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ABSTRACT 

This thesis demonstrates the factors that young pupils find motivating when it comes to 

writing a school blog.  

During my last teacher practice I introduced school blogs to all the students in year 5. 

The students worked with the blogs for five weeks and I observed that the majority of 

the students really enjoyed this teaching method.  

I have interviewed 12 students in the class to find out what the factors of their 

motivation were about working in this way. I found out that the factors that motivated 

the students the most was: the importance of multiple readers, the fact that they got to do 

something different and exiting, to get more time with the computer, to write, to read 

their classmates blogs and to play around with the design and layout of the blog etc.  

This information will help teachers to understand what students find motivating about 

writing school blogs and also to understand that we have good use of the different 

possibilities that the Internet can offer us in the way of finding new methods to teach.  

 

 

SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete visar på vilka faktorer som yngre elever finner motiverande när det 

kommer till att skriva en skolblogg. Under min senaste verksamhetsförlagda utbildning 

genomförde jag projektet skolblogg. Alla elever i åk 5 fick starta varsin skolblogg. 

Under mina fem veckors praktik så observerade jag att eleverna tyckte detta var ett roligt 

sätt att arbeta på. Jag har intervjuat 12 av eleverna i denna klass för att ta reda på 

motivationsfaktorerna till skolbloggsskrivandet. De faktorer som jag kom fram till är: att 

andra kan läsa, att få göra något nytt och annorlunda, att få mer tid med datorn, att få 

skriva, att kunna läsa klasskompisarnas skolbloggar, att fixa med designen mm. Kunskap 

om elevers motivation får oss lärare att förstå eleverna bättre vilket i sin tur leder till att 

vi kan anpassa undervisningen. Förhoppningsvis kan detta arbete leda till att lärare kan 

få en insyn i skolbloggen som undervisningsmöjlighet och bidra till en förståelse för att 

Internet ger oss den möjligheten.  
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1 INTRODUKTION 

 

Vi befinner oss i det postmoderna samhället, datorer blir allt vanligare och vanligare 

allteftersom tekniken utvecklas. Det finns ett krav på förändring och flexibelt nytänk 

runt oss. Internet finns öppet för oss alla.  

Bloggskrivandet är ett fenomen som har blivit allt större. Enligt Wikipedia (110509) 

så fanns det den 16 februari 2011 156 miljoner bloggar registrerade över hela 

världen. 

Om man går in på skolverkets hemsida (www.skolverket.se) och klickar på länken 

utveckling och bidrag kan vi direkt läsa oss till att EU satsar på informationsteknik 

(IT) i skolan. Forskare och lärare arbetar tillsammans för att hitta nya smarta 

pedagogiska lösningar för att vi ska kunna använda oss av mera IT i skolan.  

Med yngre elever menar jag i detta examensarbete mellanstadieelever. 

För att motivera eleverna till att se skrivprocessen som något roligt, fantasifullt och 

kreativt så valde jag att under min senaste verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

genomföra ”projektet skolblogg”. Alla elever i klass 5 på en skola i södra Sverige 

fick starta varsin skolblogg som vi arbetade med i fem veckor. (För mer information 

om detta projekt utförande var god se bilaga 3). Genom observation märkte jag att 

majoriteten av eleverna tyckte det var mycket roligt och de uppskattade 

undervisningsmetoden. Jag blev nyfiken på vad det var som gjorde att eleverna 

tyckte att det var så roligt, därför valde jag att låta den undersökningen utgöra mitt 

examensarbete.  

Som kommande lärare kommer vi alla någon gång att stöta på elever som är 

svårmotiverade och som inte tycker det är roligt att skriva. Under flera av mina 

VFU:er och under tiden som jag arbetat som timvikarie har jag stött på dessa elever. 

Vi lärare måste hitta sätt till att motivera eleverna och få undervisningen att bli 

spännande. Vi måste få dem att känna sig delaktiga och få dem att känna att de själva 

skapar sin kunskap. Att skapa texter för ett syfte och för att andra ska kunna läsa det 

är viktigt för eleverna istället för att bara lämna in sina texter till läraren och få de 

rättade.   

En del av syftet med detta arbete är att få lärare att våga se fördelar med att använda 

sig av Internet och att utmana den traditionella undervisningen med hjälp av den 

teknik som finns idag och som kommer att vara en större del av framtiden.  

Jag skriver själv en blogg sedan 2008 och jag har upplevt det som motiverande att 

producera texter och berätta offentligt om t ex min cancer. För min del så har jag 

blandade känslor till min motivation till skrivandet.  Jag skulle nästan lika gärna 

kunna skriva bloggen bara för mig själv för att få skriva av mig, men samtidigt så är 

det väldigt kul när jag vet att det är flera som läser den.  Nu vill jag ta reda på hur 

eleverna tänker kring varför de varit motiverade till skolbloggskrivandet.  

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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2 BAKGRUND 

I detta bakgrundskapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning som gjorts inom 

områden som berör min frågeställning. De är bland annat: digital kommunikation, att 

arbeta med dator och att använda Internet i skolan, motivationsteorier, arbeta med 

dator, lustfyllt och skapande arbete, akademiskt bloggande mm. 

Det forskningsperspektiv jag vill undersöka är motivationsperspektivet. Vad är det 

som eleverna finner motiverande med skolbloggsskrivandet? Det finns mycket 

forskning runt skrivandet som helhet, motivation, datoranvändningen i skolan och 

om Internet. Det finns även en del forskat om bloggande. Det som jag har hittat i 

tidigare undersökningar är studier som mest är gjorda på gymnasieelever och vuxna 

människor. Det finns undersökningar som är riktade mot bland annat 

responsskrivning i form av bloggande med yngre elever men inget om just 

motivationsfaktorerna till skrivandet på detta sätt. Den forskning som jag inte har 

kunnat läsa mig till är vilka faktorer det är som eleverna finner vara motiverande till 

att vilja skriva skolblogg.   

2.1 Historik 

Våge m.fl (2005) beskriver att bloggfenomenet inleddes i mitten av 1990-talet och 

har sedan 1999 fått en explosionsartad utveckling. Det sägs att den första bloggen var 

Tim Berners-Lee´s webbsida där han lade ut adresser till andra webbplatser. 

Sommaren 1999 var ett genombrott i bloggvärlden eftersom då kunde ”vanliga 

människor” som inte hade IT-kunskap om html-sidor och andra 

programmeringskunskaper använda sig av webbtjänster som skapade bloggsidan åt 

dem. Det finns inte bara textorienterade bloggar utan även fotobloggar, ljud och 

videobloggar mm. De används för allt från nyhetsrapportering, kunskapsförmedling, 

åsikter och skvaller till en form av dagboksskrivande.  

 

2.2 Vad säger läroplanen, Lgr11 och kursplanerna i svenska 

och teknik? 

I detta stycke tar jag upp en del av det som står i den nya läroplanen Lgr11 och de 

nya kursplanerna för svenska och teknik. Jag tar upp de citat som passar in på 

skolbloggsskrivandet.  

I Lgr11 kan vi läsa att: 

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja 

till att pröva egna idéer och lösa problem.” (Lgr-11, s6) 

”En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, 

utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till 

eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” (Lgr11, s7) 

Eftersom eleverna själva får skapa sina skolbloggar och ansvara för designen så 

främjar det deras kreativitet. Nyfikenheten stimuleras också när de får möjlighet att 

läsa sina klasskompisars skolbloggar.  

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom 

en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” (Lgr11, 

s7) 
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Skolverket menar att eleverna ska få tillgång till en varierad undervisning.  

