken eller lyssnar med hjälp av talsyntes. En förändrad 

syn på lärandet återfinns däremot i de två resterande nivåerna inom denna modell. Förändring 

är den tredje nivån och där sker en förändring i såväl undervisningen som i elevernas lärande. 

Detta kan visa sig i hur eleverna kanske arbetar i ett gemensamt socialt forum. Det kan också 

handla om att lärare tar lärandet till en metanivå där det blir tydligt för alla hur lärande sker. 

Den sista nivån kallas Omdefiniering och den innebär att digitalisering används på ett kreativt 

sätt och uppgifter skapas som inte tidigare har gått att genomföra. Datorn används också i 

kommunikation med omvärlden och genom sociala medier där kunskapsdelning sker på olika 

sätt (Kroksmark, 2013). Puenteduras (refererad till i Kroksmark, 2013) modell kan användas 

för att försöka förstå och tolka lärares planering och utformning av sin svenskundervisning 

när man har tillgång till datorer i undervisningen, och den effekt det kan få på elevers språk-, 

läs- och skrivutveckling  

 

I takt med den digitala utvecklingen utvecklas också behov av andra litterära förmågor hos 

oss människor. Den kunskap som krävts för att skapa mening i tryckt text räcker inte längre 

till då det nu även krävs att skribenten tillägnat sig kunskaper om litteraturens förändrade 

natur (Ganapathy och Seetharam (2016). Rasmusson (2014) menar att vi behöver kunna såväl 

läsa som förstå texter som finns digitalt och skriver om vikten av att samhällets medborgare 

får tillgång och möjlighet till att utveckla dessa färdigheter så att alla kan vara delaktiga i 

dagens moderna samhälle. Detta samtidigt som hon påpekar att svensk skola haft tillgång till 

ny teknik sedan länge, men att det har fungerat olika i olika skolor och kommuner kring hur 

den har använts.  

  

En-till-en-undervisning med datorer  

Fleischer (2013) skriver att i de allra flesta en-till-en-projekt som genomförts i Sverige 

definieras en-till-en som att varje lärare och elev har tillgång till en egen bärbar dator, men att 

det i en del projekt även ingår Ipads och andra surfplattor. Han menar att definitionen en-till-

en i skolmiljö handlar om att alla lärare och elever har en egen personlig dator som ska vara 

ansluten till internet och kunna användas i skolan, men helst också i hemmet. Enligt 

Kroksmark (2013) innebär begreppet en-till-en att datorn är integrerad i undervisningen och i 

lärandet. ”Datorn är alltså på många platser inte ett verktyg som används på viss schemalagd 

tid, utan där en ständig följeslagare i skolans alla ämnen, i hemmet och på fritiden” (s. 52). I 

samband med att detta införts menar Kroksmark och Sohlberg (2013) att ”datorn blir en del av 

livet i klassen och i skolan” (s. 139) och att det inte förrän den går sönder, blir tydligt för oss 

att det i själva verket är ett verktyg/objekt.  

 

Idén om en dator till varje elev kommer enligt Fleischer (2013) från Papert, som redan 1980 

ska ha propagerat för detta, och som hävdat att det inte räcker med endast hög tillgång utan att 



 

 6 

alla elever måste ha varsin dator för att verktyget ska få genomslagskraft och kunna användas 

med sin fulla potential. Fleischer (2013) skriver att det en-till-en-projekt som ska ha inspirerat 

västvärlden anses vara det som genomfördes i Maine. Idén om Maine Learning Technology 

Initiative grundlades i en konversation mellan den dåvarande guvernören Angus King och 

redan nämnde Papert, två år innan projektet startade (Maine Learning Technology Initiative, 

2010), och ska, enligt Fleischer (2013), ha rönt stor framgång och bidragit till att det startats 

upp en-till-en-projekt med datorer över hela västvärlden.  

 

Det första svenska projektet där varje elev och lärare fick tillgång till en egen dator, ska ha 

startat 1996 i en grundskola i Färila, med grundläggande idéer att stimulera elevers lust till 

lärande, mindre lärarstyrning, samt åldersblandat och ämnesintegrerat arbete. Positiva effekter 

visade sig bland annat i elevernas skicklighet i datoranvändande och i den ökade motivationen 

för studier, men också negativa: bland annat då skolarbetet uppfattades ensidigt och elevernas 

allmänkunskaper minskade (Fleischer, 2013). Projektet bör enligt honom betraktas som ett 

pilotprojekt och lades ner år 2000 då elevresultaten drastiskt sjunkit. Först 2007 ska 

diskussionen rörande en-till-en ha kommit gång på allvar igen. Detta i samband med 

Falkenbergprojektet som bland annat hade målet ”att öka motivationen och lusten att lära 

bland såväl elever som lärare” (Fleischer, 2013, s. 34). Projektet pågick mellan åren 2007-

2010 och i utvärderingen 2010 framkom att elevernas motivation hade ökat som direkt följd 

av datoranvändandet (Fleischer, 2013).   

 

Initiativ till en-till-en-satsningar tas världen över (The Worldbank Group, 2010) och i Sverige 

tar allt fler kommuner och skolor beslut om att införa någon form av en-till-en-undervisning 

(Datorn i utbildningen, 2018), vilket ses som en självklar utveckling för skolan i vårt 

digitaliserade samhälle. Införandet av en-till-en-undervisning med datorer har dock fått en del 

kritik, vilket det redogörs för i forskningsrapporter från Digital Education Revolution NSW 

(2010). Detta bland annat på grund av att de pedagogiska effekter som användandet av datorer 

ger inte riktigt motiveras av de höga kostnader som detta medför för skolors verksamhet, men 

också för att det handlar om att det är hur datorn används i undervisningen som avgör 

huruvida elevers prestationer ökar och inte det faktum att den införs. Dessutom ökar lärares 

arbetsbelastning (Grönlund, 2014) och elever tenderar att göra annat än skolarbete på 

datorerna. Tallvid (2015) påpekar att det trots att det inte verkar avta med tiden, inte uppfattas 

påverka elevers skolarbete nämnvärt, eftersom de ändå arbetar mer på lektionerna efter 

införandet av en-till-en-undervisning med datorer än tidigare.   

 

Segolsson (2013) skriver om den oro som han menar har uppstått i samband med införandet 

av en-till-en-undervisning med datorer. Uppfattningen är att arbetet med datorer i skolan kan 

uppfattas som ett ensamprojekt, då sökande efter information sker individuellt och elever 

lämnas att ta egna beslut utan stöd av andra. Detta arbetssätt ska ha förstärkts i samband med 

införandet av en-till-en-undervisning med datorer. Enligt Alexandersson (refererad till i 

Segolsson, 2013) försvinner det samarbete som tidigare fanns när arbetet skedde i grupper 

framför samma skärm. Lärare behöver därför skapa förutsättningar för dialog, och 

skoluppgifter som kräver att elever kommunicerar. ”Det mellanmänskliga mötet är med andra 

ord avgörande för att digitala hjälpmedel ska utgöra ett stöd i lärandet för att kreativa 

processer ska få träda fram” (Segolsson, 2013, s.190).  
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Forskningsöversikt 
 

Här följer nu en översikt över den forskning som finns inom området fördelad under tre 

kategorier: motivation, digitaliserad undervisning samt motivationshöjande digitaliserad 

undervisning.  

 

Motivation 

Chambers Cantrell, Pennington, Rintamaa, Osborne, Parker och Ruud (2017) har beskrivit en 

modell kring läsengagemang som vuxit fram efter intervjuer med högstadieelever som deltog 

i en kompletterande läsutvecklingskurs, KCLM (Kentucky Cognitive Literacy Model) (som 

alla presterat lägre än förväntat på de tester de gjort), under ett år. Syftet med studien var inte 

att utvärdera KCLM, utan att komma åt elevers perspektiv på och försöka fastställa faktorer 

viktiga för ett ökat läsengagemang. I resultatet framkom fyra faktorer: relevanta texter, 

självförtroende i samband med viktiga uppgifter, klassrumsrelationer samt lässtrategier. 

Resultatet visade också på vikten i att stötta lärare i deras utvecklingsarbete för att bli experter 

i att motivera omotiverade tonåringar. De amerikanska forskarna Jang, Conradi, Jones och 

McKenna (2015) skriver att genom att definiera de begrepp som påverkar elevers motivation 

till läsning och genom att beskriva de metoder som används vid bedömning så kan lärare få 

bättre förståelse för vad som påverkar elevers motivation till läsning. På sikt menar de att 

detta kan leda till bättre undervisning som främjar elevers engagemang till läsning.  

En studie vars syfte var att försöka få fram de mest effektiva motivationsstrategierna har 

undersökt detta genom att från samma klassrum utgå från såväl lärares som elevers perspektiv 

(Hardré, Sullivan & Roberts, 2008). Eleverna menar att lärarens stöd spelar en stor roll 

samtidigt som många lärares uppfattning var att de kände att de brast i att motivera sina 

elever. Utöver detta så kunde fyra motivationsstrategier identifieras som framgångsrika över 

olika ämnesområden när det kom till att motivera gymnasieelever från 19 olika skolor på 

landsbygden i en stat i sydvästra USA: stöttande i lärande- och framtidsmål, upprätta en 

känsla av relevans och koppla innehållet till elevers intresse, behandla eleverna som 

värdefulla individer samt främjandet av elevernas syn på sig själva som kompetenta.  

Ytterligare en studie som fokuserat på motivation är den som Groff (2014) genomfört på en 

mellanstadieskola i New Jersey, USA. Resultatet visar att lärare, genom att utgå från elevers 

perspektiv, får bättre insikt i vilka behov som finns vad gäller utbildningsstrategier och 

material. Resultatet visar att lärare kan använda elevers feedback, för att planera och anpassa 

undervisningen så att den lämpar sig för de elever man har, och på så sätt kan få elever att 

engagera sig i uppgifter som har med litteratur att göra. Genom en stödjande miljö, genom att 

höja elevers självförtroende och tillvarata elevers intressen kan lärare motverka bristen på 

intresse/motivation i arbetet med uppgifter som har med litteratur att göra.  

 

Digitaliserad undervisning 

Olin-Scheller och Roos (2015) har sett att lärares intresse för att använda digitala 

undervisningsformer, tillgång av- samt kunskap om dessa är sådant som kan verka 

begränsande. Dessutom har eleverna i studien inte fått vara med i beslutsprocesser som rör 

den digitala miljön, vilket Olin-Scheller och Roos (2015) anser får konsekvenser för hur 

elevernas digitala delaktighet kan beskrivas. De visar på en nyanserad bild av den relativt 
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enhetliga bild som finns vad gäller unga och datoranvändning. Trots att unga ses som ”digital 

natives” (Olin-Scheller & Roos, 2015, s.45) har i studien, som genomfördes på en svensk 

skola ute på landsbygden, sett att interaktionen i skolan inte skedde med digitala verktyg utan 

huvudsakligen offline. Detta anser de innebär en risk då ”avsaknaden av digitala verktyg kan 

få konsekvenser för hur dessa barn utvecklar sin digitala delaktighet, sina möjligheter till 

lärande och – i förlängningen – förmågan att vara delaktiga i samhällsutvecklingen” (s. 37). 

Eynon och Geniets (2016) har kommit fram till att digitalt exkluderade behöver utveckla 

färdigheter för att kunna använda internet. De tar i sin studie genomförd i Storbritannien upp 

hur man i dagens samhälle har en syn kring att elever tillägnar sig dessa färdigheter på egen 

hand men att så inte alltid är fallet, utan att det krävs att elever undervisas i grundläggande 

digitala färdigheter för att kunna använda sig av nätet på ett effektivt sett.  

Li, Snow och White (2015) har försökt synliggöra den komplexitet som finns kring 

ungdomars teknologianvändning: dess roll och inflytande, samt vad teknologianvändning 

bidrar till i den ungdomskultur som idag råder. Studien rör elevers syn på 

teknologianvändning i framförallt läs- och skrivundervisning, i årskurs 6-8 på en skola i 

Boston, USA. Det som undersökts är bland annat deras syn på teknikanvändning för 

skolrelaterat lärande, och särskilt i språk-, läs- och skrivundervisning samt hur de tror att 

lärarna skulle kunna använda sig av teknologi i sin undervisning. Resultatet visade på vilka 

stora möjligheter det finns att utveckla undervisningen genom att använda teknologi och att 

elever i årskurs 8 har ett mer praktiskt förhållningssätt till teknologi och diskuterade på en 

högre nivå kring dessa frågor. Eleverna i årskurs 8 diskuterade även hur man använde 

teknologi för att ta reda på eller få hjälp med skoluppgifter av klasskamrater utanför skoltid, 

medan eleverna i år 6 och 7 var mer inriktade på att använda teknologi för spel samt att umgås 

på nätet.  

Tallvid (2015) har i resultatet av sin forskning kommit fram till att en-till-en-undervisning 

med datorer inte verkar påverka undervisningens utformning utan att klassrumsaktiviteterna 

fortsatt som tidigare, men att det fanns väsentliga förändringar i verksamheten. Införandet av 

en-till-en-undervisning med datorer verkar först och främst innebär utmaningar för lärare och 

elever i praktiken. Han kom fram till att teknologin påverkar på så sätt att lärares 

lektionsplanering påverkas och att elevers datoranvändning förändras över tid. I en studie av 

Kroksmark (2014) har syftet varit att utveckla kunskap om hur lärare förändrar sin 

undervisning som en konsekvens av att arbeta i en-till-en-miljöer i skolan. Studien har 

genomförts på fem skolor som alla arbetar med Apples MacBook och där alla lärare har fått 

utbildning via Apple Education Sweden. Skolorna är belägna i fem olika kommuner i Sverige.  

Resultatet från studien visar på att omfattande förändringar krävs i lärares kompetens när en-

till-en införs i skolan. Resultatet visar framförallt att en förskjutning sker från den analoga 

världen till den digitala, vilket Kroksmark (2014) valt att kalla didaktisk stretchadhet. Detta 

innebär att lärare tar med sig sättet att undervisa i den analoga världen till den digitala och 

tvärtom, och att det inte alltid fungerar att göra på detta sätt, utan att nya teorier behöver 

utvecklas som fungerar i samband med en-till-en-undervisning. Andra faktorer som visat sig i 

studiens resultat är hur en-till-en-undervisningen medför en medvetenhet hos lärare kring de 

nya förändringar som en-till-en-undervisning medför, att ett nytt sätt att tänka kring skolans 

huvudsakliga uppgifter utvecklas. Dessutom visar resultatet på en övergripande nivå att 

lärarprofessionen hamnar på en ny abstrakt nivå som innebär att undervisning och lärande blir 

mer komplext och lärare måste göra antaganden om att elever lär på olika sätt och att 

undervisning måste anpassas efter det.      
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Motivationshöjande digitaliserad undervisning 

Bouhlrir (2017) har undersökt några USA-baserade interventionsprogram, vars syfte är att 

förbättra elevers läskunnighet och motivation till läsning, samt att sprida ljus över teoretiska 

metoder och tillvägagångssätt som används i dagens skola, för att öka elevers motivation till 

läsning och se om de är så effektiva som det påstås. Resultatet visar att det inte går att utröna 

hur effektiva dessa program är då de flesta studier som genomförts varit på uppdrag av dess 

grundare och inte kan ses som objektiva då de snarare kan ses som något som genomförts i 

syfte att främja användandet av dem, snarare än att intressera sig för vad som faktiskt gagnar 

unga i deras läsutveckling.   

Spires, Lee, Turner och Johnson (2008) har i sin studie undersökt vad elever i grundskolan, 

årskurs 6-8 i North Carolina, USA anser att de behöver för att känna motivation och för att 

uppnå skolframgång. I resultatet visade det sig att eleverna uttryckte en önskan om att bli 

engagerade och stimulerade i skolan, och att det finns ett tydligt samband mellan användandet 

av teknologi i skolan och elevers skolengagemang. Att använda datorer och att vara ute på 

internet var de skolaktiviteter som eleverna gillade bäst. Eleverna i studien uttryckte en 

önskan kring att skolan skulle vara mer lik världen de lever i och att det var stor skillnad på 

den teknologianvändning som faktiskt ägde rum i skolan och den som eleverna bedrev på sin 

fritid. De upplevde att lärare inte verkar förstå att teknologi är en stor del av deras liv, och 

trodde att om lärare fick vetskap om hur det förhöll sig så skulle de ta in mer teknologi i 

undervisningen. Eleverna hade en klar bild av hur de ville bli engagerade genom användande 

av teknologi i undervisningen: i projektarbeten och som verktyg för informationssökning, för 

att läsa och skriva i språkämnena, i arbetet med skrivprocessen i olika uppgifter och för att 

lösa matematiska problem men var medvetna om den komplexitet som finns i samband med 

teknologianvändning i undervisningen. De nämnde fysiska komplikationer, att datorer kan 

vara sega, men även svårigheten i att hantera information som finns på internet, samt att 

skolors restriktioner kring teknologianvändning drar ned upplevelsen även om de hade 

förståelse för dem.   

Två studier har syftat till att undersöka hur teknologianvändning har kunnat användas i arbetet 

med att utveckla elever i engelska på en privatskola i Malaysia. I den ena (Ganapathy och 

Seetharam, 2016) för meningsskapande där några olika teman framträdde i positiv riktning: 

elevers olika inlärningsstilar, deras förmåga till självstudier, engagemang och motivation samt 

deras positiva syn på användandet av just multimodal approach (MMA) i undervisningen. 

Eleverna upplevde att integrationen av teknologi i undervisningen hade varit fördelaktig i 

utvecklandet av färdigheter inom ESL (english as a sceond language), såsom lyssnande, 

talande, läsande och skrivande. Den andra studien har undersökt undervisning som bedrivs 

efter skoltid med grundskoleelever i Korea. Det som har undersökts är om läsförståelse och 

ordförråd utvecklas när digitala böcker används i undervisning, samt vilket inflytande det 

digitala läsandet kunde ha på känslomässiga faktorer kopplade till ELL (english language 

learners): motivation, attityd till läsning på engelska, och viljan att lära sig det engelska 

språket (Yoon, 2013). I resultatet syns att genom användandet av digitala böcker utvecklades 

elevernas läsförmåga och ordförråd, känslomässiga faktorer som motivation ökade, samt 

intresset för att läsa. Den digitala bokens funktioner och möjligheterna kring dessa ledde till 

att läsandet kändes bekvämt och lustfyllt.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 

Den teori som studien tar sin utgångspunkt i är det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet.  

 

Kommunikativt relationsinriktat perspektiv  
Inom kommunikativt relationsinriktat perspektiv (som hädanefter kommer benämnas KoRP) 

är samspelet mellan individ och omgivning centralt (Ahlberg, 2013). Ahlberg (2007b) skriver 

att perspektivet har växt fram som reaktion mot de två dominerande synsätt som dominerat 

specialpedagogisk forskning och som hon beskriver i termer av individinriktat- samt 

deltagarperspektiv. Inom det individinriktade perspektivet, som har en historisk tradition med 

rötter i medicinsk och psykologisk forskning med fokus på avvikelse och handikapp, studeras 

den enskilde eleven. Förklaringsmodeller används inom individinriktat perspektiv för att 

förklara varför en elev har hamnat i svårigheter (Ahlberg, 2001). Deltagarperspektivet 

beskrivs av Ahlberg (2001) som ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i begreppen 

likvärdighet, egenmakt och rättvisa och att man inom deltagarperspektivet intresserar man sig 

för elevers deltagande i en skola för alla. Det som granskas är det som utgör hinder och 

motstånd för att detta ska uppnås. Att få delta i en social gemenskap på sina egna villkor ses 

som en rättighet för alla inom deltagarperspektivet (Ahlberg, 2001).   

 

Ahlberg (2007b) menar att specialpedagogiska frågeställningar i olika sociala praktiker och 

verksamheter är nödvändiga att studera om forskningen ska fördjupas och breddas, och att 

empiriska studier i skolans vardag är betydelsefulla om detta ska ske. Praktiknära studier, som 

hon kallar dessa, bör genomföras där fokus ska ligga på att studera ”villkor och 

förutsättningar för elevers delaktighet, kommunikation och lärande på individ-, grupp-, 

organisations- och samhällsnivå” (Ahlberg, 2007b, s. 91). KoRP har därför växt fram ur 

empiriska studier där skolans verksamhet har undersökts (Ahlberg, 2007a). KoRP beskrivs 

som ett specialpedagogiskt perspektiv med teoretisk grund i sociokulturellt perspektiv, men 

även i fenomenografi och variationsteori. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan förstås 

som något som skapas i interaktionen mellan människan och det sammanhang där den ingår. 

Vi lär av och tillsammans med andra (Vygotskij, 1934/2001). Inom fenomenografi och 

varationsteori studeras relationen mellan människa och omvärld. Det är vetenskapliga 

forskningsansatser som har sin grund i intresset att studera hur människan urskiljer, erfar och 

förstår aspekter av olika fenomen, men också att beskriva variationen i och förändringar av 

hur vi förmår erfara världen (Marton & Booth, 2000). Ahlberg (2007b) anser att det är 

nödvändigt att strukturella aspekter av skolans verksamhet studeras såväl som den enskilda 

elevens delaktighet och kunskapsutveckling i skolans sociala praktik, och att detta möjliggörs 

genom att i KoRP ta sin utgångspunkt i dessa perspektiv. Ahlberg (2007a) skriver att 

forskningsintresset utifrån dessa perspektiv kan riktas samtidigt mot såväl kulturella och 

strukturella villkor i skolans verksamhet, didaktiska perspektiv på undervisningsinnehåll samt 

utformning, liksom det elever erfar och upplever.  

 

Forskningsintresset inom KoRP ska, enligt Ahlberg (2001; 2013), vara riktat mot olika 

språkliga och sociala sammanhang som förekommer i skolans dagliga praktik, och som 

formar skolans verksamhet. Fokus i studier som utgår från KoRP ligger därmed på att i 

skolans verksamhet studera kommunikation och relationer på olika nivåer och sammanhang, 
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det vill säga hur de kontexter som identifieras i undervisningssammanhang är relaterade och 

påverkar varandra (Ahlberg, 2001). I KoRP fokuseras såväl människan som de sammanhang i 

vilka den ingår, och har en integrativ syn på delaktighet, kommunikation och lärande. 

Kunskapsbildning och meningsskapande ska av den anledningen inte förläggas på den 

enskilda individen eller till praktiken (Ahlberg, 2001; 2007a; 2013). Istället ska 

meningsskapandet i den sociala praktiken kopplas till flera faktorer som utvecklas i socialt 

samspel med andra. Detta gäller såväl den enskilda individens kunskaper och erfarenheter 

som de gemensamma normer och värderingar som finns och utvecklas i verksamheten 

individen befinner sig i.  (Ahlberg, 2001; 2013).  

 

Studier kopplade till KoRP 

Ahlberg (2007a¸2013) beskriver hur det i den första studien som genomförts (Ahlberg, 1999), 

och som legat till grund för denna teori, har studerats villkor och förutsättningar för elever 

som har eller kan tänkas få svårigheter av varierande slag. Ahlberg (1999) beskriver hur 

forskningsintresset i studien inte var riktat mot en speciell grupp utan att studiens fokus låg i 

att i ljuset av skolans nationella styrdokument och i övergången till en mål- och resultatstyrd 

skola synliggöra skolans sociala praktik och beskriva hur skolan möter hela variationen av 

elever. Utgångspunkten i studien togs i skolans verksamhet och i samarbetet mellan läraren 

och specialpedagogen och deras gemensamma försök att möta alla elevers olikheter (Ahlberg, 

1999). Ahlberg, Klasson och Nordevall (refererad till i Ahlberg, 2013) har även i sin studie, 

och som var den andra studien i ordningen där KoRP tog gestalt, studerat villkor och 

förutsättningar för elevers lärande och delaktighet (Ahlberg, 2001; 2013). Studierna har haft 

en nära koppling till skolan och dess sociala praktik och forskningsintresset har, som tidigare 

nämnts, riktats mot att ”samtidigt urskilja och beakta olika aspekter av skolans verksamhet” 

(Ahlberg, 2007a, s.76). Studier som har anknytning till KoRP visar på att delaktighet, samspel 

och ömsesidighet har betydelse när det gäller såväl yngre som äldre elever (Ahlberg, 2013) 

och vad som avses med delaktighet beror helt enkelt på sammanhang (Ahlberg, 2013). Vidare 

skriver Ahlberg (2013) att människan använder språket för att skapa gemenskap och 

samhörighet, att relationer är centrala för en elevs lärande samt att skolan och dess 

verksamhet bygger på kommunikation genom samtal, texter och handlingar.  

 

Tre centrala begrepp 

I resultaten av studierna, som tidigare har nämnts, har det på en övergripande nivå visat sig att 

didaktiska och pedagogiska insatser som stödjer enskilda elever i deras lärande är avgörande 

för att elever ska känna gemenskap och delaktighet (Ahlberg, 2007a). Ahlberg (2007a) skriver 

att en empiriskt grundad slutsats som kan dras utifrån de studier som genomförts i skolans 

verksamhet är att delaktighet, kommunikation och lärande är tre aspekter av skolans praktik 

som bör beaktas samtidigt och tillsammans då de är sammantvinnade.  Delaktighet, 

kommunikation och lärande kan därmed ses som centrala begrepp inom KoRP. Ahlberg 

(2013) förklarar att dessa tre begrepp tar gestalt i samtal och organisering av undervisning 

som rör elever i svårigheter. Dessutom anser Ahlberg (2013) att beskrivningen av denna 

process måste ses som kontextuell då synliggörandet av processer kopplade till dessa begrepp 

är knutna till skolsituationer med elever i behov av särskilt stöd, och att det handlar om vilka 

möjligheter lärare har att organisera undervisning som är grundad i delaktighet, 

kommunikation och lärande för ökad pedagogisk inkludering. Dessa begrepp får enligt 

Ahlberg (2013) en specifik innebörd när de kopplas till organisering och genomförande av 
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undervisning för elever i utmanande skolsituationer. Med fokus på elever i behov av särskilt 

stöd beskriver Ahlberg (2013) hur det i tidigare studier visat sig att delaktighet, 

kommunikation och lärande kan ta sig uttryck på olika nivåer: delaktighet kan ta sig uttryck i 

en inkluderande klassrumsmiljö och genom att hänsyn tas till enskilda elever såväl som 

gruppens behov. Det kan också ta sig uttryck i nära relationer till lärare och kamrater samt i 

organisering av lärsituationer som stärker elevers självkänsla och motivation. Kommunikation 

kan ta sig uttryck i hur lärare och elever bygger upp en nära relation, att elever samarbetar för 

ökad gemenskap och att lärare och föräldrar samverkar för förtroende och samsyn. Det kan 

också visa sig i att lärare och specialpedagoger och andra aktörer tar gemensamt ansvar för 

elever i svårigheter samt att lärare och aktörer på olika nivåer i skolan reflekterar och arbetar 

tillsammans för att utveckla skolans verksamhet. Lärande kan slutligen ta sig uttryck i att 

systematik och struktur skapas i lärandet, att undervisning individanpassas och att elever ges 

ökat utrymme att lära genom att erbjudas möjligheter till olika uttrycksmedel. Dessutom kan 

lärande ta sig uttryck i att gränser och möjligheter uppmärksammas för lärande och 

delaktighet, att balans skapas mellan krav och förmåga, genom att elevers lust att lära väcks 

samt genom att se möjligheter istället för hinder.  

I analysen av det bearbetade materialet kommer begreppen delaktighet, kommunikation och 

lärande användas för att försöka förstå och tolka det resultat som visat sig i denna studie.   
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Metodologisk ansats samt val av metod 
 

I denna del av examensarbetet redogörs för de metodologiska val som gjorts utifrån studiens 

syfte. Nedan presenteras därefter val av metod och analysmetod, tillförlitlighet och giltighet, 

etiska överväganden, urval samt genomförande.  

 

Val av metod 

Starrin (1998) skriver att valet av metod har att göra med vad som är tänkt att undersökas. För 

att besvara studiens syfte och frågeställningar har en studie med en kvalitativ ansats valt att 

genomföras, eftersom några lärares och elevers uppfattningar om hur svenskundervisningen är 

utformad för att motivera eleverna i deras språk-, läs- och skrivutveckling i en-till-en-

undervisning med datorer är det som ska undersökas. Enligt Ahrne och Svensson (2015) är då 

en kvalitativ ansats rätt val av metod eftersom du är intresserad av informanternas tankar 

kring något. Nedan kommer en mer ingående beskrivning av den kvalitativa ansatsen, den 

kvalitativa intervjun samt kvalitativ analys och på vilka avvägningar dessa val har gjorts.  

 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod är en gemensam beteckning för metoder som är tänkta att beskriva ett 

fenomen och dess egenskaper (Kjær Jensen, 1991; Starrin, 1998). Det används som ett samlat 

begrepp för metoder som bygger på intervjuer, observationer samt analys av texter och som 

inte är utformade för att analyseras kvantitativt utifrån statistiskt mätbara metoder och verktyg 

(Ahrne och Svensson, 2015), utan intresset ligger istället i ”att studera hur människan 

uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten” (Backman, 2016, s. 55). Ahrne och 

Svensson (2015) skriver att forskare som använder sig av kvalitativa metoder kan använda sig 

av olika tillvägagångssätt men att det finns några gemensamma kännetecknande drag; genom 

att använda sig av kvalitativ metod finns möjlighet att komma de människor och den miljö 

som är tänkt att undersökas nära. Dessutom är avståndet mellan fältarbetet och det övriga 

arbetet i forskningsprocessen mindre, vilket ger ökad flexibilitet för att kunna anpassa 

forskningsdesignen utifrån vad som sker i fältarbetet. I användandet av kvalitativ metod krävs 

dock i högre grad att egna analysverktyg utvecklas eftersom det sällan finns färdiga 

analysmodeller att använda. Kvalitativa metoder ställer, enligt Ahrne och Svensson (2015), 

dessutom högre krav vad gäller generaliserbarhet och trovärdighet eftersom dessa studier inte 

baseras på samma form av statistisk mätbarhet som kvantitativa studier.   

 

Kvalitativ intervju  

Kvalitativ intervju har valts som insamlingsmetod i denna studie. Intervjuer är enligt Lantz 

(2014) ett vanligt tillvägagångssätt inom ramen för kvalitativa studier och enligt Kvale och 

Brinkmann (2017) försöker man genom användandet av kvalitativ forskningsintervju som 

insamlingsmetod förstå världen utifrån den intervjuades perspektiv. Vidare skriver Kvale och 

Brinkmann (2017) att kvalitativa intervjuer har varit en vanlig forskningsmetod i decennier 

inom pedagogikforskning, att  den bör ses som ”en specifik kontext för mänsklig interaktion 

och kunskapsproduktion /.../” (s. 36), samt att intervjun som sådan kan ses som ett 

professionellt samtal där åsikter byts kring ett specifikt tema. Det handlar därmed om ett 
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samspel mellan personerna och den kunskap som konstrueras i detta samspel. Det man 

däremot, enligt Kvale och Brinkmann (2017), inte får glömma är den maktasymmetri som 

råder mellan intervjuare och informant i en kvalitativ forskningsintervju i och med att 

intervjuaren är den som definierar och kontrollerar situationen. Av den anledningen kan 

intervjuare och informant aldrig ses som likställda parter, även om det inte behöver handla om 

avsiktligt utövande av makt från intervjuaren sida och att intervjuaren behöver eliminera 

maktasymmetrin. Det bör emellertid reflekteras kring maktens roll i en intervjusituation och 

vad den kan komma att innebära för produktionen av intervjukunskap.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2017) fattas många metodbeslut på plats och intervjun bygger 

på att intervjuaren använder sin bedömningsförmåga och färdighet, vilket ställer krav på 

kunskap inom intervjuområdet, vetskap kring vilka teoretiska problem som finns i samband 

med att man försöker få fram kunskap genom samtal, samt medvetenhet kring vad olika 

metodologiska val innebär.  