I mål som skolan ansvarar för att varje elev ska uppnå efter genomgången 

grundskola han vi läsa: 

”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande,” (Lgr11, s11) 

Målet är alltså att eleverna ska lära sig att använda modern teknik i sitt skapande och 

lärande.  

Vi kan läsa att läraren ska: 

”ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,” 

(Lgr 11, s11) 

I kursplanen i svenska kan vi läsa att: 

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man 

formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. 

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och 

bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till 

att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.” (Lgr11, Kursplanen i svenska, 

s89) 

”Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att… anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang,” (Lgr11, Kursplanen i svenska, s89) 

Skolverket menar med dessa citat att det är viktigt för eleverna att man gör 

undervisningen rolig för eleverna så att deras intresse väcks till att vilja ta till sig 

kunskap. Det är meningen att eleverna ska skapa texter tillsammans med andra och 

lära sig att anpassa språket till flera mottagare.  

I det centrala innehållet för åk 4-6 kan vi läsa: 

”Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot 

respons på texter.” (Lgr11, Kursplanen i svenska, s91) 

”Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av 

dator.” (Lgr11, Kursplanen i svenska, s91) 

”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel 

och tv-program.” (Lgr11, Kursplanen i svenska, s92) 

I kursplanen för teknik kan vi i det centrala innehållet för åk 7-9 läsa att: 

”Tekniska lösningar inom kommunikations-och informationsteknik för utbyte av 

information, till exempel datorer, Internet och mobiltelefoni.” (Lgr11, Kursplanen i 

teknik, s106) 

”Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och 

sårbarhet.” (Lgr11, Kursplanen i teknik, s107) 

Skolverket menar på att eleverna ska lära sig om hur datorer och Internet fungerar, 
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2.3 Bloggen i skolan  

2.3.1 Intresset och nyfikenheten leder vägen  

Greczanik (2007) skriver om sina utprövade metodiska tips på att man med hjälp av 

datorn och Internets värld kan väcka elevernas motivation, intresse och engagemang 

för undervisningen. Det ska vara spännande att gå till skolan och eleverna behöver 

känna lust till skolarbetet och till att vilja lära sig saker. Om man då kan anpassa 

undervisningen till elevernas verklighet och moderna förutsättningar så kan detta 

underlättas menar Greczanik.  

Drivkraften bakom skrivarglädjen och textskapandet är enligt Greczanik (2007) 

glädje, motivation och nyfikenhet. Att eleven ska bli stolt över sin text är också av 

stor betydelse. Läraren och eleverna vinner mycket på att satsa på att bygga upp ett 

positivt klimat i klassrummet genom att koppla ihop skrivande med glädje. 

Greczanik har upplevt att en variation av skrivövningar och sätt att arbeta på gör att 

eleven ser på skrivandet som lustfyllt och inte tråkigt. Hon upplever också det 

faktum att eleverna blir mer motiverade till att skriva när det finns möjlighet att 

skriva till flera mottagare. När eleverna inser att de med sina egna ord kan påverka 

och inspirera någon annan så blir skrivandet betydelsefullt. Greczanik menar också 

att eleverna uttrycker sig tydligare när de har en mottagare i tankarna.  

Thulin (2004) menar på att ungdomarnas internetanvändning är länkade till deras 

fritidsintressen. De väljer att besöka webbsidor som intresserar och relaterar till dem. 

2.3.2 Skapande och kreativitet med datorn 

Greczanik (2007) betonar att man med hjälp av bloggen kan arbeta 

ämnesövergripande och lär eleverna att se samband och helheter över till skolarbete. 

Hon tar även upp det faktum att bloggen är ett pedagogiskt verktyg som utgör och 

främjar individanpassad undervisning. Läraren kan ge elevernas en riktad respons 

och handledning genom att kommentera inläggen. Greczanik menar att bloggen kan 

som ett modernt inslag i undervisningen bidra till att de skoltrötta eleverna 

motiveras. Vidare skriver hon att med datorns hjälp så får eleven större möjligheter 

att få utlopp för sin skapandeförmåga och kreativitet. Hon tar upp det faktum att 

skolan har kritiserats för att bedriva en monoton och ensidig undervisning. Men med 

den nya tekniken så kan vi nu skapa förutsättningar för det lustfyllda lärandet.  

Inspirationen till min utvecklingsidé projekt skolblogg har kommit från Folkessons 

(2004) beskrivning av klassrummets A-miljö. Där används olika former av 

läromedel, ämnesintegrering sker, flera mottagare till texter finns, eleverna 

berömmer och ger respons till varandra, eleverna producerar och reflekterar mycket 

osv.  

Penrod (2007) tar upp det faktum att barn och ungdomar spenderar allt mer tid vid 

datorn och skapar sociala identiteter online. Det kan vara allt från Facebook. My 

Space till bloggar. Hon anser att bloggen kan fungera som en ny undervisningsmetod 

i skolan för att öka och förbättra läs och skrivkunnigheten. Med bloggens hjälp kan 

vi stega in i 2000-talets nya form av undervisning. Penrod menar att den nya formen 

av skrivande via blogg är ”coolt” och det inspirerar elever till att producera texter 

offentligt.  

Folkesson (2004) tar upp det faktum att när eleverna i hennes studie skulle skriva 

texter beskrev att de tyckte det var bättre att skriva på datorn och att det var jobbigt 
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att skriva för hand. Eleverna uttryckte att det var roligare att jobba och skriva med 

hjälp av datorn. Jag har tidigare nämnt Folkessons beskrivning av klassrummets A-

miljö. Vidare skriver Folkesson att det typiska för A-miljön är att man använder 

bilden som stöd i elevers skrivprocess. Med datorns hjälp är det lätt att infoga bilder 

till berättelser osv.  

2.3.3 Delaktighet i undervisningen  

Folkesson (2004) har utfört ett datorprojekt i två klasser år 1-3. Hon menar på att det 

är viktigt för eleverna att skriva till flera mottagare och att kunna få respons på sina 

texter. Det är av stor vikt att eleverna ska kunna känna sig delaktiga i undervisningen 

och att få visa upp det man har presterat gör att elevernas självkänsla ökar, i samband 

med det ökar motivationen till att vilja fortsätta. Eleverna måste få visa upp 

producerade texter och bli sedd. Hon beskriver att lärarna ofta som rollen att ”jag är 

den enda som ger beröm” men istället är det kanske bättre att eleverna att ge beröm 

till varandra. Hon menar att det är bra för eleverna att de får visa upp och bli sedda 

för andra än bara läraren. Hon menar även att andras texter är inspirationskällor.  

2.3.4 Utgå ifrån elevernas erfarenheter 

Folkesson (2004) tar i sin bok upp det att det är bra om eleverna får skriva utifrån sig 

själva med egna ord om egna erfarenheter. Då kan de känna sig delaktiga i arbetet 

och det väcker nyfikenhet till att ta del av andras arbeten. Genom att arbeta och 

producera sina texter på datorn/nätet så arbetar eleverna processinriktat, de prövar 

olika tekniska möjligheter och utbyter idéer med varandra. Hon har liksom Enochson 

(2007) även kommit fram till att eleverna tycker att det går lättare att skriva med 

datorns hjälp eftersom det går snabbare, det är lättare att göra ändringar i texten och 

texten blir finare än vid handskrivning.  

2.3.5 Att få visa upp sig 

Folkesson (2004) skriver även om offentliga texter som eleverna kan visa upp. 

Offentliga texter kan läsas av flera mottagare och detta gensvar (feedback) som ges 

av andra blir stimulerande och uppskattat av eleven. Detta driver eleven till att vilja 

producera bättre och mera text. Genom att få feedback i form av kommentarer av 

varandra så motiveras deras skrivande och deras känsla av delaktighet stärks. Det är 

viktigt för eleverna att bli sedda och visa upp det man gjort för andra än bara för 

läraren. Genom att lägga upp sitt material på nätet så måste eleverna känna sig nöjda 

med sina texter och se till att de skriver med ett korrekt språkbruk.  

Alla elever tar olika stor plats i klassrummet, en del tar mycket plats och andra märks 

knappt. Genom en blogg tar alla lika stor plats. Utrymmet är detsamma. Det kan vara 

lättare att ta för sig och uttrycka sig i skrift. De elever som inte kommer till tals i 

klassrummet t ex på grund av blyghet kan få skriva av sig och bli sedda och hörda i 

bloggform istället. (Våge m.fl, 2005) 

2.3.6 Internet i elevernas liv 

Enochson (2007) beskriver att de flesta barn i västvärlden har växt upp med Internet 

och den digitala kommunikationen är integrerad i deras liv. Föräldragenerationen har 

i efterhand fått lära sig hur Internet fungerar. Enochson menar att det idag finns en 

tro på att barn ”kan allt” om datorer och Internet och man tror inte direkt att de äldre 

kan tillföra så mycket inom detta område. Hon hävdar att så är inte fallet. Många 
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barn och ungdomar behöver grundläggande kunskaper och undervisning i hantering 

av datorer och Internet. Hon tar upp det faktum att det krävs en praktisk kunskap om 

tekniken som eleverna bör få lära sig i skolan. T ex att få tid med att skriva med 

tangentbordets hjälp.  

2.4 Bloggen i akademiska studier; hjälpmedel till reflektion. 

Mortensen & Walker (2002) beskriver hur bloggen hjälpte dem i deras forskning och 

skrivprocess när de skrev sina avhandlingar De motiverades till att skriva denna 

artikel om hur bloggar kan hjälpa oss med vårt akademiska arbete. Från början skulle 

deras bloggar endast vara ett hjälpmedel för dem att skriva, men det blev så mycket 

mer. Eftersom de är offentliga så tog andra människor som var intresserade av deras 

forskning del av det som skrevs och kunde på så sätt delge sina erfarenheter, komma 

med tips och idéer osv. Eftersom det kom fram att flera andra var intresserade så 

motiverades de till att fortsätta bloggarna för att delge sin forskning mm offentligt.  

De skriver i sin artikel att många profissionella forskare använder sig av bloggar för 

att kunna reflektera över sitt arbete, kunna publicera sina idéer och att följa 

utvecklingen inom sitt område. De märkte att efter att de börjat blogga så blev det 

lättare att skriva avhandlingen och de var mer fokuserade på vad som skulle vara 

med.  

”We do argue that blogging influences the way you think about thinking,…”  

Mortensen &Walker (2002) S.254  

Med detta citat menar Mortensen & Walker att genom att skriva blogg så vi lär oss 

att reflektera över hur vi tänker. Alltså betyder det för eleverna i undervisningen att 

det de skriver om i bloggen kan de gå tillbaka till och reflektera över. Likadant kan 

de reflektera över vad sina klasskompisar har skrivit om i sina bloggar. Genom att 

reflektera så tar vi till oss kunskap. Även Blood (2000) beskriver att genom att 

reflektera över vad hon bloggat om så upptänkte hon intressen som hon inte tidigare 

visste att hon hade. Hon började ifrågasätta sitt sätt att tänka och de värderingar och 

idéer som hon hade. Hon beskriver att insikten om att hennes tankar och åsikter var 

unika och värdefulla väcktes med hjälp av bloggandet. Vidare skriver hon att det 

faktum att man delger sina tankar öppet och tar del av den feedback/kommentarer 

och diskussion som kan uppkomma så får vi ta lärdom av andra.  

“The blogger, by virtue of simply writing down whatever is on his mind, will be 

confronted with his own thoughts and opinions. Blogging every day, he will become 

a more confident writer.” (Blood, 2000) 

Med detta menar Blood (2000) att genom att man skriver om allt möjligt så övar man 

upp sin skriftliga förmåga och blir då säkrare på att skriva.  

Deng, L & Yuen, A (2010) har gjort en studie i Hong Kong som visar på till vilken 

grad bloggar i skolan kan hjälpa studenter (i detta fall lärarstudenter under sin VFU) 

med att uttrycka sina tankar med egna ord, reflektera över sitt eget lärande och den 

sociala interaktionen. De har kommit fram till att de pedagogiska vinsterna med att 

ha en blogg är att studenterna lättare kan reflektera över sin inlärning och att de kan 

ge respons på varandras texter på ett enkelt och bra kommunikativt sätt. I studien har 

de kommit fram till att lärarstudenterna tyckte att bloggen var en lättillgänglig och 

värdefull plattform för att kunna dela med sig av egna tankar, åsikter, erfarenheter, 

upplevelser och kunskap så att andra kan ta del av det. Deng & Yuen (2010) visar på 

att bloggen är ett bra hjälpmedel för akademiska studier genom att studenter kan ta 

del av varandras kunskaper, erfarenheter och tankar. Det är en plattform på nätet där 
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man lätt kan kommunicera med varandra och diskutera. Genom att uttrycka sig fritt 

på bloggen blir den ett mellanting av en form av social ”prata av sig plats” och en 

sida för att ta in kunskap i form av andras erfarenheter.  

2.4.1 Dela med sig av sin kunskap 

Lee, E & Jang J (2010) har forskat om kunskapsforum på Internet. Deras studie 

undersökte möjligheten att man publicerar sina kunskaper offentligt eftersom man 

vill tillfredsställa specifika personliga behov. De menar att genom att man delger sin 

kunskap på nätet så höjs självsäkerheten och självrespekten för att man visar upp det 

man kan. De kom i sin studie fram till att människor publicerar sin kunskap på nätet 

för att tillfredsställa sitt personliga behov av interpersonell tillhörighet, sitt ego och 

sin offentliga förmåga att kunna särskilja hur man själv uppfattar och delger viss 

kunskap, att man beskriver kunskapen med egna ord och inte bara ”snor” andras 

formuleringar på kunskap inom olika områden.  

2.4.2 Visa vad man kan 

Elm & Skog (2008) har kommit fram till att vuxna människor bloggar för att det är 

roligt, för den sociala interaktionens skull och för att de gillar att skriva. De tar även 

upp att många bloggare tenderar till ett bloggberoende. Efter att ha läst deras uppsats 

väckte det frågan hos mig: Kan detta bero på att det finns ett behov av att få visa upp 

sig och bli uppskattad för det man skriver och ett självförverkligande genom 

bloggandet? Kan det i så fall leda till att elever i skolan blir motiverade och får lust 

till att öka sin skrivproduktion för att bli bättre skribenter? 

 

2.5 Internets för och nackdelar 

Före Internets tid publicerades annonser etc. enbart i tidningar som trycktes upp och 

såldes. Nu lever vi med andra medier och andra uttrycksformer. Ett klick ifrån gratis 

nyheter och forum där man kan kommentera och diskutera på nätet. Det går snabbt 

nu för tiden och vi vill ha saker direkt. Många av oss orkar inte vänta på att en 

tidning ska tryckas för att vi ska få ta del av samhällsinformation mm. Internet har 

snabbt blivit det nya kommunikationssystemet. Det är en del av vår vardag. 