Semistrukturerad kvalitativ intervju har valts som metod för insamlandet av det empiriska 

materialet. Detta möjliggör en större flexibilitet under intervjutillfällena (Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne, 2015) till skillnad mot en standardiserad intervju där ett fast frågeformulär 

används och en tydlig struktur följs (Kvale & Brinkmann, 2017). Semistrukturerade intervjuer 

är endast delvis strukturerade, och genom att använda denna intervjuform kan fasta 

frågeformuleringar kompletteras med öppna frågor och följdfrågor av olika slag. Det finns 

också en större flexibilitet kring i vilken ordning frågorna ställs utifrån intervjusituationen 

samt hur de formuleras (Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). För att säkerställa att det 

under intervjutillfället ställs de frågor som krävs för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och syfte, samt för att säkerställa att det är informanternas uppfattningar det 

verkligen tas del av, kring de ämnen som avses att belysas, har intervjuguider utarbetats (Kjær 

Jensen, 1991). Frågorna i dessa har sin utgångspunkt i forskningsfrågorna.  

 

Analysmetod 

Analysen av det insamlade materialet kan inte isoleras från andra val som görs inom ett 

forskningsprojekt och därför behöver väl avvägda beslut tas kring vilka analysverktyg som 

används för att försöka se och tolka materialet som något (Kvale & Brinkmann, 2017; 

Svensson, 2015). En viktig del i tolkandet av empiriskt material är enligt Svensson (2015) hur 

det tilldelas mening och för att analysera det empiriska materialet har den del av kvalitativ 

analys som benämns som meningsfokuserad analys, i form av meningskoncentrering valts. 

Kvale och Brinkmann (2017) beskriver meningskoncentrering som ”en form av 

kategorisering baserad på utskrivna intervjuer” (Kvale & Brinkmann, 2017, s. 245). Enligt 

Kvale och Brinkmann (2017) bygger meningskoncentrering normalt på kodning, vilket 

innebär att intervjupersoners yttranden dras samman till kortare formuleringar och fokus 

ligger på att urskilja meningsenheter och huvudteman.  

Slutligen ska det som presenteras i resultatet förstås utifrån det teoretiska perspektiv som valts 

som utgångspunkt för denna studie. Det teoretiska perspektiv som valts är det 

specialpedagogiska perspektivet KoRP (Ahlberg, 2001; 2007a; 2007b; 2013). Starrin (1998) 

skriver att kvalitet i studier handlar om hur resultatet av en studie kan relateras till en teori, 

och huruvida resultatet kan relateras till andras begrepp där dessa fungerar på det egna 

materialet. I analysavsnittet presenteras av den anledningen det som framkommer i analysen 

av resultatet under tre rubriker: delaktighet, kommunikation och lärande. Dessa är valda 
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eftersom det är de tre begreppen som ses som centrala inom KoRP (Ahlberg, 2001; 2007a; 

2007b; 2013) och som ses som sammantvinnade när skolans sociala praktik studeras 

(Ahlberg, 2007a). Villkor och förutsättningar för delaktighet, kommunikation och lärande 

kommer under detta avsnitt att analyseras.   

 

Tillförlitlighet och giltighet 

En studies tillförlitlighet och giltighet har att göra med om man lyckas få andra att uppfatta 

ens studie som trovärdig (Ahrne & Svensson, 2015), samt om man lyckats undersöka det som 

var avsett att undersökas (Fejes & Thornberg, 2017). För att öka studiens trovärdighet och 

därmed kvalitet har är det viktigt att noggrant redogöra för de metodologiska val som tas 

under hela processen och sträva efter att uppnå transparens i forskningsprocessen (Svensson 

& Ahrne, 2015). Fejes & Thornberg (2017) skriver att för att öka generaliserbarheten i en 

studie kan ett större urval informanter ingå, som kan sägas representera hela populationen. Då 

detta är en studie som genomförs inom ramen för ett examensarbete finns inte utrymme för att 

genomföra någon större studie och med ett större urval. Dock är heller inte syftet med denna 

studie att försöka dra generaliserbara slutsatser, utan att undersöka några lärares och elevers 

uppfattningar om hur svenskundervisningen är utformad för att motivera eleverna i deras 

språk-, läs- och skrivutveckling, i en-till-en-undervisning med datorer. För att höja studiens 

kvalitet och tillförlitlighet kommer däremot det resultat som visar sig i detta examensarbete 

kunna jämföras med tidigare studier kopplade till motivation och en-till-en-undervisning 

(Svensson & Ahrne, 2015) och ses som ett exempel på hur det kan se ut.  

 

Kvale och Brinkmann (2017) skriver om vikten av att undvika att lägga in en annan betydelse, 

och därmed tolkning, än det som faktiskt uttalats. Därför behövs det tas noggrant avvägda 

beslut kring hur man väljer att transkribera sina intervjuer för att säkerställa tillförlitligheten.  

 

Vad gäller studiens giltighet är målet att säkerställa att frågor ställs som ringar in det som 

avses att undersökas. Därför har två intervjuguider utformats som intervjuerna kommer att 

utgå från. Detta för att sträva efter att ställa öppna frågor som sedan följs upp med följdfrågor 

för att försäkra att det informanterna uttalar sig om uppfattas rätt. Trots detta krävs en 

medvetenhet kring att det i intervjusituationen hela tiden görs olika former av val och att det i 

intervjusituationer finns en risk att samtalet leds i en viss riktning genom de följdfrågor som 

ställs. Dock menar Kvale och Brinkmann (2017) att en intervjusituation alltid påverkas av de 

subjektiva val som intervjuaren gör och att detta innebär att andra följdfrågor som eventuellt 

borde ha ställts inte blivit ställda. Detta innebär att en annan intervjuare eventuellt hade ställt 

andra följdfrågor som gjort att intervjun hade tagit en annan riktning, och andra frågor hade 

besvarats.  

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskare har ett särskilt ansvar för de som medverkar i 

forskning och att ”en mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som 

medverkar i forskning som försökspersoner och informanter får behandlas” (s. 12).  Jag har 

av den anledningen valt att utgå från de fyra allmänna huvudkrav som konkretiserats av 

Vetenskapsrådet (2002) vad gäller det grundläggande individskyddet och som även behandlas 

av Svensson och Ahrne (2015): De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, vilka behandlas i tur och ordning här nedan.  

 

Informationskravet innebär att alla som berörs av en studie behöver informeras om den innan 

den påbörjas, då det kan komma att påverka de berördas beslut om deltagande. Detta 

inbegriper såväl personal, elever och deras vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 2002) och 

därför har information om studiens syfte, dess genomförande, samt vad deltagande i studien 

kommer att innebära gått ut till samtliga berörda. Detta då undersökningen omfattar såväl 

lärare som elever, och att en del elever som väljer att delta kan vara under femton år. Här var 

det även viktigt att se till att det tydligt framgår att deltagandet är frivilligt och om den 

sekretess som råder kring det material som samlats in (Vetenskapsrådet, 2002).   

 

Samtyckeskravet handlar om att samtycke måste inhämtas av de som är med som aktiva 

deltagare i en undersökning. När det gäller deltagare som är under femton år bör samtycke 

även inhämtas av vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet, 2002), vilket blev aktuellt i denna 

studie. När det kommer till det som benämns som konfidentialitetskravet är det viktigt att allt 

är avidentifierat för att omöjliggöra identifiering av enskilda personer av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med utgångspunkt i konfidentialitetskravet kommer inte deltagarna i 

studiens rätta namn att användas (och det kommer även informeras om detta). Deltagarna i 

studien benämns istället som elev eller lärare följt av ett fingerat namn. Vad gäller 

nyttjandekravet så handlar det om att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast 

får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Detta innebär att allt 

datamaterial som samlats in i samband med denna undersökning kommer att förstöras när 

studien är genomförd och examensarbetet har examinerats.   

 

Urval 

Inom kvalitativ forskning väljer man inte på förhand ut intervjupersoner, utan detta urval sker 

utifrån hur väl intervjupersonerna överensstämmer med de riktlinjer som finns i 

problemställningen (Kjær Jensen, 1991). Detta har i denna studie inneburit att personerna som 

har intervjuats har valts med utgångspunkt i att de arbetar respektive undervisas på en 7-9 

skola där man har en dator till varje elev, så kallad en-till-en-undervisning med datorer. 

Lärarna har dessutom tidigare erfarenhet av att även ha arbetat på skolor där undervisningen 

skett mer traditionellt. Tryckta läroböcker har använts och skrivuppgifter har mestadels utförts 

på papper med penna. Datorer och/eller Ipads har använts vid de tillfällen då man planerat att 

använda dem i undervisningen. Studien bygger på intervjuer med två lärare som arbetar på en 

7-9 skola, där man har en-till-en-undervisning med datorer, i en kommun i Mellansverige, 

samt intervjuer med fyra elever som undervisas i ämnet svenska av någon av de lärare som 

ingår i studien. Lärarna har flera års erfarenhet av att undervisa i ämnet svenska och 

erfarenhet av att tidigare ha arbetat på skolor med mer traditionell undervisning. Urvalet av 

elever bygger på frivilligt deltagande då eleverna, efter att ha fått information i helklass om 

studien och dess syfte, fått anmäla intresse för deltagande. Fyra elever anmälde sig då villiga 

att delta: en flicka i år 7 och tre pojkar i år 9. Ingen av dem hade tidigare erfarenhet av en-till-

en-undervisning med datorer.  

Sara har arbetat som lärare sedan hösten 2016 och var under sitt första år på en annan skola. 

Hon är legitimerad lärare i engelska och svenska som andraspråk med behörighet att 

undervisa på 7-9 samt på gymnasiet. Hon läser nu de sista 15 poängen för att även bli 

legitimerad lärare i svenska, vilket hon undervisar i vid sidan av engelskan. 
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Lena läste till lärare först på senare år och har därför yrkeserfarenhet även inom andra 

områden. Hon läste treårig ekonomisk linje och arbetade i tio år inom försäkringsbranschen. 

Hon var färdigutbildad våren 2002 men arbetade som lärare under studierna. Lena undervisar 

i svenska samt i So-ämnena och har arbetat på skolan sedan höstterminen 2002, det vill säga 

innan en-till-en-undervisning med datorer infördes på skolan.  

 

Avgränsning  

I denna studie ingår endast elever som läser svenska och inte elever som läser svenska som 

andraspråk (sva) av den orsaken att det är olika läroplaner som styr svenska och svenska som 

andraspråk, samt att det räknas som två olika ämnen, och därmed inte riktigt har 

överensstämmande innehåll (Skolverket, 2016).  

 

Genomförande 

Kontakt togs med skolans rektor för att få tillträde till verksamheten. På så sätt skapades den 

form av legitimitet som är i harmoni med det som Vetenskapsrådet (2002; 2017) menar krävs 

när man utför en studie. Kontakt togs därefter vi mejl med lärare på skolan som undervisar i 

ämnet svenska för att presentera mig själv, och informerade om studien och dess syfte. I 

samma mejl bifogades ett missivbrev som författats (se bilaga 1), där all information om 

tillvägagångssätt, men även de forskningsetiska principer som följts, inspirerat av 

Vetenskapsrådet (2002), fanns med. När kontakt hade etablerats och två svensklärare på den 

tillfrågade skolan tackat ja till deltagande besöktes sedan klasser, som undervisas i svenska av 

dessa två lärare för att informera eleverna om studien och fråga om några av dem kunde 

tänkas delta. Då eleverna går på en 7-9 skola behövdes ett skriftligt samtycke från 

vårdnadshavarna till de elever som tackat ja till deltagande i studien och som var under 

femton år. Därför hade ett missivbrev författats, riktat till vårdnadshavare (se bilaga 3), med 

nödvändig information om studien, samt en medföljande samtyckesblankett (se bilaga 4) som 

eleverna fick ta hem för påskrift om intresse för att delta i studien fanns. Denna samlades 

sedan in i samband med genomförandet av elevintervjuerna. Elevernas skriftliga medgivande 

fick de lämna i samband med själva intervjutillfället (se bilaga 2), efter att ytterligare en gång 

ha informerats om studiens syfte, samt att de hade rätt att avbryta sitt deltagande närhelst de 

ville under intervjuns gång. Detta för att säkerställa att de verkligen hade förstått och för att 

ge eleverna chans att ställa frågor kring delar som eventuellt hade tett sig oklara för dem.  

 

Intervjuer har genomförts med två lärare och fyra elever som går i årskurs 7-9, på en skola 

Mellansverige. Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade med inspiration från 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). I och med att det som skulle undersökas var några 

lärares och elevers uppfattningar om hur svenskundervisningen är utformad för att motivera 

eleverna i deras språk-, läs- och skrivutveckling, fick lärarnas och elevernas yttranden styra 

hur intervjuerna utvecklades. Vad lärarna och eleverna sa följdes sedan upp med följdfrågor, 

såsom Kvale och Brinkmann (2017) beskrivit att de kan struktureras upp. Min avsikt var att 

inte bli för styrd i intervjun av intervjuguiden och av den anledningen valdes strukturerad 

intervjumetod bort. Istället har några få öppna frågor formulerats som kom att utgöra stolpar 

under intervjutillfällena. På så sätt kunde uppföljande frågor ställas allt eftersom intervjuerna 

utvecklades och jag som intervjuare försökte vara lyhörd för det som framkom under 

intervjuernas gång och utgick därmed från vad den intervjuade talade om.  
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Vid själva intervjutillfället fick lärarna, precis som eleverna, lämna sitt medgivande på 

blankett avsedd för detta (se bilaga 2) och det informerade om studiens syfte och att de när 

som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande om de så ville. Intervjuernas genomförande med 

såväl lärare som elever följde samma förfarande, med enda skillnaden liggande i var på 

skolan intervjuerna genomfördes. Lärarintervjuerna ägde rum i ett konferensrum respektive i 

skolans bibliotek, medan elevintervjuerna genomfördes i olika grupprum på skolan. 

Intervjuerna spelades in för att helt skulle kunna fokusera på informanterna och det som 

sades, samt för att kunna ställa bra uppföljande frågor. De semistrukturerade intervjuerna 

utgick från de intervjuguider som utformats inför dessa intervjutillfällen (se bilaga 5 och 6), 

varav en var riktad till lärarna och en till eleverna. Dessa kompletterades under intervjuns 

gång med ytterligare frågor allt eftersom intervjun pågick. Slutligen transkriberades 

intervjuerna för att därefter påbörja själva analysen av dessa 

Transkriberingarna skrevs ut ordagrant i så nära anslutning som möjligt efter att intervjuerna 

var genomförda. Att intervjuerna skrevs ut ordagrant och att det ställningstagandet togs har att 

göra med att de hummanden och andra uttryck (som skratt) som gjordes under intervjuns 

gång kan komma att få betydelse i analysen, och är i harmoni med det Kvale och Brinkmann 

(2017) skriver om intervjuer och val av tillvägagångssätt vid utskrift av transkriberingar. På 

det sätt som intervjuerna utvecklades, de följdfrågor som ställdes, samt det sätt på vilket 

frågor ställdes och respondenterna svarat kan, precis såsom Kvale och Brinkmann (2017) 

skriver, ha påverkat studiens giltighet, och kan visa sig ha betydelse i det resultat som 

framkommer. Vid de tillfällen då platser eller personers namn nämns i intervjuerna har de 

markerats med X så att studien uppfyller kraven på konfidentialitet, vad gäller 

utskriftsförfarandet.   

 

När intervjuerna var genomförda och transkriberade tog analysarbetet vid, och då valdes med 

inspiration från Kvale och Brinkmann (2017) samt Rennstam och Wästerfors (2015) att utgå 

från, och som tidigare nämnts, en kvalitativ analysmetod: meningskoncentrering, såsom den 

beskrivs av Kvale och Brinkmann (2017). I bearbetningen och i analysen av det empiriska 

materialet strävades det efter att göra ett så välgrundat arbete som möjligt utifrån begreppen 

sortering, reducering och argumentering, i harmoni med Rennstam och Wästerfors (2015). 