Deltagandet i chatt och diskussionsgrupper domineras av barn och ungdomar. På 

nätet kan man publicera offentliga texter i bloggar som man kan visa upp, 

kommentera och konversera med. Bloggarna är en del av den utvecklingen. Bloggen 

ger människor möjlighet att delta i offentliga samtal kring gemensamma frågor. 

(Våge, Stattin & Nygren, 2005).  

Dunkels (2007) menar på att Internet är en naturlig del i barn och ungdomars liv idag 

och det berikar dem. Internet tillhandahåller en arena där de kan kommunicera med 

varandra på ett annat karaktäristiskt sätt än i vardagslivet. Dunkels beskriver i sin 

studie att barn och ungdomar vet om riskerna ute på Internet men uttrycker att det 

inte utgör någon fara för dem själva.  

Enochson (2007) tar upp de argument som förs fram att elever måste ha en viss 

mognad för att kunna hantera Internet med all dess informationsflöde och alla de 

hemska sidor de kan hitta på nätet. Hon har funnit att många lärare undviker att låta 

yngre elever använda Internet på grund av att man inte kan undvika saker som bland 

annat digital mobbning, porr, våld och annat som är olämpligt för barn. Hon tar i sin 
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bok upp det faktum att det finns mörka sidor på Internet, men med kunskap om de 

nackdelar och risker som finns så blir det lättare att utnyttja fördelarna.  

2.5.1 Internetkommunikationens svårigheter 

Enochson (2007) skriver även om den digitala kommunikationen och beskriver att 

man i den skrivna texten på Internet bara har det skrivna ordet att utgå från och att 

det ibland kan vara svårt att tolka hur det är menat. Internetkommunikationen har 

andra förutsättningar än t ex en vanlig konversation i telefon eller ansikte mot 

ansikte. Hon hävdar att det inte behöver betyda att det är sämre. Vana 

Internetanvändare använder emotions (t ex: ,:P,:D, ) för att uttrycka känslor och 

man kan genom ordval, meningsbyggnad och olika uttryck förmedla en känsla.  

2.5.2 Digital mobbning och social kommunikation 

När det kommer till digital mobbning hävdar Enochson (2007) att vi inte kan skylla 

mobbningen på tekniken. Mobbningen existerar i vårt samhälle på grund av andra 

orsaker. Dock är det en nackdel att det är lättare för eleverna att skriva ett ord än att 

säga det ansikte mot ansikte. Det som skrivs får ibland ett ”extra tryck” som 

Enochson beskriver det och det kan läsas om och om igen. Vidare menar hon att 

gränserna mellan skola och fritid suddas ut med den digitala kommunikationen och 

därför är det av stor vikt att man som lärare även finns på nätet, likaså att man får 

med sig föräldrar som blir involverade och engagerade i nätverksamheten (t ex via 

Facebook och i bloggandet) för att kontrollera aktiviteter så som kommentarer mm. 

Detta håller även Penrod (2007) med om. Hon tror att för att bloggen ska bli en del 

av undervisningen så måste föräldrar och lärare vara involverad i processen.  

Enochson (2007) skriver också om det faktum att via Internets olika digitala 

kommunikationssystem blir det lättare att hålla kontakten med vänner och familj. En 

annan fördel med Internet är att man kan delta i debatter på mer jämlika villkor.  På 

nätet har alla möjlighet till att ta lika stor plats vilket även Våge m.fl (2005) håller 

med om. Hon menar även att man med hjälp av datorn öppnar nya möjligheter för 

eleverna att arbeta med en text. Det går att ändra utseendet på texten med hjälp av 

ordbehandlingsprogram så att det passar läsaren.  

Thulin (2004) har undersökt ifall den ökade virtuella sociala kommunikationen går 

på bekostnad av reella möten. Majoriteten av ungdomarna svarade direkt nej på den 

frågan. De prioriterar hellre riktiga möten ansikte mot ansikte än att kommunicera 

via datorn. En mindre grupp ungdomar sa dock att de spenderar så mycket tid vid 

datorn att den mänskliga kontakten faktiskt blir lidande. Men de sa även att det inte 

tyckte att de gjorde dem något.  

På skolverkets hemsida kan vi läsa en artikel om Klerfelt (2010) som har gjort flera 

fallstudier på förskolebarns IT användning med hjälp av ett sagotema. Studierna 

visade att IT användningen stödde samarbetet, kommunikationen och kreativiteten 

hos de unga barnen. Hon förklarar att pedagogerna som arbetade med barnen inte var 

några experter på IT men att de var engagerade pedagoger som kunde se vilken 

potential IT arbete har för barnen.  

Elmfeldt & Erixon (2007) har studerat skrivforskning i medielandskapet och de 

menar på att när ungdomar skriver i chatt, sms och e-post sammanhang så är det en 

hög tolerans mot stavfel eftersom det är ett slags spontant talspråk som förekommer i 

dessa sammanhang.  
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2.6 Motivation 

Giota (2006) beskriver i sin artikel att det är svårt att definiera begreppet motivation. 

Det betraktas som ett komplext fenomen som refererar från allt som drift, behov, 

intresse, inre och yttre motivation, lärande- och prestationsmål, multipla mål, 

förväntningar, värden till attityder. Vidare skriver hon att det som lärare upplevs 

tycka är svårast i yrket är att motivera och stimulera elevers motivation, speciellt de 

elever som har beteendemässiga och emotionella problem att lära i skolan. Hon anser 

att det är viktigt att förstå och få kunskap om elevers motivation så att vi som lärare 

ska kunna bemöta, bedöma och utgå från elevernas egna förutsättningar och resurser 

så som läroplanen förespråkar.  

Min egen definition på ordet motivation i detta arbete kan jag härleda till Jenner 

(2004) som beskriver att en aspekt på motivation är att det finns en målsträvan hos 

individen så som belöningar, pengar, status, människors uppskattning, glädje, stolthet 

och en känsla av självförverkligande. Det finns alltid något som driver oss till att 

vilja prestera, något som vi strävar efter.  

Larsson (2000) beskriver att ett av de grundläggande villkoren för författandet är att 

texterna resulterar i en publik tillgänglighet. När författaren får stå på scen och bli 

sedd så tillfredställer det behovet av att bli sedd och beundrad. Men det betyder 

också att andra kan se bristerna hos författaren och det kan bli en rädsla för att 

publicera och hämma skrivprocessen.  

Utgångspunkt för resonemangen av Jenner (2004) är att pedagogik handlar om 

utveckling och förändring. Han menar att motivation är en följd av sina erfarenheter 

och det bemötande man fått. Han förklarar att det är intresset och engagemanget som 

utgör motivationen. Jenner menar att viljans grogrund ligger i chansen att få uppleva 

framgång. Det är inte bara den upplevda framgången utan även hur vi tänker om 

framgång som motiverar en.  

 

2.7 Teoristöd och perspektiv 

Här beskriver jag Vygotskij, Dewey och Maslows tankar om intresse, nyfikenhet, 

motivation och den sociala omgivningens påverkan.  

2.7.1 Vygotskij och Dewey  

Vygotskij (1926) hävdar att intresset och motivationen är de största drivkrafterna till 

ny kunskap. Han beskriver att det är de personliga erfarenheterna som utgör basen 

för det pedagogiska arbetet. Det är den sociala omgivningen som påverkar elevens 

inlärningsprocess och det är upp till läraren att anpassa omgivningen så att det blir 

optimalt utnyttjbart för varje elevs behov av social stimulans. Detta håller även 

Jenner (2004) med om.  

Dewey (1910) menar att kunskap måste kunna bli till nytta och ska ha 

verklighetsanknytning. Eleverna ska arbeta sökande och experimentellt och därmed 

kunna påverka sin egen inlärning. En viktig faktor för elevers lärande är 

nyfikenheten. Det krävs ett begär av nyfikenhet för att en elev ska intressera sig för 

något och vilja ta till sig kunskap. Dewey beskriver att den högre nivån av 

nyfikenhet utvecklas tillsammans med social stimuli. Eleven vill gärna beskriva sina 

erfarenheter inför andra för att få respons. Att kunna ge uttryck för sina egna tankar, 
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känslor och erfarenheter i ord gör att man lättare kan självreflektera. (Dewey, 1910) 

Det är denna nyfikenhet vi lärare måste få eleverna att hitta. 

2.7.2 Maslows behovstrappa 

”We must certainly grant at once that human motivation rarely actualizes itself in 

behavior except in relation to the situation and to other people. Any theory of 

motivation must of course take account of this fact by including the role of cultural 

determination in both the environment and the organism itself.” Maslow (1954) s.10 

Med detta citat beskriver Maslow (1954) att omgivningen både kulturellt och socialt 

i samverkan med våra inre faktorer påverkar vår motivation. 

Maslows teori om den mänskliga motivationen beskrivs i hans behovstrappa. I den 

ingår fem steg. Det första steget är att basbehoven måste tillfredsställas. Människan 

behöver mat, dryck och sömn. Sedan i steg två behöver man säkerhet och fysisk 

trygghet. När det behovet är tillfredsställt behöver man nästa steg och det är att få 

vara med i den sociala gemenskapen och tryggheten. Sedan i steg 4 och 5 strävar 

man efter att få makt, status och att självförverkliga sig. Maslow menar att man 

strävar uppåt hela tiden men att man inte kan hoppa över några steg. Motivationen 

kommer inifrån en själv men lockas fram med hjälp av andra i sin omgivning 

eftersom man har ett behov av social trygghet, status och självförverkligande.  

Vygotskijs, Deweys och Maslows teorier överensstämmer med det sociokulturella 

perspektivet på lärande; att lärande och utveckling påverkas av omgivningen och i 

relation med andra människor.  
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3 PROBLEM  

Att finna olika undervisningssätt till att motivera elever är inte alltid en lätt och 

problemfri uppgift som lärare. Det finns många elever som är svårmotiverade och 

vårt läraruppdrag kan ibland kännas tungt när det kommer till att motivera elever till 

att vilja skriva och producera texter. Därför kan en insikt i elevers 

motivationsfaktorer vid nya undervisningssätt vara av nytta.  

 

3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att klargöra vad det är som eleverna finner motiverande 

med att skriva en skolblogg.  

Det resultat jag kommer att visa med denna studie kan leda till ny kunskap och 

förståelse för hur elever tänker kring skolbloggskrivandet. Det i sin tur leder till att 

fler lärare förstår elevernas motivation och då kanske överväger att använda sig av 

bloggmetoden som en alternativ undervisningsmetod.  

 

3.2 Frågeställning 

Vad är det som eleverna finner motiverande med att skriva en skolblogg? 
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4 METOD 

Under de 5 veckor som jag utförde mitt utvecklingsprojekt observerade jag eleverna 

med tanken; Är de motiverade till att vilja skriva i bloggen?  

Jag har under min VFU gjort observationen att eleverna har varit motiverade till att 

skriva i skolbloggen och vill nu med hjälp av intervjuer ta reda på varför. 

Stensmo (1995) skriver om fenomenologin, eleven som subjekt. Här försöker man 

förstå det som framträder i människans medvetande, de inre företeelserna. Stensmo 

skriver om de två fenomenologer vid namn Hans-Georg Gadamer och Maurice 

Merleau-Ponty som har tillfört fenomenologins principer för tolkning. De menar att 

man tolkar en upplevelse/erfarenhet hos människan och försöker synliggöra det som 

inte direkt är uppenbart utan det upplevda sätts i ett sammanhang. Denna 

tolkningslära benämns hermeneutik. Man utgår ifrån människors berättelser om en 

text. När man gör en fenomenlogisk elevanalys så kan man göra en djupintervju och 

ställa frågor som får personen att förklara så ingående som möjligt om hur han/hon 

kände när hon skrev texten osv.  Detta har jag gjort vid mina elevintervjuer. Jag har 

frågat eleverna om hur det har känts att skriva skolblogg och producera texter som är 

offentliga. Jag har valt att gå på djupet vid mina intervjuer för att få reda på vad 

eleverna finner motiverande till att skriva skolblogg.  

4.1 Undersökningsmetod och genomförande 

För att ta reda på vilka faktorer som låg till grund för elevernas motivation så kom 

jag fram till att jag ville använda mig av kvalitativa intervjuer med ett inslag av 

hermeneutisk inriktning för att ta reda på varför de elever som hade varit mest 

motiverade till projektet tyckte och kände som de gjorde. Jag ville få reda på deras 

känsla till motivationen. Dock hade eleverna svårt att formulera detta. Om jag fick 

fram t ex - Att jag skriver så alla andra kan läsa är roligt, och att få kommentarer är 

skoj, då blir jag glad. Detta tolkar jag senare som att de skriver för att de vill få 

bekräftelse på sina texter.  

Stensmo (1995) skriver att kvalitativ forskning fokuserar på människors 

uppfattningar och upplevelser för att man ska kunna tolka det i syfte att beskriva och 

förstå. Därför har jag valt att använda mig av kvalitativ metod vid intervjutillfället.  

Patel & Davidson (2003) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är att man ska 

kunna identifiera och upptäcka egenskaper om intervjupersonens uppfattningar om 

ett fenomen. De förklarar att man i förväg inte kan formulera svarsalternativ för att 

avgöra det ”sanna” svaret på en fråga. Vidare skriver de att man som intervjuare bör 

ge utrymme till intervjupersonen att få svara med egna ord. Kvalitativ intervju kan 

ses mer som ett samtal där intervjupersonen leder samtalet.  

Ryen (2004) tar upp en del tips till hur man kan intervjua personer. Jag har tagit del 

av t ex tips som: att inleda intervjun med en lättare konversation, att se intervjun som 

ett samtal, låta intervjupersonen få ha talan, ha bra med pauser, försök få 

intervjupersonen till att utveckla sina svar, att inte ställa ledande frågor, att använda 

stickord som mall, låt intervjupersonen få berätta sin egen historia, de egentliga 

frågorna kan inte alltid specificeras på förhand utan det kan tillkomma frågor under 

intervjun, använd stimulans, avsluta positivt och tacka för deltagandet.  

Patel & Davidsson (2003) skriver att vid kvalitativa intervjuer så låter man ge 

intervjupersonen utrymme att svara med egna ord. I en kvalitativ intervju behöver 
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man inte följa struktureringen av frågorna utan man kan fråga de när de passar 

svarsföljden. Jag ville få reda på elevernas uppfattningar om skolbloggen, hur de 

tänkte för att bli motiverade och jag ville inte ställa några ledande frågor eftersom jag 

ville höra deras egna berättelser. 

För att få eleverna att minnas bloggen och knyta an till den återigen (eftersom det var 

över en månad sen de sist skrev i den) valde jag att sitta i datorsalen och intervjua 

eleverna. De fick ta upp sin bloggsida och vi tittade först igenom den tillsammans för 

att de skulle få en stimulans så som Ryen (2004) beskriver. Efter att vi tillsammans 

kollat igenom bloggen började jag intervjua eleverna enskilt. Mall för frågorna finns 

i bilaga 2.  