När intervjuerna hade transkriberats lyssnades och lästes de igenom ett antal gånger. Därefter 

kategoriserades det som framkommit i lärarnas och elevernas uttalanden, och som uppfattades 

vara av vikt för det som avsetts att studeras. Detta under rubriker formulerade utifrån 

frågeställningarna som utformats för att besvara studiens syfte. Det empiriska materialet 

sorterades och det som framkom skrevs fram i en resultatredovisning. I analysen av denna har 

försök gjorts i att tolka resultatet utifrån det teoretiska perspektiv som valts som utgångspunkt 

i denna studie, Detta presenterades slutligen i analysavsnittet där resultatet försöker förstås 

utifrån de tre begrepp som ses som centrala inom KoRP: delaktighet, kommunikation och 

lärande, vilka fick gälla för rubriker. Eftersom det inte är möjligt att redovisa allt har 

avvägningar gjorts och det som redovisas i resultat och analys är vad som främst vill 

uppmärksammas. Även detta inspireras av Rennstam och Wästerfors (2015) och hur de 

beskriver att utgångspunkt ska tas i den teori och tidigare forskning som studien riktats mot. 

Ambitionen har varit att visa på hur resultatet står sig mot tidigare forskning inom närliggande 

område och därför argumenteras för vad som uppfattas vara mitt bidrag inom forskningsfältet.  
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Resultat och analys 
 

Syftet med studien är att undersöka några lärares och elevers uppfattningar om hur 

svenskundervisningen är utformad för att motivera eleverna i deras språk-, läs- och 

skrivutveckling i en-till-en-undervisning med datorer. Under denna rubrik presenteras det 

resultat som framkommit i intervjuer med två lärare, samt fyra elever i år sju och år nio som 

undervisas av dessa två. Därefter följer analysen av själva resultatet.    

 
Resultat 

Resultatet har valt att redovisas under rubriker formulerade utifrån de frågeställningar som 

ställts för att besvara syftet. Utöver det tillkommer två rubriker: Motivation som begrepp och 

dess innebörd samt För- respektive nackdelar med en-till-en-undervisning med datorer av den 

anledningen att de uppfattningar lärarna och eleverna har kring motivation som begrepp och 

dess innebörd eventuellt påverkat hur de anser att svenskundervisningen bör vara utformad. 

Orsaken till rubriken som redovisar lärarnas och eleverna uppfattningar av för- och nackdelar 

med en-till-en-undervisning med datorer är för att det som framkommer under denna rubrik 

påverkar såväl lärarnas planering och utformning av undervisningen som vad eleverna anser 

är viktigt att lärarna har i beaktande när de utformar en-till-en-undervisningen med datorer.       

 

Motivation som begrepp och dess innebörd¨ 

Båda lärarna och flera av eleverna beskriver motivation som en inre drivkraft. Läraren Sara 

tänker att motivation är något som föds ur intresse och en känsla av att vilja utvecklas. Vad 

gäller begreppets innebörd så beskriver Sara det som en nyckel till allt, och att det är det 

tillsammans med intresse som gör att de tar sig an uppgifter och som gör att de vill lära sig. 

Läraren Lena beskriver det mer som att det har med framtida mål att göra och att eleverna har 

förstått syftet med att lära sig. Hon menar att det handlar om att man har en inre drivkraft och 

att man ser fördelen och en mening med att lära sig saker. Saker som lärarna menar faller 

inom begreppet yttre motivation är betyg och press utifrån, exempelvis från hemmet, och Sara 

uppfattar betyg och press som mer negativt än motiverande. Lena uppfattar det som att yttre 

motivation börjar visar sig i år 8, i samband med att de kommer på vad de vill göra efter att de 

gått ut år 9.  

Eleverna Linus och Anna uppfattar begreppet motivation som något som står för att det ska 

vara roligt och för Linus är det dessutom intressestyrt. Han beskriver att det finns en skillnad i 

att vissa inte har lust, till skillnad mot de som inte är motiverade och som därför inte arbetar. 

Han blev själv motiverad till skolan när han började på högstadiet och fick högre krav på sig. 

Han drivs nu av att han vill ha högre betyg och gör allt för att inte få något F. Anna tycker att 

begreppen är ganska lika och menar att lust att lära handlar om att det blir roligare i skolan 

och att man vill lära sig. Albins uppfattning är att motivation kan vara svårt att påverka hos en 

elev och anser att det måste komma från eleven själv. Albin beskriver motivation som något 

som har med framtiden att göra: ”Gör jag det här nu kan jag tacka mig själv för det sen typ.” 

Själv är han motiverad och jobbar för att höja betygen för att komma in på en viss 

gymnasielinje. Han tycker att begreppet lust att lära ligger ganska nära hans förklaring på 

begreppet motivation, till skillnad mot Linus. Albins uppfattning av lust att lära är att man är 

intresserad av ämnet och vill veta/lära sig mer. Per däremot tänker på lärare när han hör 
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begreppet lust att lära och att hjälpa en kompis men är inte helt säker på vad hans uppfattning 

är av begreppet. Motivation förklarar han som att det handlar om att man blir motiverad till att 

göra något; att någon säger något bra som får honom att arbeta. Hans mål nu är precis som 

Albin och Linus att få bra betyg.    

 

Lärarnas uppfattningar kring motivationshöjande insatser och för 

respektive nackdelar med en-till-en-undervisning med datorer  

Lena och Sara har lite olika uppfattningar gällande datorn och dess betydelse för elevers 

motivation till undervisning. Lena uppger att hon skulle kunna undervisa utan att använda en 

dator överhuvudtaget och ger till en början uttryck för att det är svårt att motivera elever. Hon 

upplever inte datorn i sig som motiverande nog för att de ska jobba mer på lektionerna. Hon 

uttrycker att elever som varken har med sig material eller dator kan vara svåra att motivera, 

oavsett om datorer används i undervisningen eller inte, men har samtidigt en syn på datorn 

som ett enormt stöd för eleverna i lektionsarbetet. Hon ser den dock mest som en form av 

hjälpmedel, och utrustning.  

 

Sara ser datorn som motivationshöjande i sig, och anser att det blir tydligt i och med den 

glädje eleverna uppvisar i samband med att datorerna delas ut i början på sjuan. Hon upplever 

att hon blir mer motiverad när hon kan använda datorn i undervisningen och hennes 

uppfattning är att även eleverna blir motiverade av detta. Sara uppfattar tid som en viktig 

aspekt då hon anser att det krävs att man lägger ner tid för att utforma arbetsområden som gör 

elever motiverade i längden och att lärarna skulle behöva få mer fortbildning och tips om 

olika typer av program som skulle kunna användas till att utveckla undervisningen.  

 

Lenas uppfattning är att det är upp till henne att skapa tillräckligt motiverande arbetsuppgifter 

men att ett rum med bra uppkoppling och elever som inte är hungriga också är viktigt. Lena 

pratar om att det är viktigt att bjuda på sig själv och att arbeta med aktuella ämnen, samt att 

försöka möta eleven på den nivå de befinner sig. Hon tar upp att jobba med delmål för att få 

igång tänket och komma igång är bra om elever upplever att skrivuppgifter är svåra. Vid 

läsning av skönlitteratur försöker hon hitta litteratur som berör och som eleverna kan få ett 

vidgat perspektiv på omvärlden av att läsa.  

 

Lärarnas arbete för att öka elevers motivation med utgångspunkt i 

en-till-en-undervisning med datorer 

Båda lärarna arbetar aktivt med att i sin undervisning utgå från elevernas intressen för att 

försöka motivera dem till skolarbetet. Lena berättar att de utbyter idéer och tar del av 

varandras planeringar för att se vad som varit bra och hur andra tänkt kring olika 

arbetsområden. Hon tänker att det handlar om att ge och ta och att alla kan bidra med olika 

delar såsom erfarenhet eller nya och roliga idéer. Lärarna uppger att de reflekterar kring och 

tar reda på vilka huvudintressen som finns i de klasser de undervisar och försöker anpassa 

arbetsområdena så att uppgifterna så långt det är möjligt rör elevernas intresseområden. Lena 

menar dock på att vissa saker behöver de ha med sig. Hon nämner då allmänbildande saker 

och litteraturhistoria. Då försöker hon hitta saker som kan verka motivationshöjande inom det 

av eleverna upplevda mindre roliga arbetsområdet, som exempelvis möjligheten att kunna 

lyssna på dialekter med hjälp av datorn, när man arbetar med arbetarförfattarna.  
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Sara utgår till stora delar från datorn och låter eleverna jobba på nätet, och utformar gärna 

undervisningen utifrån elevernas intressen. Hon brukar fråga eleverna konkret vad de vill göra 

och uppger att hon bara ser positiva saker med en-till-en-undervisning med datorer då hon 

anser att datorn skapar förutsättningar för att jobba med en hel del fler saker, som exempelvis 

Memes (uttalas Meems) som figurerar på nätet:  

 
Så då gjorde jag ett memes-arbete den här veckan med text och glosor och de fick skapa 

egna och så hära, och man märker ju att de är med på ett helt annat sätt och pratar och 

uttrycker sig på engelska och de lär sig mycket lättare och blir motiverade när de tycker det 

är roligt. 
 

Utöver det försöker hon ha en tydlig struktur, särskilt med omotiverade elever, som hon 

uppfattar, i regel ofta är de som är lite mer stökiga. Hon utgår ifrån hur hon själv uppfattar 

olika arbetssätt och – områden när hon planerar sin undervisning. Hon tänker att om det inte 

tilltalar henne så lär det inte tilltala hennes elever. Sara låter sina elever så gott som alltid 

skriva på datorn oavsett om de har svårigheter eller inte eftersom hon upplever att det är 

enklare för eleverna att producera text med hjälp av den. Hon ser ingen anledning till att inte 

göra det då hon tror att elever kanske blir mer motiverade till att skriva om de får använda 

datorn: ”Jag tycker att det är enklare för de så varför ska man inte göra det. Så tänker jag.”  

 

Lena anser inte att hennes undervisning har ändrats i och med införandet av en-till-en-

undervisning med datorer på skolan. I sin beskrivning kring utformandet av ett arbetsområde 

har datorn inte getts en central roll och hon berättar att hon sällan bygger sin undervisning 

runt datorn. Som förklaring menar hon på att de skrev även innan en-till-en-undervisning 

infördes, samt att många elever faktiskt vill skriva för hand trots att de kan välja att skriva på 

datorn. Hon använder datorn främst som ett skrivverktyg och som ett verktyg för att kunna 

lyssna på texter. Utöver detta försöker hon hitta på lösningar så att eleverna ska kunna jobba 

med olika saker om de vill och att det finns utrymme i schemat för att använda annan tid än 

enbart svensklektionerna.  Lena uppger att hon kommunicerar med sina mentorselever via 

Facebook om hon snabbt vill få ut någon form av information. Hon anser att det är ett smidigt 

sätt att nå eleverna och att det fungerar bra då de har lärt sig att även hon hänger där.  

 

Båda uppfattar det som att de jobbar varierat och varvar grupp- eller paruppgifter med enskilt 

arbete, men uttrycker samtidigt att det blir mycket enskilt arbete när de skriver text. Sara 

förklarar att hon till stora delar utgår från vad som fungerar för gruppen men att ”(D)et kan ju 

bli så. Det finns ju en risk att det blir så. Men samtidigt är det ju upp till läraren hur man vill 

utforma undervisningen så det är ju inget som säger att det måste bli så”. Lena menar att enda 

skillnaden mot förr är att man nu sitter framför en skärm men att man i stort sett gör samma 

uppgifter som innan datorn fanns och att enda skillnaden är datorn i sig. Hon anser att 

eleverna inte upphör att prata eller komma med tips och råd till varandra bara för att de nu 

skriver på datorn. Snarare uppfattar hon det tvärtom som att de har lättare för att visa varandra 

sina texter när de skriver på datorn genom att vinkla den.  
 

Saras uppfattning är att du kan se att en elev är motiverad i och med att de presterar på en helt 

annan nivå, och att man får ett bättre resultat från eleven. Hon säger att det kan visa sig på 

olika sätt och att man märker om de tycker att någonting är kul: ”De kanske är med och 

diskuterar på ett annat sätt eller att de tar sig an en text lättare eller de skriver mer utförligt om 

nånting de är intresserade av.”  
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Lena har liknande erfarenhet och hennes uppfattning är att man kan bedöma hur motiverade 

eleverna är utifrån deras lektionsaktivitet. Genom att lyssna till hur snacket går mellan 

eleverna under lektionen och huruvida de pratar kring själva ämnet anser hon att hon kan 

bedöma om en elev är motiverad eller inte.  

 

En-till-en-undervisning med datorer som motivationshöjande 
effekt för elever i behov av stöd 

Sara anser, som tidigare nämnts, att datorn är motivationshöjande i sig för att ”den gör allt så 

mycket enklare”. I och med att hon tidigare har jobbat på en skola där man inte hade en-till-

en-undervisning så upplever hon att hon ser en skillnad och att datorn ”underlättar så otroligt 

just för de eleverna som har det svårt i både svenska och engelska”. Detta genom de 

förutsättningar som skapas i och med användandet av den. Bland annat genom att det går att 

anpassa skoluppgifterna utifrån behov. Som exempel nämner hon hur elever med 

anpassningar och som till exempel har dyslexi får stöd i sitt skrivande och i bearbetandet av 

texter och med stavningsdelen. Hon beskriver hur dessa elever kan lyssna på texter. Hon 

berättar om engelskan, som hon också undervisar i, och där läroboken finns digitalt så 

eleverna kan göra övningar på datorn istället för att behöva göra dem på annat sätt. Hon 

menar på att den återkoppling som sker direkt är viktig och verkar motivationshöjande på 

eleverna. Hon har även tankar kring olika datorprogram som man skulle kunna använda för att 

utveckla undervisningen och som hon tror kan verka motiverande på elever som har lättare för 

att motivera sig i skolarbetet genom användandet av datorn. Sara är tydligt med hur hon ser på 

kopplingen mellan hur mycket datorn underlättar, de anpassningar som kan göras för elever i 

behov av stöd och elevernas motivation till skolarbetet.  

  

Lena beskriver datorn som i första hand underlättande, snarare än motivationshöjande, för de 

elever som är i behov av stöd, men menar på att datorn helt klart gör skillnad i och med, att 

som hon uppfattar det, fler elever arbetar på lektionerna: ”(D)e klara fördelarna är de som har 

skrivsvårigheter. Som alltid har en dator till hjälp. Samma med de som har det jobbigt med att 

läsa.” Eleverna har enligt henne numera alltid möjlighet till att lyssna på texter i bland annat 

SO:n, som hon också undervisar i, eftersom läromedlen i SO ligger digitalt. Lena ger i 

intervjun uttryck för en syn på datorn som till viss del motivationshöjande för elever i behov 

av stöd. Detta genom just hur den underlättar i skolarbetet, och utifrån att ingen behöver 

känna att den sticker ut när den använder någon form av hjälpmedel, eftersom alla elever i 

klassrummet har en dator, och att den finns där för att kunna användas hela tiden: ”(N)ämen 

så att det är klart att det underlättar att alla, det är ingen som sticker ut när man lyssnar eller 

läser för alla är vana att ha en dator.” Hon beskriver hur det sett ut förr om åren då elever som 

haft läs- och skrivsvårigheter, och därmed varit i behov av stöd på olika sätt i undervisningen, 

under lektionstid fått gått iväg tillsammans med sin lärare, för att hämta någon gammal dator 

och några stora hörlurar, och hur andra elever har reagerat kring detta: ”Och alla tittade och: 

Öh, varför får han ha en dator för? Nu sitter alla där, alla har ju hörlurar i regel till sina 

mobiler.” Lena anser av den anledningen att en-till-en-undervisning med datorer skapar bättre 

förutsättningar i arbetet med svagare elever men även i arbetet med inkludering i och med att 

ingen sticker ut; att lärare lättare kan anpassa materialet bättre och ge texter som bättre passar 

eleven och dennes nivå, utan att det blir någon stor grej av det är bra, eftersom det finns elever 

som tycker att det är jobbigt.  
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Lena uppger att alla elever på skolan, oavsett om man är i behov av stöd eller inte, har olika 

program som ligger inlagda i deras datorer och som kan användas i undervisningen för att 

underlätta i de olika ämnena. Utöver dessa program finns ytterligare ett nedladdat program på 

vissa elevdatorer i form av Legimus. Trots dessa ökade förutsättningar som en-till-en-

undervisningen ger och som kan underlätta och därmed verka motivationshöjande för elever i 

behov av stöd så är det enligt Lena inte självklart att alla elever vill ha det stödet eller 

upplever det så. Hon berättar om en elev som inte vill ha material vare sig inscannat eller 

uppläst och som trots alla möjligheter en-till-en-undervisningen med dator medför ändå envist 

väljer att läsa ur en bok istället för att lyssna, trots stora svårigheter i att kunna tillgodogöra 

sig innehållet på detta sätt.  

 

Elevernas uppfattningar kring motivation och en-till-en-
undervisning  

För att Linus ska känna sig motiverad behöver han ha datorn och så har det varit under hela 

skoltiden. Han tyckte att det var allmänt jobbigt i skolan och jobbade inte om han inte fick 

använda en dator. För honom är inte hur lektioner är utformade det viktigaste utan han känner 

att han blir mer motiverad till skolarbetet bara av att ha en dator. Även om hans uppfattning är 

att allt inte är roligt som man gör i svenskämnet så gör han det ändå eftersom han, liksom 

Albin, har som mål att få så bra betyg som möjligt för att komma in på det gymnasieprogram 

som han vill gå. Hans uppfattning är att man inte utgår från det som ska vara roligt för 

eleverna när man utformar svenskundervisningen: ”om man skulle tänka över alla uppgifter 

liksom vi har gjort under ett helt år då är det ju mer att de går efter kunskapskraven än att det 

ska va kul”. Samtidigt som han menar att det kan bli roligt om läraren planerar en större 

uppgift där man får in flera kunskapskrav inom samma tema.  

 

Pers uppfattning är att datorn gör skolarbetet lättare i och med att allt blir samlat på samma 

ställe: ”Jamen, det håller koll på allting mycket lättare. Allt man skriver och det finns mycket 

information på internet och så där.” Han beskriver hur överlycklig han var när han fick sin 

dator och att datorn var det man såg fram emot när man skulle börja högstadiet. Per upplever 

att det funkar bra med användandet av datorn i undervisningen och skriver i princip allt på 

den. För Per handlar det om dagsform. En dålig dag kan han behöva tjatas lite på, även om 

han påstår att han alltid gör det han ska, oavsett om han känner sig motiverad av skolarbetet 

eller inte. För att känna motivation behöver han ha lugn och ro omkring sig och en dator att 

jobba på. Hur läraren lägger upp sin undervisning uppfattar han som viktigt för att det vid 

genomgångar kan bli rörigt och för mycket. Det viktiga är inte vad det undervisas kring utan 

hur: 

Alltså, det… bra genomgång så att jag förstår. Och sen inte för lång heller. Så jag orkar 

sitta still och lyssna. Och sen kanske att jag får prata lite med läraren efter genomgången så 

att jag förstår vad vi ska göra. 

Per anser att det av läraren krävs att den är rättvis, glad och positiv för att elever ska bli 

motiverade och att hur läraren är som person väger tyngre än vad man gör på lektionen. 

Albins uppfattning är att svenskundervisningen är utformad för att försöka motivera eleverna i 

klassen. Han upplever att läraren försöker variera undervisningen och att den är helt okej när 

lärarna försöker blanda olika arbetsformer men även arbetsuppgifter: ”Det är inte alla 

lektioner man känner att…när den är klar att den var jätteroliga, har fått jättemycket gjort 

utan…men andra lektioner känner man ju att de var roliga liksom.” Albin använder datorn 
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mycket – både i skolan och hemma och upplever att det går snabbare att skriva på den än för 

hand och ser den mer som underlättande än som motivationshöjande. Dok poängterar han att 

man som elev kan bli mer motiverad om skolarbetet är enklare, och att det är det som datorn 

hjälper till med. Hans uppfattning är att datorn till största del används som ett skrivverktyg 

men också när de ska söka fakta på något sätt. I samband med skrivuppgifter vill han att 

läraren styr upp angående ämne och vill inte att det blir för fritt.  

 

Anna tycker att det är viktigt för motivationen att man får skriva om roliga saker, att det går 

att relatera till ämnet genom egna erfarenheter och att det bygger på intresse. Hon vill arbeta 

på olika sätt beroende på uppgift, tycker om när det är fritt skrivande och att man får hitta på. 

Hon berättar att de brukar få vissa punkter som ska vara med, och att det brukar vara inom 

olika teman såsom sporter. Anna anser att datorn används olika mycket beroende på vad som 

ska göras. Hon uppfattar datorn som motiverande i sig, att den underlättar och anser att det 

blir roligare när de får arbeta med den, men upplever inte att det är så stor skillnad mot när 

hon gick på mellanstadiet och de hade datorvagnar. Hon uppger att en del i klassen lyssnar på 

böcker i datorn och att man när man är klar med en uppgift kan gå in och öva på olika saker 

via webbsidan Övningsmästaren. Annas uppfattning är att datorn mestadels används till att 

skriva på, men att en del elever väljer att skriva för hand trots denna möjlighet. 

 

Önskvärda motivationshöjande insatser i svenskundervisningen 

enligt eleverna 

För Per handlar det om att få veta vad som ska göras och både han och Anna nämner att 

relationen mellan lärare och elev är viktig. Anna förklarar att det är viktigt att lärarna vet vilka 

styrkor man har och vad man kan behöva stöd med. För att hon ska känna sig motiverad 

behöver hon som tidigare nämnts kunna relatera till ämnet utifrån egna erfarenheter och anser 

att datorn i sig är motivationshöjande, men också att det grundar sig på elevers intressen, även 

om hon anser att kunna relatera till ämnet är viktigare.  

Albin vill att undervisningen ska vara varierad och inte för upprepande. Han har förståelse för 

att man måste lära sig vissa saker även om det är tråkigt men efterfrågar då mer snabb och 

effektiv undervisning och att man kanske kan utgå mer från datorn eftersom den mesta tiden 

går åt till att sitta skriva på uppgifter i arbetshäften. Han tycker att det är viktigt att läraren kan 

lära ut rätt saker och att den är glad så att man själv blir det. Även Linus uttrycker att vissa 

saker måste göras men att det är viktigt att läraren försöker göra roliga saker som är kul och 

intressant för eleverna. Han tycker att större arbetsområden känns roligare i och med att det då 

arbetas med flera kunskapskrav inom samma område. 

 

För- respektive nackdelar med en-till-en-undervisning med datorer 

Lärarna 

Lena uppvisar en lite splittrad syn på en-till-en-undervisning utifrån vad hon gett uttryck för 

under intervjun; hon ser datorn som en fördel och ett fantastiskt hjälpmedel. Detta framför allt 

i och med tillgången till att kunna lyssna på texter eller få dem upplästa, samt möjligheterna 

som finns kring skrivande, men under intervjuns gång ger hon uttryck för en delvis annan 

uppfattning, utifrån det som nyligen nämnts. Hon säger att hon inte skulle vilja gå tillbaka till 

när de inte hade en-till-en-undervisning med datorer, utan uppfattar det som att det mest är 
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fördelar med dem; att det är bra att även elever som inte har svårigheter har möjlighet att läsa 

och lyssna samt möjlighet till att repetera via den. Hon anser att det helt klart är lättare att få 

många elever att skriva en text på dator än vad det är att skriva för hand eftersom det är enkelt 

att skriva och bearbeta text på datorn. Lena anser också att en positiv del av att undervisa på 

en skola med en-till-en-undervisning med datorer är att gruppuppgifter som utförs på datorn 

aldrig behöver stanna av eller att elever blir overksamma på lektioner, i och med möjligheten 

att dela dokument med varandra i Google Docs. Även om en elev inte har med sin dator går 

det att komma åt en uppgift som är delad.  

 

En utmaning i en-till-en-undervisning är enligt Lena den tekniska delen, att lärare och elever 

har olika program i sina datorer och att fortbildning inte getts i hur man kan arbeta med datorn 

fullt ut i undervisningen. Elever som har läs- och skrivsvårigheter, förklarar hon, kan 

dessutom ha olika program och att man som lärare inte alltid har koll på vilken elev som har 

vilka eftersom sådant redan är inlagt när eleverna börjar. Hon berättar att hon tycker att det tar 

tid att fixa med exempelvis PowerPoints och att lära sig nya saker och program, och att tiden 

inte alltid finns för att sätta sig. Dessutom känner hon att hon inte har kunnat lita fullt ut på att 

det ska fungera praktiskt då elevdatorer inte tas med till lektioner, blir kvar hemma, går 

sönder, samt att skolans uppkoppling inte alltid har varit så stabil som den är nu.  

 

Den fortbildning som getts beskriver båda lärarna som att den endast har rört sig kring den 

lärplattform som används och de efterfrågar fortbildning som rör själva en-till-en-

undervisningen och utvecklandet av denna. Som exempel nämner Lena program som bara 

eleverna har och som inte återfinns på lärarnas datorer. Lena menar på att det ju är lärarna 

som i första hand får hjälpa eleverna när det strular och något inte fungerar och att det då är 

viktigt att man har tillräcklig kunskap – något hon i dagsläget inte tycker att hon har. Sara 

känner att hon vill ha fortbildning i bra program som finns men konstaterar samtidigt att hon 

inte har kännedom om vilka program som finns och som kan vara bra att använda i 

undervisningen, så till att börja med vill hon ha tips och råd på vad som finns.  

 

En nackdel som Lena nämner är hur hon uppfattar det som att eleverna tycker att det är 

jobbigt att släpa på datorn, vilket gör att den inte alltid kommer med tillbaka när den tagits 

med hem. Ytterligare en nackdel som båda lärarna och i stort sett alla elever nämner är att det 

är lätt att man som elev gör annat på lektionerna; på datorn kan du ha flera flikar uppe och 

bakom någon av dessa ha ett spel igång, en del spelar och/eller lyssnar på musik som stör 

övriga elever som jobbar eller när det tittas på film.  

 

Sara uppger, som tidigare nämnts, att hon bara ser positiva saker med en-till-en-undervisning 

med datorer då hon anser att datorn skapar förutsättningar för att jobba utifrån elevers behov 

och med en hel del mer saker som exempelvis Memes-arbetet, men också att elever med 

exempelvis dyslexi får stöd i sitt skrivande och hur det underlättar i arbetet med respons och i 

bearbetandet av texter. Hon nämner också hur problem med mobiltelefoner inte längre blir 

lika stort då du på en skola med en-till-en-undervisning med datorer inte behöver den på 

samma sätt för att slå upp ord eller hitta fakta. Visst upplever även hon att det är en del saker 

som inträffar, som att elever kommer utan dator, saknar sin laddare, att datorn går sönder eller 

har varit på lagning ett flertal gånger men anser att det alltid kommer vara så eftersom vi är 

olika bra på att hålla koll på saker. Hon ser det inte som ett stort problem utan tycker att det 

över lag fungerar bra och att de är snabba med att laga och skicka tillbaka dem som varit inne 

på lagning,  
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Eleverna 

Anna tycker att det är bra att kunna använda datorn hemma och gör det mer nu när hon har en 

dator med allt samlat i. Hon kollar genomgångar och sådant de gjort på lärplattformen inför 

prov. Hennes uppfattning är att elever jobbar mer och både hon och Linus uppfattar det som 

att elever tycker att datorn gör det roligare och nämner, precis som Albin, att en fördel är 

lättare att skriva på en dator. Även Per nämner att datorn är en fördel i skrivarbetet eftersom 

allt blir samlat på samma ställe. Han beskriver dessutom hur ”det blir lättare att jobba, för det 

gå, snabbare och effektivare att skriva på dator”. Albin nämner att det underlättar när man ska 

hitta fakta. Linus menar att datoranvändning ligger i tiden eftersom alla spelar på datorn. Han 

tycker själv att det gör ont i handen när han skriver länge för hand. Han anser att det är en 

fördel att ha en dator om man är motiverad. Samtidigt nämner han spelandet som en nackdel i 

och med att en del elever spelar istället för att arbeta., men anser att det är en fördel att ha 

datorn om man är motiverad och vill jobba.   

Per, Anna och Albin tycker att nackdelen med att ha en-till-en-undervisning med datorer är att 

det är väldigt lätt att öppna fler flikar och göra andra saker än det som ska göras även om 

Albin påstår att elever gjorde annat även innan en-till-en-undervisning infördes i skolans 

värld: ”Å andra sidan så drabbar det ju lika mycket som och stirra ut genom fönstret en kvart, 

som det är lätt hänt att det blir också.” Per anser att en nackdel med datorn är ”den är jobbig 

och släpa med”. Anna tycker att en nackdel är när elever sätter på musik utan att använda 

hörlurar, och inte heller tar ner datorn när lektionen ska börja: ”Lärarna bara: nej, ta ner 

datorn och så tar de ner och så tar de upp den igen liksom. Så det är ganska störande.”  

 

Sammanfattning 

Några meningsbärande huvudteman kan sägas ha framträtt i resultatet: En-till-en-

undervisning – motivationshöjande och/eller underlättande, En-till-en-undervisning med 

datorer som stöd för lärandet, Lärarens betydelse samt Lustbetonat, relevant och intressestyrt. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på en övergripande nivå att av en-till-en-undervisning kan 

ses som motivationshöjande, men att den framförallt är motivationshöjande i och med dess 

underlättande genom de möjligheter och förutsättningar den innebär för elever i deras 

skolarbete, och språk-, läs- och skrivutveckling. Detta framförallt för de elever som är i behov 

av stöd och i läs- och skrivsvårigheter. Att en-till-en-undervisning med datorer kan vara ett 

stöd för lärande, och särskilt för elever i behov av stöd och i läs- och skrivsvårigheter är något 

som också framgår i resultatet. Dessutom visar resultatet av studien på lärarens betydelse för 

elevers motivation till skolarbetet i en-till-en-undervisning med datorer samt vikten av att en-

till-en-undervisningen och att undervisningens innehåll och utformning är kopplat till elevers 

intressen, är lustbetonat och för eleverna känns relevant.   

 

Analys 

I analysen har resultatet försökt förstås med utgångspunkt i KoRP och dess tre centrala 

begrepp: delaktighet, kommunikation och lärande. Ahlberg (2007b) anser, som tidigare 

nämnts, att strukturella aspekter av skolans verksamhet är nödvändiga att studera. I denna 

studie blir därför skolans verksamhet, och den undervisningskontext som elever ingår i, det 

som elevernas villkor och förutsättningar för delaktighet och lärande ska förstås utifrån. 
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Eftersom dessa begrepp är integrativa och kan ses som sammantvinnade (Ahlberg, 2007a) 

kommer vissa delar av resultatet återkomma under flera rubriker även om försök har gjorts att 

dela in det som framkommit utifrån det som tolkats som huvudinnebörden i det som uttalats i 

resultatet.  

 

Delaktighet 

I resultatet framgår hur samtliga elever, förutom Per, tar med datorn hem, och till följd av en-

till-en-undervisningen med datorer gör mer skolarbete hemma. Detta sett mot hur de utfört 

läxor och skolarbete utanför skoltid under tidigare år när de gått på en skola med traditionell 

undervisning, vilket visar på en positiv utveckling av elevernas delaktighet i skolarbetet. 