Jag gjorde intervjufrågorna i förväg för att jag skulle kunna ha ett stöd under 

intervjun. Oftast blev det att jag inte alltid behövde ställa alla frågorna eftersom 

eleven kunde berätta och förklara bra, men in andra fall fick jag hålla mig till mallen 

och ge eleven gott om tid till att fundera över svaren. Från vissa elever fick jag ut 

mycket givande svar och de kunde komma på flera motivationsfaktorer som hade 

påverkat dem, medans andra hade svårt att uttrycka sig och förklara varför de har 

varit motiverade. Jag har inte utelämnat dessa ”jag vet inte elever” utan de finns med 

i resultatdelen de också. Under intervjuns gång gav jag därför eleverna gott om tid 

till att tänka och jag ställde samma fråga flera gånger fast omformulerad så att de 

skulle få chansen att riktigt tänka efter.  

Om t ex eleven tog upp att kommentarerna var en motivationsfaktor så har jag senare 

frågat ut lite mera om varför de tycker det och om de t ex är roligare att ge eller att få 

kommentarer. Det har jag gjort eftersom jag vill få en större inblick i hur eleverna 

tänker angående respektive motivationsfaktor.  

Jag har observerat upplevelser och beteende hos eleverna ute i 

verkligheten/verksamheten under min VFU. Jag uppfattade då att eleverna blev 

motiverade till att arbeta med skolbloggen. Efteråt har jag gjort intervjuer med 

eleverna för att försöka förstå hur de tänker kring motivationen. Sedan har jag ställt 

samman dessa intervjuer för att få en helhetssyn på svaren som kan besvara min 

frågeställning. För att få svar på min frågeställning har jag i min 

undersökningsmetod kategoriserat upp de faktorer som jag fick som svar.  När jag 

har ställt samman svaren från intervjuerna så har jag använt mig av kvantitativ 

metod. Enligt Nationalencyklopedin (2011) är kvalitativ metod ett samlingsbegrepp 

för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara 

data för att sedan sammanfatta dem i statistisk form.  Jag har alltså använt mig av 

både kvalitativ samt kvantitativ metod i denna undersökning.  

 

4.2 Urval av undersökningsgrupp 

För att ta reda på vilka elever som jag skulle intervjua för att få ut ett så givande 

resultat som möjligt valde jag att först ge ut ett frågeformulär till alla elever i klassen 

för att se vilka som ville ställa upp på intervju och vilka det var som hade tyckt det 

varit roligt med projektet. Det var 19 elever i klassen. 4 elever besvarade inte 

frågeformuläret eftersom de inte var närvarande. Av de 15 frågeformulär som jag 

fick in besvarade var det 12 elever av dessa som hade tyckt projektet varit roligt och 

ville ställa upp på intervju. Jag hade helst velat intervjua alla i klassen för att få ut ett 

så givande och övergripande resultat som möjligt men tyvärr så ville inte alla ställa 

upp och det måste respekteras.   
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Av de 7 elever som jag inte intervjuade var det 1 elev som hade flyttat från klassen 

och de andra 6 ville inte ställa upp på att bli intervjuade. Av de 6 eleverna var det 3 

pojkar som jag uppfattade inte hade varit motiverade till att vilja skriva i 

skolbloggen. Det hade dock varit intressant att intervjua de 3 pojkarna för att se vad 

de ansåg vara icke-motiverande.  

De 12 resterande eleverna intervjuade jag med kvalitativ intervjumetod. Jag gjorde 

personliga, kvalitativa intervjuer med eleverna.  

 

4.3 Etik 

Enligt de etiska riktlinjer som finns på Vetenskapsrådets (2011) hemsida, kan man 

läsa att man själv ansvarar för de tillstånd och godkännande som enligt svensk 

lagstiftning krävs för undersökningen. Jag informerade föräldrarna om mitt ”projekt 

skolblogg” och att jag skulle utvärdera min utvecklingsidé i form av intervjuer med 

eleverna som senare ska ligga till grund för mitt examensarbete vid ett föräldramöte 

som ägde rum 110302 under min VFU-period. Jag skickade även ut en stencil i 

pappersform hem med eleverna med information angående mitt projekt (se bilaga 1). 

I stencilen framgår det att det är ett frivilligt att vara med i undersökningen och om 

föräldrarna skulle ha något emot projektet så fick de höra av sig.  

Enligt Patel & Davidsson (2003) måste informanten innan intervjutillfället få 

information om sin egen roll i undersökningen och även hur bidraget kommer att 

hanteras. I början av min VFU förklarade jag för eleverna i klassen om projektets 

syfte och att det var obligatoriskt om det inte var så att föräldrarna var emot det. Jag 

berättade också om att jag i slutet skulle göra en undersökning med eleverna och att 

den var frivillig att delta i. Jag förklarade att deras intervjuer kommer ligga till grund 

för mitt examensarbete och att deras bidrag var mycket uppskattat. För att måna om 

intervjupersonernas integritet informerade jag eleverna om att intervjuerna är 

anonyma och frivilliga.  

 

4.4 Databearbetning 

Patel & Davidsson (2003) beskriver att man i kvalitativa undersökningar läser 

igenom sitt resultatmaterial flera gånger för att man ska kunna urskilja mönster och 

teman för att kunna kategorisera. Eftersom mina informanter gav liknande 

svarsresultat så kunde jag ganska lätt plocka ut och kategorisera upp de faktorer som 

flera av eleverna nämnde. Hartman (2004) menar att kategorisera innebär 

klassifikation. Alltså; man slår samman de begrepp som handlar om samma sak. Om 

t ex två eller fler antal elever har svarat på liknande sätt så placeras de in i samma 

kategori. För att göra resultatet tydligt valde jag att använda mig av diagram för att 

läsaren på ett lätt sätt ska kunna se vilka kategorier/faktorer som jag i mitt resultat 

har kommit fram till är motiverande för eleverna.   

Under intervjustunden som i genomsnitt tog ca 20 minuter med varje elev så 

antecknade jag för hand i mitt anteckningsblock. Jag valde att skriva ner det mesta av 

det som eleverna berättade. De elever som hade svårt att uttrycka sig fick god tid på 

sig att tänka och jag ställde frågan flera gånger fast aningen omformulerad. 

Efter att intervjuerna gjordes läste jag igenom alla papper flera gånger för att få en 

överblick. Jag ville hitta gemensamma faktorer och se en helhet i deras svar så att jag 
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kunde få svar på min frågeställning. Jag valde att ta med de motivationsfaktorer som 

flera nämnde. De finns med i resultatdelen i form av cirkeldiagram. Under varje 

diagram förklarar jag mer ingående hur eleverna har svarat. Vissa 

motivationsfaktorer är det enbart vissa elever som har beskrivit. Dessa har jag vart att 

inte göra diagram på utan tar med dem i en löpande text i sista delen av resultatet.  

Jag har valt att dela upp resultatet i två delar. En del som visar motivationsfaktorerna 

med cirkeldiagram och en annan del där jag med text beskriver de ytterligare 

faktorerna som eleverna beskriver som viktiga för dem.  
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5 RESULTAT 

Här redovisar jag det resultat jag har kommit fram till i min undersökning i form av 

cirkeldiagram. Jag börjar med att först ta upp motivationsfaktorerna. De är: Att andra 

kan läsa, att göra något nytt och annorlunda, att få tid med datorn, att få 

kommentarer, att få ge kommentarer till andra, att få skriva, att få läsa 

klasskompisarnas skolbloggar och att fixa med designen. Under varje diagram 

förklarar jag i text hur eleverna har svarat. Sen tar jag även upp några av de 

ytterligare faktorer som eleverna har sagt varit viktiga för dem.  