Eleverna tar således mer aktiv del i skolarbetet nu sett mot tidigare. Det här kan ses som ett 

exempel på hur elevers villkor och förutsättningar att lära ökar genom att det har tagits beslut 

på organisationsnivå (Ahlberg, 2007b) att en-till-en-undervisning med datorer har införts på 

skolan. Det beslut som tagits kring att det i skolans verksamhet ska erbjudas en dator till varje 

elev påverkar därmed även på individnivå (Ahlberg, 2007b). Resultatet visar att till följd av 

beslutet har elevernas motivation till skolarbetet ökat, vilket är gynnsamt för deras språk-, läs- 

och skrivutveckling. Ahlberg (2013) skriver att delaktighet kan ta sig uttryck på olika sätt i en 

skolas verksamhet, och en av de faktorer som hon kommit fram till att det kan visa sig i är just 

i organiserandet av lärsituationer, som stärker elevers självkänsla och motivation.  

 

Ahlberg (2007a) skriver om hur forskningsintresset inom KoRP kan riktas på samma gång åt 

flera olika håll. När lärarna i sin undervisning försöker motivera eleverna genom att göra dem 

delaktiga, på så sätt att de inom ramen för ämnet försöker utgå från elevernas intressen, kan 

det ses som ett exempel på hur lärarnas didaktiska perspektiv på undervisningsinnehållet och 

utformandet av undervisningen leder till att de erfar och upplever att eleverna känner sig 

motiverade av undervisningen (Ahlberg, 2007a). Lena nämner att hon försöker hitta aktuella 

ämnen att utgå från då hennes uppfattning är att eleverna blir motiverade när de förstår syftet 

med något, vilket bekräftas av Albin och Per, men även Anna, som nämner vikten av att det 

man arbetat med går att relatera till. Sara planerar olika arbetsområden utifrån elevernas 

önskemål, samt utifrån aktuella händelser som sker i deras nutid. När lärarna beskriver hur de 

utgår från elevers intressen och vad deras elever tycker om att göra har det sin grund i 

kommunikation, vilket visar på hur delaktighet, kommunikation och lärande kan ses som 

sammantvinnade i skolans sociala praktik (Ahlberg, 2007a). Dessutom kan det ses som 

exempel på hur hänsyn tas till den enskilde eleven, såväl som gruppens behov, vilket kan 

tolkas som en strävan i att skapa en inkluderande klassrumsmiljö (Ahlberg, 2013). 

 

 Kommunikation 

Att eleverna känner sig delaktiga och motiverade av undervisningen visar sig enligt lärarna i 

hur eleverna interagerar och kommunicerar kring ämnet, bland annat i exemplet som Lena 

nämner i sin intervju, genom vinklandet av skärmarna för att visa lektionsarbetet de gör för 

varandra. Ahlberg (2013) har kommit fram till att kommunikation med fokus på elever i 

behov av särskilt stöd kan ta sig uttryck i hur elever samarbetar för ökad gemenskap och i 

studien visar det sig även i de grupparbeten som läraren Lena beskriver och som underlättas 

av att man arbetar i Google Docs. Eleverna blir delaktiga i arbetsprocessen och de 

kommunicerar med varandra för att genomföra arbetet, oavsett om de är på plats eller inte, 
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vilket visar på hur skolan och dess verksamhet bygger på kommunikation genom samtal, text 

och handling (Ahlberg, 2013). Av detta kan slutsatsen dras att det beslut som tagits på 

organisationsnivå och införandet av datorer således påverkar på såväl grupp- som individnivå 

(Ahlberg, 2007b).  

 

Samtliga elever lyfter lärarens betydelse för deras lärande och motivation, men på lite olika 

sätt och när Per och Anna nämner att relationen till läraren är viktig synliggörs det i denna 

studie ett av de sätt som Ahlberg (2013) skriver att kommunikation kan ta sig uttryck i skolans 

sociala praktik. Även Linus uppfattning att lärarens planering är viktig, samt hur Albin och 

Per nämner att det är viktigt att läraren är glad och för Per även positiv, visar på relationens 

betydelse, vilket kan ses som exempel på hur kommunikation kan ta sig uttryck i skolans 

verksamhet (Alhberg, 2013). Per lyfter ytterligare ett sätt som kommunikation kan ta sig 

uttryck i skolans verksamhet när han efterfrågar struktur och att läraren behöver lägga upp 

undervisningen på ett tydligt sätt, (Alhberg, 2013). Detta kan även kopplas till hur Ahlberg 

(2001) beskriver att meningsskapande ska kopplas till flera faktorer som utvecklas i socialt 

samspel med andra eftersom meningsskapande och kunskapsbildning inte ska förläggas på 

den enskilde individen eller till praktiken utan att dessa ska utvecklas tillsammans med andra.  

 

Det ansvar som lärarna Sara och Lena uppfattar att läraren har kring hur den utformar och 

strukturerar undervisningen bekräftar elevernas uppfattningar kring detta. Genom att 

kommunicera med sina elever och skapa relationer får Lena och Sara reda på vad som 

intresserar dem och det försöker de sedan bygga undervisningen kring. Genom den nära 

relation som lärare och elever bygger upp och som kan ta sig uttryck i kommunikation 

(Alhberg, 2013) skapas också möjligheter för att verksamheten utvecklas på såväl grupp- som 

individnivå (Ahlberg, 2007b). När de dessutom försöker anpassa undervisningen utifrån 

elevernas förutsättningar och olika behov av stöd, genom att använda material som ligger på 

en lagom nivå för varje elev, för att öka elevernas motivation till skolarbetet tar de ett ansvar 

för elever i svårigheter (2013). Det som däremot inte är uttalat här är hur detta går till, vilket 

gör att det inte går att säkerställa huruvida lärare, specialpedagoger och andra aktörer tar 

gemensamt ansvar för elever i svårigheter (Alhberg, 2013). Det går heller inte att uttala sig 

kring om kommunikation i skolans verksamhet tar sig uttryck genom att lärare och aktörer på 

olika nivåer reflekterar och arbetar tillsammans för att utveckla skolans verksamhet med 

fokus på elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2013), även om Lena beskrev hur hon 

tillsammans med sina kolleger utbyter idéer och lektionsplaneringar för att utveckla 

undervisningen.  

 

Lärande 

Resultatet visar att datorn är ett motivationshöjande inslag framförallt i hur den underlättar i 

en-till-en-undervisningen, och i elevernas skolarbete och språk-, läs och skrivutveckling. 

Detta visar på hur det språkliga och sociala sammanhang som förekommer i skolans dagliga 

praktik, formar skolans verksamhet (Alhberg, 2001) och hur denna skolas verksamhet, genom 

en-till-en-undervisning med datorer, skapar villkor och förutsättningar för elevers delaktighet 

och lärande (Ahlberg, 2001; 2013). Båda lärarna anser att datorn är viktig för elevernas 

lärande, och särskilt för elever i behov av stöd. Framförallt för de med läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi. Detta visar på hur en-till-en-undervisning skapar villkor och 

förutsättningar för elever delaktighet och lärande genom att det med datorns hjälp går att 

individanpassa undervisningen (Ahlberg, 2001; 2013). Det blir tydligt om vi sätter det i 
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relation till att datorn numera ses som något självklart och något som framförallt underlättar i 

skolarbetet av Per, Albin och Linus. Samtliga elever menar att datorn som verktyg underlättar 

i skolarbetet och i deras lärande, även om de beskriver hur viktig den är på lite olika sätt. Ett 

exempel på hur en-till-en-undervisning med dator skapar förutsättning för systematik och 

struktur i lärandet (Ahlberg, 2013) är när Per i sin intervju beskrev hur han uppfattar datorn 

som ett stöd i lärandet, genom att allt samlas på samma ställe. När Linus berättade hur han 

inte hade gjort något skolarbete alls så länge han inte hade en dator att arbeta på under tiden i 

mellanstadiet kan det tolkas som att datorn har varit nödvändig för Linus i hans lärande och 

kunskapsutveckling. Det exemplet kan kopplas till hur Ahlberg (2013) har kommit fram till 

att lärande för elever i behov av stöd kan ta sig uttryck i att gränser och möjligheter 

uppmärksammas för lärande och delaktighet i skolans verksamhet.  

 

Samtliga elever uttrycker att skolarbetet i och med datorn blir lättare och att det dessutom är 

enklare att ta med skolarbetet hem då det är samlat på ett och samma ställe, vilket kan ses som 

exempel på hur lärande kan ta sig uttryck genom att möjligheter ses istället för hinder 

(Ahlberg, 2013). Dessutom utifrån hur det väcker elevers lust att lära (Ahlberg, 2013), genom 

de ökade möjligheter som skapas när en-till-en-undervisningen med datorer skapar 

förutsättningar, för att på ett enkelt sätt ta med skolarbetet hem. Läraren Lenas uppfattning är 

även den att elevers skolarbeten och därmed lärande underlättas genom införandet av en-till-

en-undervisning med datorer eftersom skolarbetet, och därmed också elevers språk-, läs och 

skrivutveckling, inte riskerar att stanna av på samma sätt och någon elev i samband med 

grupparbete är hemma. Detta till skillnad mot om eleven undervisas på en skola utan en-till-

en-undervisning med datorer och den elev som är hemma är den som förvarar materialet. 

Utöver detta underlättas och utvecklas elevers lärande, enligt Lena, genom de ökade 

möjligheter som finns i att komma åt sitt skolarbete, även om man av någon anledning är 

hemma, om du som elev har valt att ta datorn med dig hem. På så sätt ger Lena uttryck för hur 

en-till-en-undervisning med datorer skapar förutsättningar för att se möjligheter istället för 

hinder, genom att hon uppmärksammar gränser och framförallt möjligheter för lärande och 

delaktighet, inom för ramen för den undervisning som bedrivs i skolans verksamhet, 

(Ahlberg, 2013). Även här synliggörs det hur ett beslut på organisationsnivå påverkat på 

grupp- och individnivå (Ahlberg, 2007b) genom att villkor och förutsättningar för elevers 

lärande och delaktighet utvecklas (Ahlberg, 2001; 2013). Detta visar sig i skolans dagliga 

praktik genom att exempelvis skrivuppgifter som utförs i Google Docs blir lättare att bearbeta 

då det är lätt att ändra i dem på datorn, och de slipper skrivas om helt eftersom eleverna alltid 

har tillgång till en dator. På så sätt visar det sig också i hur delaktighet och lärande kunde ta 

sig uttryck i organisering av lärsituationer som stärker elevers självkänsla och motivation 

samt att väcka elevers lust att lära (Ahlberg, 2013). 

  

Ahlberg (2007a) skriver om hur pedagogiska men också didaktiska insatser som görs för att 

stödja enskilda elever i deras lärande är avgörande för att elever ska känna gemenskap och 

delaktighet. Båda lärarna uppfattar datorn som ett bra hjälpmedel i undervisningen även om 

Lena ser datorn som framförallt ett hjälpmedel; ett stöd för elever som har behov av att kunna 

lyssna på texter samt ett skrivverktyg för framförallt de elever som har skrivsvårigheter. Sara 

använder datorn mer integrerat i undervisningen, och planerar lektionsinnehåll som inte hade 

varit genomförbart utan en-till-en-undervisningen med datorer, exempelvis i arbetet med 

Memes. Även hennes elever får lyssna på texter via datorn om de känner att de har ett behov 

av det och de skriver alltid på datorn då Sara anser att det är enklare för dem. Detta 

tillsammans med hur eleverna uppfattar datorn som motivationshöjande, men framförallt i hur 
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den underlättar i deras skolarbete och språk-, läs- och skrivutveckling, handlar om hur 

meningsskapande i social praktik kan kopplas till flera faktorer som utvecklas i socialt 

samspel med andra (Ahlberg, 2001) Det som framkommit i analysen av resultatet handlar om 

såväl enskilda individers kunskaper och erfarenheter som de gemensamma normer och 

värderingar som finns och utvecklas i verksamheten som en elev befinner sig i (Ahlberg, 

2001), men också hur skolans verksamhet bygger på kommunikation genom samtal, texter 

och handlingar, samtidigt som språket används för att skapa gemenskap och samhörighet och 

relationer ses som centrala för elevernas lärande (Ahlberg, 2013). 
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Diskussion 
 

Under denna rubrik förs först en metoddiskussion där de val diskuteras som tagits kring 

utformandet av studiens design. Detta följs sedan av en resultatdiskussion där diskussion förs 

kring resultatet utifrån det som tas upp i tidigare forskning inom området och delvis i relation 

till den litteratur som återfinns i bakgrunden.  

 

Metoddiskussion 

Att komplettera studien med enkätundersökning och/eller observation valdes bort då 

upplevelsen var att någon djupare förståelse inte skulle nås kring det som var syftet med 

studien. Valet av undersökningsmetod kan ses som en nackdel i och med att det medför att 

triangulering, som hade kunnat höja studiens kvalitet, därmed inte kan göras, och säkerställa 

hur det faktiskt förhåller sig i klassrum med en-till-en-undervisning, samt hur lärare arbetar 

för att säkerställa att eleverna känner motivation till sitt skolarbete. Dock var syftet med 

studien inte heller detta, utan att undersöka några lärares och elevers uppfattningar om hur 

svenskundervisningen är utformad för att motivera eleverna i deras språk-, läs- och 

skrivutveckling i en-till-en-undervisning med datorer. Reflektioner fanns till en början kring 

om att endast utgå från några elevers uppfattningar kring hur deras svenskundervisning är 

utformad för att försöka öka elevers motivation. Att valet ändå föll på att intervjua såväl lärare 

som elever har att göra med att intresse fanns av att ta del av såväl lärares som elevers 

uppfattningar inom samma undervisningskontext. Detta för att försöka förstå hur lärare och 

elever på en skola där man har en-till-en-undervisning med datorer uppfattar att 

svenskundervisningen är utformad. Hur lärarna utformar en-till-en-undervisningen med 

datorer utifrån det faktum att de alltid finns tillgängliga och hur de försöker motivera sina 

elever. Samtidigt ville jag undersöka hur de elever som undervisas av dessa lärare uppfattar 

att en-till-en-undervisningen med datorer är utformad för att försöka motivera dem, och om 

deras uppfattning är att det räcker med att ha en dator för att de ska känna sig motiverade. På 

så sätt framträder en mer fullständig bild av den undervisningskontext som avsågs att 

undersökas, än om studiens hade inriktats till att endast ta del av ena partens uppfattningar. 

Detta kan därmed ses som en fördel i denna studie då flera perspektiv framkommer i samma 

undervisningskontext. 

 

En styrka med min studie upplevs vara att undersökningarna inte har genomförts på den egna 

skolan eller med informanter som känt mig sedan tidigare. Även om man som intervjuare 

fortfarande i denna situation behöver vara medveten om den maktasymmetri som råder 

mellan mig och den som intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2017) behöver inte personer som 

intervjuas känna att det de säger kan komma att påverka skolsituationen för dem eller att jag 

har någon relation med dem som vi talar om. Samtidigt måste en medvetenhet finnas att man 

som vuxen kan ses som representant för vuxna inom skolvärlden och att det kan ha påverkat.  

 

Till en början fanns en osäkerhet kring om det var en bra idé att låta elever i årskurs 9 ingå i 

urvalet. Detta på grund av att det är deras sista termin i grundskolan, och de behöver vara 

fokuserade, då denna termins betyg också utgör slutbetyget i grundskolan. Att ändå tre av de 

fyra elever som deltog i studien går i år 9 har att göra med att lärarna som intervjuades 

undervisar svenskklasser i år 7 respektive år 9, och då endast en elev i år 7 var intresserad av 
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att delta, och mitt urval bygger på frivillighet, blev det naturligt att fler informanter från år 9 

ingick i urvalet, där fler elever kunde tänka sig att låta sig intervjuas.  

 

Att bli en bra intervjuare blir man genom att intervjua (Kvale & Brinkmann, 2017), men inom 

ramen för detta examensarbete finns inte riktigt tiden för att träna upp denna förmåga och 

trots att vi har övat oss i intervjuande under utbildningen så finns en hel del att utveckla inom 

detta område. Trots att min avsikt var att hålla oss till ämnet och det som studien syftar till att 

undersöka blev det några avsteg från detta och mina brister som intervjuare kan helt klart ha 

kommit att påverka denna studies resultat. Ledande frågor kan ha ställts vid några tillfällen, 

vilket säkerligen kom att påverka informanterna och deras svar på de följdfrågor som ställdes. 

En annan intervjuare hade säkert fått andra svar genom att andra följdfrågor hade ställts. Jag 

anser att vi i vårt arbete som speciallärare bör sträva efter att utveckla denna förmåga, då vi 

har god nytta av att kunna detta hantverk i vårt yrke, i mötet med elever och vårdnadshavare.  

Inför intervjuerna genomfördes ingen pilotintervju då det uppstod svårigheter med att ens få 

tag i lärare som kunde tänka sig att delta i själva studien, vilket var avgörande även för vilka 

elever som skulle ingå i studien, eftersom de elever som skulle intervjuas behövde vara elever 

som undervisades av lärarna som deltog i studien. Dock diskuterades frågorna i 

intervjuguiden med kolleger som har erfarenhet av arbete på skolor med en-till-en-

undervisning med datorer, varvid några frågor justerades och en lades till, vilken behandlade 

utformningen av undervisningen. Jag är medveten om att det hade varit fördelaktigt att 

genomföra pilotintervjuer för att kunna reflektera utifrån en faktisk intervjusituation och kring 

vilka följdfrågor som kunde komma att behöva ställas. Under de semistrukturerade 

intervjutillfällena visade sig intervjuguiden inte fungera tillfredsställande då en del av 

informanter talade väldigt öppet medan andra gav mer korta svar. Till följd av detta användes 

intervjuguiden mer som en checklista. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer kan 

ses som en fördel i studien, eftersom det skapade möjligheter till variation under intervjuerna, 

utifrån hur var och en utvecklades.  

Det finns en risk att informanten kan välja att dra sig ur intervjun och att man på sätt och vis 

kan motverka detta genom att noga försöka kontrollera, under intervjuns gång, att man 

uppfattat informanten och det denne sagt rätt (Kvale & Brinkmann, 2017). Med detta i åtanke 

följdes intervjusvar aktivt upp i ett försök att klargöra och utvidga informantens uttalande. 

Kritiska frågor ställdes med avsikt att ta reda på skälen bakom det sagda. Problemet med detta 

var upplevelsen av att jag istället blev för upprepande och vid något tillfälle lät tjatig. Detta 

kan dock ses som en styrka i studien då en strävan verkligen fanns av att få bekräftat om jag 

uppfattat informanten och dennes uttalande rätt. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen har delats upp i följande underrubriker: Motivationshöjande faktorer och 

en-till-en-undervisning, Motivation och prestation, Viktiga aspekter för lärande i samband 

med en-till-en-undervisning med datorer, En-till-en-undervisning – ett förändringsprojekt, 

Datorn som ett fönster mot världen samt Digitaliserad undervisning – en kontextuell lärmiljö.  
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Motivationshöjande faktorer och en-till-en-undervisning 

Ett konstaterande kan göras kring att vi inte kan bortse från elevengagemang och motivation 

när vi pratar om utvecklande av lektionsarbete samt elevers läs- och skrivförmågor. Trots att 

en-till-en-undervisning med datorer införs (Kroksmark, 2014) visar denna studies resultat på 

att det verkar vara samma faktorer som påverkar hur elever motiveras till skolarbetet och vad 

de anser är viktigt för att de ska känna motivation. Oavsett om de ingår i en kontext med en-

till-en-undervisning med datorer eller om de undervisas på en skola där detta inte införts. 

Studiens resultat visar att det som är viktiga motivationshöjande faktorer inte visat sig vara 

andra faktorer än de som redan nämns i aktuell forskning. Ingen av eleverna i studien nämner 

den egna självbilden eller självförtroendet som en koppling till motivation för skolarbete, 

något som visat sig i andra studiers resultat (Chambers Cantrell et al., 2017; Groff, 2014; 

Hardré et al., 2008), men däremot lyfter flera informanter vikten av att skolarbetet utgår från 

elevers intressen och/eller känns relevant, vilket är faktorer som återfinns hos tidigare nämnda 

studier samt i studien av Johnson et al. (2008). Av denna studies resultat går att utläsa att hur 

lärare planerar och utformar undervisningen är viktigt, både vad gäller innehåll som 

arbetsmetoder, något som även Jang et al., (2015) kommit fram till i sin studie och som stöds 

av Skolinspektionens rapport (2012).  

 

I speciallärarens uppdrag måste det därför ingå att stötta lärare i hur undervisning ska 

utformas vad gäller att öka elevers motivation till skolarbete. Jag anser utifrån studiens 

resultat att det behöver påminnas om att det man bygger undervisningen på fortfarande måste 

grundas i elevers intressen och att det känns relevant. Annas uppfattning är att lärare behöver 

veta elevers styrkor samt vilket stöd var och en behöver för att utvecklas, och detta kräver att 

lärare lär känna sina elever och utvecklar en relation till dem. När lärarna beskriver hur de 

utgår från elevers intressen och vad eleverna tycker om har det sin grund i kommunikation. 

Kommunikation kan därmed ses som en förutsättning för att kunna motivera elever i deras 

lektionsarbete. Lärare får därför inte glömma vikten av att kommunicera med sina elever och 

skapa relationer eftersom detta skapar förutsättningar för dem att utvecklas i sitt lärande. Att 

relationer är viktiga är något som kan konstateras utifrån denna studies resultat och både Per 

och Anna beskriver hur viktig relationen är för dem. Detta har också visat sig vara en 

motivationshöjande faktor i tidigare studier (Chambers Cantrell et al studie, 2017; Hardré et 

al. (2008).  

 

Motivation och prestation 

Tre av eleverna närmar sig slutet av sin skoltid i grundskolan och i resultatet visade det sig att 

deras motivation för tillfället var starkt präglat av att höja slutbetygen och komma in på sina 

respektive gymnasieval, till skillnad mot hur eleven i år 7 uttryckte sig gällande motivation. 

Detta har visat sig stämma överens med resultatet i studien av Li et al (2015) där elevers syn 

på teknologianvändning studerades och hur elevers syn på hur teknologin kan användas 

ändrades och blev mer praktiskt inriktat i takt med stigande ålder. Flera studier (Groff, 2014; 

Hardré et al., 2008) har i sina resultat fått fram att elevers motivation kan vara kopplat till 

stöttande av framtidsmål och att de vill ha en stödjande miljö, vilket även Läraren Lena 

uppfattade var viktigt för elevers motivation. Betyg ges som exempel på det som kallas 

prestationsmål som en form av yttre motivation (Jang et al., 2015) men om man ska placera in 

framtida mål som att komma in på sitt gymnasieval under indelningen i inre eller yttre 

motivation känns inte lika självklart. Dock anser jag att det helt klart har att göra med det som 

berörs i litteratur som tas upp bakgrundskapitlet av Tebelius Bodin (2017): Tebelius Bodin 
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(2017) beskriver det som motivation genom självständighet i och med att eleverna har gjort 

en form av val när de väljer att motiveras av det faktum att de har ett mål med sitt skolarbete 

men eventuellt också genom utveckling då de vill komma framåt och utvecklas för att få så 

pass bra betyg att de kommer in på sina respektive gymnasieprogram.   

 

Viktiga aspekter för lärande i samband med en-till-en-

undervisning med datorer 

I litteraturen som återfinns i bakgrundskapitlet av Segolsson (2013) samt Grönlund (2014) 

behandlas uppfattningen att en-till-en-undervisning med datorer leder till mer ensamarbete, 

och hur elever riskerar att missa viktiga bitar i sitt lärande då samarbete och tillfällen för 

kommunikation försvinner. Dock anser båda lärarna att den bilden inte riktigt stämmer. Deras 

uppfattning är att det snarare förekommer mer kommunikation i en-till-en-undervisning 

mellan elever, då de visar en större benägenhet för att visa och dela med sig av skolarbetet 

genom att exempelvis vinkla skärmen mot en kamrat. Lena pratade istället om fördelar med 

att arbeta med grupparbeten när alla elever har tillgång till en egen dator, samt hur arbetet inte 

riskerar att stanna av när det sker i Google Docs och dokument delas med andra. Sara ansåg 

att det handlar om hur läraren väljer att utforma sin undervisning och att det är läraren som 

styr vad och hur arbetet med olika arbetsområden sker. Hon uttryckte att det ligger i lärares 

ansvar att skapa förutsättningar för dialog och kommunikation. Detta är sådana saker som 

ingår i vårt uppdrag som blivande speciallärare: att stötta lärare så att elever med läs- och 

skrivsvårigheter tillsammans med sina klasskamrater, kan få det stöd som de är i behov av, då 

vi efter examen ska ha förmågan att kritiskt analysera och medverka i förebyggande arbete, 

och bidra till att undanröja hinder och svårigheter som kan uppstå i olika lärmiljöer 

(Högskoleförordningen, 2015). Speciallärare behöver därför stötta lärare i att hitta lösningar 

för hur uppgifter som kräver kommunikation och samarbete utformas så att lärmiljön inte blir 

ett hinder för elevers lärande och kunskapsutveckling. 

  

Tallvid (2015) kom, som tidigare nämnts, fram till att införandet av en-till-en-undervisning 

med datorer inte verkar påverka undervisningens utformning utan att klassrumsaktiviteterna 

fortsatt som tidigare och inneburit utmaningar för lärare och elever i praktiken. Detta resultat 

stämmer överens med vad Kroksmark (2014) kom fram till i sin studie när han i sitt resultat 

kom fram till vikten av att nya teorier utvecklas och ett nytt sätt att tänka kring undervisning. 

I Olin-Scheller och Roos (2015) resultat visade det sig att lärares intresse för digitala 

undervisningsformer kan verka begränsande. Detta är relevant sett till Albins uppfattning då 

han anser att lärarna på skolan framförallt använder datorn som ett skrivverktyg och att den 

inte är speciellt integrerad i undervisningen. I bakgrundskapitlet behandlas i litteraturen hur 

Puenteduras (refererad till i Kroksmark, 2013) modell kan användas för att förstå vilka 

konsekvenser digitalisering har på elevers lärande. Lenas uppfattning var att hon inte arbetar 

annorlunda sedan en-till-en-undervisning med datorer infördes på skolan. Hon uppgav i 

intervjun att hon skulle kunna undervisa utan att använda datorn i undervisningen, samtidigt 

som hon inte skulle vilja gå tillbaka till tiden innan en-till-en-undervisning med datorer 

infördes på skolan eftersom den underlättar i skolarbetet, framförallt för elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. Detta tolkar jag utifrån Puenteduras modell (refererad till i litteratur av 

Kroksmark, 2013) som att Lena pendlar mellan nivå ett (Ersättning) och nivå tre 

(Förändring).  
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Min uppfattning utifrån denna studies resultat är att lärares undervisning inte kan placeras in 

under en av nivåerna i Puenteduras (refererad till i Kroksmark, 2013) modell, utan att den rör 

sig inom och mellan dessa nivåer, beroende på vilket arbetsområde man för tillfället arbetar 

med och vilka arbetsmetoder som används. Det är heller inte säkert att alla elever arbetar på 

samma sätt, utan elever som har läs- och skrivsvårigheter kan mycket väl vara i behov av stöd 

och anpassningar som gör att de arbetar annorlunda sett mot övriga elever i klassen. Detta 

stöds av Kroksmark (2014) som kom fram till att lärare måste anpassa undervisningen efter 

antagandet att elever lär på olika sätt. Dock kan jag konstatera att det i Saras strävan att 

utforma stora delar av undervisningen utifrån datorn finns en syn på lärande som faller under 

nivå fyra (Omdefiniering) i Puenteduras (refererad till i Kroksmark, 2013) modell, men att 

hon även rör sig mellan nivåerna två (Förbättring)och tre (Förändring) i samband med vissa 

arbetsmoment (Kroksmark, 2013). Hon anser att datorn skapar möjligheter för att utforma 

undervisningen runt arbetsområden som inte har varit möjliga tidigare.  

 

En-till-en-undervisning – ett förändringsprojekt 

Båda lärarna i studien efterfrågar fortbildning kring digitalisering och upplever att det tar tid 

att planera lektioner med bra innehåll som motiverar eleverna, vilket kan kopplas till Tallvids 

(2015) studies resultat. Han kom fram till att teknologi påverkar lärares lektionsplanering och 

att det tar tid för elevers datoranvändning att förändras. Min uppfattning är att detta inte kan 

ses som något som skolor bara väljer att hoppa på, utan att de noggrant måste förbereda sig 

inför ett införande av en-till-en-undervisning. I bakgrundskapitlet tas det utifrån litteraturen 

(Grönlund, 2014) upp att införandet av en-till-en-undervisning inte kan ses som ett IT-projekt 

utan att det bör ses som ett förändringsprojekt där förändringarna som genomförs är 

genomgripande och sträcker sig över flera år, så kanske måste det få ta tid innan lärare landar 

i detta nya och utvecklar sin undervisning så att datorn används mer integrerat. I alla fall om 

vi ska sträva efter att elevers lärande i en-till-en-undervisning med datorer når de två sista 

nivåerna i Puenteduras modell (refererad till i litteratur av Kroksmark, 2013): Förbättring och 

Omdefiniering. Samtidigt måste vi kanske också acceptera att lärare väljer att utforma 

undervisningen på olika sätt beroende på vilket perspektiv på lärande de har, så länge det inte 

strider mot de styrdokument vi har att följa. Som lärare måste man alltid ställa sig frågan vad 

som är bäst för eleverna, och specialläraren som kvalificerad samtalspartner 

(Högskoleförordningen, 2015) spelar en viktig roll i att vägleda lärare till att ta beslut kring 

undervisningens utformning som är för elevernas bästa. 

 

Datorn som ett fönster mot världen 

Tillgången till Legimus på skolan innebär att elever som har läs- och skrivsvårigheter eller 

andra funktionsnedsättningar får bra förutsättningar och mer tillgång till ett större urval 

litteratur tack vare en-till-en-undervisningen med datorer. För elever som inte har tillgång 

eller möjlighet till att kunna lyssna på litteratur via mobiltelefon krävs tillgång till dator för att 

kunna nyttja detta. För elever som inte har tillgång till dator annat än vid 

undervisningstillfällena i skolan behöver skolan se till att eleverna utvecklar de digitala 

färdigheter som krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Annars är risken att dessa 

elever hamnar i det som kallas nätskugga (Olin-Scheller & Roos, 2015) och blir vad man 

kallar digitalt exkluderade (Eynon & Geniets, 2016). I och med att skolor inte kan förutsätta 

att alla elever har tillgång till en dator eller internetuppkoppling hemma skapas genom en-till-

en-undervisning med datorer ökade förutsättningar och möjligheter för elever att kunna lyssna 
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och ta till sig av litteraturs innehåll när de själva vill och utan att behöva begränsa sig till detta 

inom skolans väggar, lärarens regler eller till hur undervisningen är utformad.  

 

Digitaliserad undervisning – en kontextuell lärmiljö 

Många av de studier som finns rörande motivation och/eller digitaliserad undervisning är 

genomförda inom en specifik undervisningskontext eller för att utvärdera effektiviteten i 

något interventionsprogram (Bouhlrir, 2017) eller undervisningsmodell, som används för att 

utveckla elevers språkutveckling (Ganapathy & Seetharam, 2016; Yoon, 2013). Av den 

anledningen blir det svårt att göra någon närmare koppling till det som undersöks i dessa 

studier med det som framkommit här. Dock skulle man kunna likna införandet av en-till-en-

undervisning med datorer vid ett interventionsprogram då det på samma sätt tillförs något nytt 

till en verksamhet för att utveckla den. Den koppling som ändå kan göras har att göra med hur 

det i Yoons (2013) studie framkom att elever genom att använda datorn för att lyssna på 

digitala böcker i undervisningen i engelska upplevde att läsningen kändes bekväm och 

lustfylld och deras motivation till engelskundervisningen ökade. Lärarna och eleverna i denna 

studie uppfattade även de att datorn underlättar skolarbetet, såväl i skrivuppgifter som i 

läsning. För vissa av dem ökar därmed också motivationen till skolarbetet, vilket även kan 

kopplas till Ganapathy och Seetharams (2016) studie om elevers positiva inställning till 

användande av teknologi i undervisningen.  