 

5.1 Motivationsfaktorer i cirkeldiagram 

 

 

 

10 av 12 elever berättade att det är roligt att skriva i skolbloggen eftersom andra kan 

läsa vad de har skrivit. Eleverna berättade att det är skoj att andra får veta vad de gör 

i skolan. En elev beskrev att det känns ”speciellt” (Elev 11 år) att någon annan tar 

sin tid till att läsa vad de skriver.  

2 elever sa att det är viktigt för dem att deras föräldrar läser bloggen.  

2 av eleverna nämnde inte detta.  

10 elever nämnde 
detta 

2 elever 
nämnde inte 

detta 

Att andra kan läsa vad jag skriver 
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8 av 12 elever nämnde i intervjun att det som har varit roligt och motiverat dem är att 

de har fått göra någonting nytt, spännande och annorlunda. 2 av de 8 sa att det varit 

kul eftersom de har sluppit sitta i klassrummet hela tiden. De har förklarat att de 

tycker det är viktigt att man gör olika saker i skolan. Variation i undervisningssätt 

har visat sig vara en tydlig motivationsfaktor för eleverna att vilja skriva i 

skolbloggen.  

4 elever nämnde inte detta. 

 

 

8 av 12 elever 
nämnde detta 

4 av 12 elever 
nämnde inte detta 

Att få göra något nytt och annorlunda 

7 av 12 elever 
nämnde detta 

5 av 12 elever 
nämnde inte detta 

Att få tid med datorn 
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7 av 12 elever nämnde att det hade varit roligt att arbeta med skolbloggen eftersom 

de fick mera tid framför datorn. De förklarade att det är roligare att arbeta med 

datorn eftersom det går lättare och snabbare att skriva texter med hjälp av 

tangentbordet. ”Man slipper sudda i en evighet” (Elev 11 år)   

3 av 12 nämnde inte detta alls.  

 

 

 

 

9 av 12 elever nämnde att det var roligt och viktigt för dem att få kommentarer på 

sina inlägg. De beskrev att det gjorde att de blev glada av det och en elev sa att det -

var som en bekräftelse på att någon annan har läst. En elev sa ungefär -Det känns 

roligt att någon annan har tagit sin tid till att läsa just min skolblogg. En annan elev 

sa något i stil med att -Man kan ge och få tips till varandra via kommentarerna och 

en annan sa ungefär -Man får veta vad de andra tycker om just det som jag har 

skrivit om, det är skoj. 

1 elev tyckte inte om att få kommentarer eftersom hon var rädd för att någon skulle 

skriva elaka och ”konstiga” saker till henne.  

1 elev beskrev kommentarerna som ”sådär” och att de har varken varit roligt eller 

tråkigt.  

1 elev nämnde inte detta.  

 

 

9 av 12 elever 
tyckte det var roligt 

och viktigt att få 
kommentarer 

1 elev tyckte inte 
om att få 

kommentarer 

1 elev tyckte 
det var "sådär" 

1 elev nämnde 
inte detta 

Att få kommentarer 
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5 av 12 elever nämnde att det är roligt att ge kommentarer till andra. De tyckte att det 

är roligt att ge kommentarer eftersom man då kan få tala om för någon annan vad 

man själv tycker, och man kan få svar på det man har skrivit som kommentar. De 

beskrev att själva kommunikationen i sig varit rolig.  En elev beskrev att det är 

tråkigt om man inte får några kommentarer så därför ska man även ge kommentarer.  

7 av 12 elever nämnde inte detta. Fler nämnde det faktum att få kommentarer.  

 

 

 

 

5 av 12 elever 
nämnde detta som 

roligt 
7 av 12 elever 

nämnde inte detta 

Att ge kommentarer till andra 

9 av 12 elever 
nämnde detta 

3 elever nämnde 
inte detta 

Att få skriva 
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9 av 12 elever nämnde att de tyckte det har varit roligt att få skriva. En del elever 

tyckte att det var ett roligare sätt att skriva på. 2 av eleverna beskrev ungefär såhär: -

Att skriva är ju roligt ändå, fast ännu roligare såhär.  

3 av 12 elever nämnde inte detta. En elev beskrev att det tråkigaste med skolbloggen 

var just själva skrivandet.  

 

 

 

 

 

5 av 12 elever nämnde att det är roligt att kunna läsa klasskompisarnas bloggar. De 

menade på att det är spännande att se vad de andra skriver om och att få veta vad de 

tycker om och inte tycker om. En elev som är nyinflyttad till klassen från Kamerun 

beskrev att det var ett bra sätt att dels öva på svenskan och för att lära känna sina nya 

klasskompisar. 

7 elever nämnde inte detta.  

 

5 av 12 nämnde 
detta 

7 av 12 
nämnde inte 

detta 

Att läsa klasskompisarnas skolbloggar 
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Resultatsammanställningen visar på att av de 12 elever som blev intervjuade så 

nämnde 9 elever att designen var en viktig faktor för dem när det kom till att vilja 

skriva och skapa skolbloggen. 4 av de 9 eleverna beskrev att det var viktigt för dem 

att bloggen skulle vara fin, se trevlig ut, snygg osv. för att det skulle locka till fler 

läsare och vara lättare för andra att läsa. 5 av 9 elever förklarade att det var kul att 

ändra på designen men kunde inte förklara mer ingående varför.  

3 elever nämnde inte detta.  

 

5.2 Ytterligare faktorer som eleverna beskrivit varit viktiga 

och motiverande 

5.2.1 Rättstavning och mobbningsrisk 

Ungefär hälften av eleverna tyckte att det var viktigt att det skulle vara rättstavat och 

så snyggt på bloggen som möjligt eftersom andra ska läsa det. De beskrev att de inte 

vill visa sina misstag och se ”dumma” ut. En elev nämnde att hon inte ville bli 

mobbad för sina stavfel. Några elever berättade att de hade läst igenom sina inlägg 

flera gånger och gått tillbaka för att redigera texternas stavfel.  

En elev berättade att hon tycker att der varit jätteskoj att arbeta med bloggen och att 

andra kan läsa vad hon skriver men tycker samtidigt att det är lite läskigt att 

publicera sina texter offentligt eftersom risken finns att hon kan bli mobbad för det 

hon skriver. Skriver man för mycket så kanske man framstår som en ”bloggnörd” 

menar hon. Även att man visar sina stavfel kan riskera att bli en mobbningsfaktor 

menar hon.  

 

9  av 12 elever 
tyckte att design var 

viktigt  

3 av 12 elever 
nämnde inte detta 

Design 
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5.2.2 Stöd för minnet 

En elev beskrev att skolbloggen var ett bra hjälpmedel för att man ska minnas vad 

man har gjort i skolan. Han berättade att det är roligt att ha kvar den som minne när 

man blir gammal. Samma elev tyckte också att bloggen var bra för att hans kompisar 

i hans hemland kunde läsa bloggen och få reda på vad han gör i skolan och hur han 

lever i Sverige. (Han skriver bloggen på engelska.) Han berättade också att det är 

mycket intressant att läsa om sina nya klasskompisar skolbloggar eftersom han då 

kan lära känna dem på det sättet och samtidigt lära sig läsa på svenska. Han nämnde 

även att det fungerar bra eftersom man kan utbyta kunskap via bloggsidorna.  