Även om det är viktigt att få en internationell överblick över den forskning som tidigare gjorts 

inom detta område anser jag att man måste ha i åtanke att länders skolsystem ser olika ut och 

att detta begränsar vår förståelse för huruvida resultat är generaliserbara (Svensson & Ahrne, 

2015) med andra länders. När man läser om olika studiers resultat behöver man också vara 

medveten om hur fort den digitala utvecklingen gått. Hur mycket som kan ha påverkats, men 

även förändrats under de år som gått sedan en studie genomförts och fram till publicering, och 

detta i förhållande till där vi befinner oss idag år 2018.  

 

Slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat 

Syftet med studien är att undersöka några lärares och elevers uppfattningar om hur 

svenskundervisningen är utformad för att motivera eleverna i deras språk-, läs- och 

skrivutveckling i en-till-en-undervisning med datorer. Det övergripande resultatet har visat att 

datorn i sig kan ses som motivationshöjande i en-till-en-undervisning för såväl lärare som 

elever, men att den framförallt ses som något som underlättar i elevers skolarbete. Lärarna 

anser att de stora fördelarna med datorn ligger i möjligheten att anpassa för de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter och i behov av stöd. Trots att datorn ses som framförallt 

underlättande utgår lärarna från i stort sett samma saker när de utformar 

svenskundervisningen med datorer som de gjort tidigare, innan de arbetade på en skola med 

en-till-en-undervisning med datorer. En slutsats man kan dra utifrån resultatet är att det ligger 

en stor utmaning för dagens speciallärare runt detta i deras arbete med elevers språk-, läs och 

skrivutveckling, så att de ser till att datorn blir det stöd den kan vara för elever i behov av stöd 

och/eller läs- och skrivsvårigheter. Om en skola inför en-till-en-undervisning med datorer 

behöver specialläraren ta aktiv del i och stötta lärare i utvecklandet av undervisningen så att 

datorn i en-till-en-undervisning används på ett effektivt sätt så att man tar tillvara på de ökade 

möjligheter som finns i och med denna. Specialläraren behöver således finnas med som stöd 

för lärare i planerandet och utformandet av undervisningen, och på så sätt arbeta för att 
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utveckla verksamheten (Högskoleförordningen, 2015). Detta för att säkerställa att de villkor 

och förutsättningar för delaktighet och lärande som ges inom ramen för den ordinarie 

undervisningen är så optimala som det bara går för elevers språk-, läs och skrivutveckling 

(Ahlberg, 2001; 2013). Framförallt för de elever som har eller som kan tänkas få svårigheter 

eftersom det som är avgörande för att stödja enskilda elever är just vilka pedagogiska och 

didaktiska insatser som görs (Ahlberg, 2007a).  

Båda lärarna uppger att de försöker utgå från elevers intressen och det som känns relevant och 

aktuellt för deras elever i svenskundervisningen. Sara utgår sedan hon började på skolan mer 

från datorn i utformandet av sin svenskundervisning, sett mot hur hon arbetade på sin förra 

skola, i och med de ökade möjligheter som en-till-en-undervisning medför. Även det som 

eleverna anser är viktiga faktorer för att de ska känna sig motiverade till skolarbetet är sådant 

som inte endast bygger på det faktum att man har en-till-en-undervisning med dator. Andra 

faktorer framstår som minst lika viktiga och för vissa elever viktigare. Det går inte att bortse 

från att datorn bör ses som en viktig del i lärares arbete och utformning av 

svenskundervisningen för att hos elever skapa motivation till skolarbetet. Sett till aktuell 

forskning inom området bör lärarens betydelse, vikten av en strukturerad undervisning, samt 

att det man arbetar med bygger på elevers intresse, att det känns relevant och går att relatera 

till även det lyftas fram som viktiga motivationshöjande faktorer i en-till-en-undervisning 

med datorer (Chambers et al., 2017; Groff, 2014; Hardré et al., 2008; Spires et al., 2008). Som 

lärare bör man därför inte bortse från dessa när man utformar svenskundervisningen i 

klassrum där man arbetar med en-till-en-undervisning med datorer.   

 
Forskningsbidrag och förslag på fortsatt forskning  

I den litteratur och forskning som behandlats i samband med denna studie har det på flera håll 

konstaterats att en-till-en-undervisning med datorer leder till att undervisningen i klassrummet 

förändras och att elever känner en ökad motivation till skolarbetet i och med införandet av 

datorn. Det som däremot upplevdes saknades var forskning som undersökt lärares 

uppfattningar av hur de arbetar med att utforma svenskundervisningen för att öka elevernas 

motivation till skolarbetet inom denna undervisningskontext; om de arbetar annorlunda i 

arbetet med att försöka motivera eleverna jämfört med hur de arbetade innan en-till-en-

undervisning med datorer infördes. Det jag också ville undersöka var elevernas uppfattningar 

kring detta och om de känner motivation såsom svenskundervisningen är utformad när de går 

på en skola med en-till-en-undervisning med datorer. Detta upplever jag att jag har fått 

besvarat i min studie. Lärarnas uppfattning var att de utgick från faktorer som de sett som 

viktiga även innan de undervisade i denna undervisningskontext. Ingen av dem uppgav att de i 

utformningen av undervisningen utgick från andra faktorer nu sett mot tidigare. Vad eleverna 

uppgav som viktiga motivationshöjande faktorer för deras skolarbete verkar stämma överens 

med vad tidigare forskningsresultat visat. 

Vidare studier behövs som undersöker hur lärare faktiskt utformar en-till-en-undervisning 

med datorer, och vilka uppfattningar som finns hos lärare och elever rörande dess utformning 

kopplat till motivation; studier där lärar- och elevsvar jämförs och där intervjuer kompletteras 

med observationer för att se om lärares och elevers uppfattningar stämmer överens med vad 

som sker i klassrummen. Dessutom anser jag att fler longitudinella studier behöver 

genomföras kring en-till-en-undervisning med datorer, med koppling till motivation och 

språk-, läs och skrivutveckling. Undervisningens innehåll och utformning behöver studeras på 
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såväl individ-, grupp-, organisations- som samhällsnivå. Digitaliseringen av skolan sker i ett 

högt tempo och de studier som genomfördes för några år sedan kan redan nu vara inaktuella.  

 

Införandet av en-till-en-undervisning med datorer ställer nya krav på specialläraren och 

dennes roll i verksamheten. Samtidigt som en-till-en-undervisning kan konstateras vara 

underlättande inom ramen för ordinarie undervisning för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter, och är i behov av stöd, kräver datorn i sig att elever utvecklar färdigheter 

som gör att de behärskar tekniken. Detta för att datorn ska kunna vara just det stöd den är 

avsedd att vara. Det behövs därmed kunskap kring hur en-till-en-undervisning med datorer 

bör utformas för att elever som är i behov av stöd ska känna motivation till skolarbetet; vad de 

anser att de behöver för att motiveras i skolarbetet för att utveckla sitt lärande, samt hur de 

uppfattar att deras behov av stöd tillgodoses inom denna undervisningskontext. Detta för att 

speciallärare och lärare ska få bättre verktyg för hur de bör tänka när de planerar och utformar 

en-till-en-undervisning med datorer för att stötta dessa elever i deras lärande och språk-, läs- 

och skrivutveckling, med datorn som stöd i undervisningen.  
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Karlstad Universitet 

Speciallärarprogrammet med inriktning 

språk-, läs- och skrivutveckling  

 

Hej! 
Mitt namn är Elin Fredriksson och jag läser till speciallärare med inriktning språk-, läs- och 

skrivutveckling vid Karlstad Universitet. Denna termin skriver jag mitt examensarbete. Syftet 

med min studie är att undersöka några lärares och elevers uppfattningar av hur 

svenskundervisningen på en 7-9 skola där man har tillgång till en dator till varje elev, så 

kallad en-till-en-undervisning med datorer, är utformad när det gäller att öka elevernas 

motivation för skolarbetet.  

Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer med några lärare som arbetar på en 7-9 skola 

där man har en-till-en-undervisning med datorer, samt med några elever som går på skolan. 

Intervjuerna som genomförs kommer spelas in för att sedan transkriberas och endast användas 

i mitt examensarbete. Ingen obehörig kommer att få tillträde till det material som samlats in, 

utan innehållet kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet är anonymt och skolan och 

de intervjuade kommer att avidentifieras då jag följer Vetenskapsrådets riktlinjer för god 

forskningssed. Deltagande är frivilligt och den deltagande läraren kan när som helst avbryta 

sin medverkan. När examensarbetet är godkänt kommer all data som samlats in förstöras. Det 

färdiga examensarbetet kommer att publiceras i det vetenskapliga arkivet DIVA, så vid 

intresse finns det möjlighet att ta del av examensarbetet och dess resultat.  

Nu vänder jag mig till dig med en förfrågan om du skulle kunna tänka dig att delta i denna 

studie. Vid val av deltagande kommer intervjun att genomföras på din arbetsplats inom de 

närmsta veckorna och vi gör upp om en tid som är lämplig.  

För att kunna genomföra intervjun behöver jag ditt skriftliga samtycke.  

För ytterligare information får du gärna kontakta mig eller min handledare Dennis Groth på 

telefon eller via mejl.  

Elin Fredriksson 

Telefon: XXX-XXXXXXX 

Mejladress: XXXXXXXXXX 

Handledare: Dennis Groth 

Mejl: XXXXXXXXXX 

  



 

 

 Bilaga 2 

 
                                                                                                                Elin Fredriksson 
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Härmed ger jag mitt skriftliga medgivande till att delta i studien vars syfte är att undersöka 

några lärares och elevers uppfattningar av hur svenskundervisningen på en 7-9 skola där man 

har tillgång till en dator till varje elev, så kallad en-till-en-undervisning med datorer, är 

utformad när det gäller att öka elevernas motivation för skolarbetet.  

Jag har informerats om att det insamlade materialet kommer att avidentifieras och endast 

användas för detta examensarbete. Deltagandet är anonymt och ingen obehörig kommer att få 

ta del av insamlat material. Efter examensarbetets godkännande kommer det material som 

samlats in att förstöras. Examensarbetet och dess studie kommer att publiceras och finnas 

tillgängligt att ta del av i det vetenskapliga arkivet DIVA. Deltagande är frivilligt och jag har 

möjlighet att när som helst avbryta min medverkan. 
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Karlstad Universitet 

Speciallärarprogrammet med inriktning 

språk-, läs- och skrivutveckling  

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Fredriksson och jag läser till speciallärare med inriktning språk-, läs- och 

skrivutveckling vid Karlstad Universitet. Denna termin skriver jag mitt examensarbete och 

jag är intresserad av att undersöka några lärares och elevers uppfattningar av hur 

svenskundervisningen på en 7-9 skola, där man har tillgång till en dator till varje elev, är 

utformad när det gäller att öka elevernas motivation för skolarbetet.  

Datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer med några lärare och elever på en 7-9 skola 

där man har en-till-en-undervisning med datorer. Jag vänder mig i detta brev till dig som 

vårdnadshavare då ditt barn har visat intresse för att delta i denna studie. Vid val av 

deltagande kommer intervjun att genomföras på ditt barns skola inom de närmsta veckorna.   

Intervjuerna som genomförs kommer spelas in för att sedan transkriberas och endast användas 

i mitt examensarbete. Ingen obehörig kommer att få tillträde till det material som samlats in, 

utan innehållet kommer att behandlas konfidentiellt. jag följer Vetenskapsrådets riktlinjer för 

god forskningssed. Deltagande är frivilligt och de elever som väljer att delta kommer att 

avidentifieras så att deltagandet blir anonymt. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut. 

När examensarbetet är godkänt kommer all data som samlats in förstöras. Det färdiga 

examensarbetet kommer att publiceras i det vetenskapliga arkivet DIVA, så vid intresse finns 

det möjlighet att ta del av examensarbetet och dess resultat.  

För att kunna genomföra intervjun behöver jag ditt skriftliga samtycke.  

För ytterligare information får du gärna kontakta mig eller min handledare Dennis Groth på 

telefon eller via mejl.  

Elin Fredriksson 

Telefon: XXX-XXXXXXX 

Mejladress: XXXXXXXXXX 

Handledare: Dennis Groth 

Mejl: XXXXXXXXXX 
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Elin Fredriksson 

Vombo 2018-01-26 

 

Samtycke     
 

Jag ger mitt samtycke till att (barnets namn) ____________________________________ 

deltar i studien vars syfte är att undersöka några lärares och elevers uppfattningar av hur 

svenskundervisningen på en 7-9 skola där man har tillgång till en dator till varje elev, så 

kallad en-till-en-undervisning med datorer, är utformad när det gäller att öka elevernas 

motivation för skolarbetet.   

Jag som vårdnadshavare har informerats om att det insamlade materialet kommer att 

avidentifieras och endast användas i det examensarbete det varit avsett för. Deltagandet är 

anonymt och ingen obehörig kommer få ta del av insamlat material. Efter examensarbetets 

godkännande kommer det material som samlats in att förstöras. Examensarbetet och dess 

studie kommer att publiceras och finnas tillgängligt att ta del av i det vetenskapliga arkivet 

DIVA. Deltagandet är frivilligt och jag och/eller mitt barn har möjlighet att när som helst 

avbryta medverkan i studien. 

 

 

Vårdnadshavares namn:__________________________________________________ 

 

Ort och datum: __________________________________________________________ 

 

 

 

Vårdnadshavares namn:______________________________________________________ 

 

Ort och datum: _____________________________________________________________ 
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Intervjuguide - lärare 
 

Presentation 

Studiens syfte 

Bakgrundsinformation 

- Vilken utbildning har du? 

– Hur länge har du varit verksam som lärare? 

- Hur länge har du jobbat på denna skola? 

- Vilka tidigare erfarenheter har du av olika undervisningsformer?  

 

 
 Vad innebär begreppet motivation för dig? 

 

 Hur tolkar du begreppet ”lust att lära”?  

 

 Vilka förutsättningar anser du dig behöva för att kunna motivera dina elever i deras 

skolarbete? 

 

 Hur uppfattar du att elever i behov av stöd i sin läs- och skrivutveckling får stöd inom ramen 

för en-till-en-undervisning med datorer? 

 

 Hur utformar du din undervisning i syfte att försöka motivera dina elever? 

 

 Hur utformar du undervisningen i syfte att motivera elever i behov av stöd i sin läs- och 

skrivutveckling?  

 

 Beskriv hur du planerar och lägger upp arbetet kring ett arbetsområde? 

 

 Hur skulle du säga att motivation visar sig i en elevs lektionsarbete? 

 

 Upplever du några skillnader vad gäller elevernas motivation på den här skolan gentemot där 

du tidigare har varit verksam? 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att undervisa i en-till-en med datorer? 
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Intervjuguide - elever 

 

Presentation 

Studiens syfte 

Bakgrundsinformation 

- Hade du erfarenhet av en-till-en-undervisning med datorer innan du började här? 

- Hur har undervisningen sett ut under dina tidigare skolår? 

 

 Vad innebär begreppet motivation för dig? 

 

 Hur tolkar du begreppet ”lust att lära”?  

 

 Vad krävs av svenskundervisningen för att du ska känna dig motiverad?  

 

 Vilka förutsättningar anser du att lärarna behöver för att kunna motivera sina elever? 

 

 Beskriv hur den svenskundervisning som du ingår i är utformad.  

 

 Hur uppfattar du att svenskundervisningen är utformad för att försöka motivera er elever?  

 

 Upplever du några skillnader vad gäller din/för andra elevers motivation på den här skolan 

gentemot där du tidigare har gått? 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med att undervisas på en skola där man har en-till-

en-undervisning med dator? 

 

 
 