5.2.3 Skolbloggen som dagbok 

Eleverna har nämnt att de gärna vill skriva mera om vad de gör på fritiden och deras 

intressen. De vill inte bara skriva om skolan utan vill hellre göra bloggen lite mer 

personlig. De har även nämnt att de vill lägga in fler bilder och visa upp sina husdjur, 

X-box spel eller musikinstrument mm. 2 elever nämnde att de ville skriva bloggen i 

dagboksform. Samma 2 elever hade till och med tänkt tanken att de skulle starta en 

egen mer personlig blogg där de kan skriva precis vad de vill.  

Det har även kommit fram att många skulle tycka det vore roligare om de hade flera 

läsare och skulle i så fall skriva mera i bloggen. Cirka hälften av alla eleverna har 

frågat efter hur man installerar en besöksklocka på bloggen som visar statisktik på 

antal besök.  

Det som framkommit som mindre roligt med bloggskrivandet har varit att skriva och 

publicera faktatexter. Eleverna har tyckt att det varit roligare att få skriva om sig 

själva. 

5.2.4 Vill ha fler läsare och fortsätta skrivandet 

På frågan om de har tyckt att det varit lite läskigt att publicera texter offentligt så 

svarade 11 av 12 direkt – Nej, medans en elev tyckte att det var lite läskigt eftersom 

hon inte ville visa sina misstag med risk för att hon kanske då blir mobbad.  

3 av eleverna har sagt något i stil med -Det är roligt att folk kan gå in på min sida 

och läsa om just mig. 

Någon elev utryckte sig i stil med – Det är bra att vi fått jobba mycket med bloggen 

eftersom det vore inte så skoj om det hade varit tomt på bloggen. 

Många av eleverna har velat installera en besöksklocka för att hålla koll på 

statistiken hur många som läser deras skolblogg. 

Det har även framgått att majoriteten av eleverna vill fortsätta med att skriva i 

skolbloggarna. En elev beskrev att han hade tröttnat på att skriva i skolbloggen och 

ville inte fortsätta längre. Han sa ungefär -Det var skoj så länge det varade.  

En elev beskrev att det är roligt att göra inlägg som man kan vara stolt över, t ex att 

publicera en text som man är riktigt nöjd med för då kan andra se hur duktig man är. 

Några elever nämnde även att själva skapandet, alltså den tekniska biten av bloggen 

har varit rolig och lärorik.  
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5.3 Slutsats 

Mitt resultat visar på att det finns en hel del faktorer som motiverar eleverna till 

skolbloggsskrivande. De motivationsfaktorer som jag har kommit fram till i min 

undersökning är:  

 att andra kan läsa den,  

 att få göra något nytt och annorlunda,  

 att få tid med datorn,  

 att få kommentarer och att ge kommentarer,  

 att få skriva,  

 att läsa klasskompisarnas skolbloggar och 

 att få fixa och trixa med designen 

Det som har framgått som helhet i undersökningen är att flertalet av eleverna har 

tagit upp det faktum att de tycker det är roligt att arbeta framför datorn och att det är 

lättare att skriva med tangentbordets hjälp. Det går snabbare, det blir snyggare och de 

anser att skrivandet går fortare. Jag frågade varför de tyckte det var roligt och då 

svarade eleverna att det är annorlunda än att vara i klassrummet, mer spännande. Jag 

drar slutsatsen att eleverna är trötta på att sitta i klassrummet lektion in och lektion 

ut. När de hamnar framför datorn någon gång då och då är min uppfattning att 

eleverna tycker att undervisningen blir roligare. 

Det har även framgått att eleverna har tyckt att skapandet av bloggen har varit roligt, 

spännande och intressant. De har uttryckt att det har varit roligt att få pröva 

någonting nytt.  Eleverna har fått arbeta med sina kunskaper och sin kreativitet när 

de har fått skapa bloggen och ändra design och lägga upp bilder osv. Eleverna har 

tyckt det varit viktigt att ha en snygg design/layout på sin skolblogg för att locka 

läsare.  

Ytterligare faktorer eleverna nämner som viktiga är: rättstavningen, att föräldrar kan 

läsa, hjälpmedel för minnet, roligt om ännu flera läste, besöksklocka har velat 

installeras, de vill fortsätta med skolbloggarna, glädjen över att producera det man är 

stolt över, känslan av att någon annan har tagit sin tid till att läsa just min blogg är 

speciell.  

Eleverna tycker inte att det är läskigt att producera offentliga texter. Det var bara en 

elev som var lite rädd för att se dum ut och funderade över riskerna med att bli 

mobbad för det hon skrivit.  

Det är flera av eleverna som nämner att de inte bara vill skriva om skolan utan de vill 

göra bloggen mer personligt genom att skriva om fritiden och intressen.  

Flera av eleverna nämner också att det är roligt att kunna ta emot och ge 

kommentarer på skolbloggen. De har sagt att det är glädjande att både ge och få 

kommentarer på det som skrivits. 

Men den vikigaste motivationsfaktorn till skolbloggsskrivandet är ändå det faktum 

att texterna som eleverna skapar själva blir offentliga och att det är öppet för alla 

andra att läsa det som de har publicerat.  
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6 DISKUSSION 

Här följer nu en diskussion där jag kopplar mitt resultat till en del av det som står i 

bakgrunden. Jag analyserar resultatet och lägger in en del egna tankar kring mitt 

resultat.  

6.1 Att få bli sedd är viktigt 

Jag har i min studie kommit fram till att en av förklaringsgrunderna till 

skolbloggsmotivationen ligger i behovet av att få visa upp det man producerat till 

flera mottagare.  Folkesson (2004) menar på att det är viktigt för elever att få skriva 

och producera texter till flera än enbart läraren. Bloggen kan vara ett sätt att göra det 

på. Även Greczanik (2007) säger samma sak.  

Mitt resultat visar på att eleverna har tyckt att det har var motiverande när de fick 

respons i form av kommentarer på bloggen. Folkesson (2004) beskriver att det är 

viktigt för elever att på feedback på sina texter.  

Genom att eleverna har fått arbeta på ett sätt som har lockat fram deras intresse för 

att skapa så har de blivit motiverade till att skriva. Någon elev utryckte sig i stil med 

– Det är bra att vi fått jobba mycket med bloggen eftersom det vore inte så skoj om 

det hade varit tomt på bloggen. Jag drar slutsatsen här att eleven blev motiverad att 

producera mera text eftersom det är öppet för andra att läsa och eleven vill visa vad 

hon/han kan.  

Det som framgår i mitt resultat att när en elev utryckte sig ungefär - Det är kul att 

lägga upp en text som man är riktigt stolt och nöjd med, så tänker jag direkt på de 

sista två stegen i Maslows (1954) behovstrappa. Det finns alltså ett behov hos 

eleverna av att få visa upp för andra det bra som man har presterat för att 

självkänslan ska öka och man kan självförverkliga sig. Genom att andra 

kommenterar positivt så stärkt självförtroendet och statusen höjs. Det visar sig att 

den elev som nämnde - Man vill ju inte bli kallad bloggnörd, är väldigt mån om sin 

status. Så för just henne blev det viktigt att texterna skulle vara lagom långa och inte 

innehålla stavfel.  

I bakgrunden skrev jag om att Greczanik (2007) menade på att eleverna blir 

motiverade när de vet om att texten har betydelse eftersom man kan påverka och 

inspirera andra. För att koppla detta till min undersökning så kan jag inte fastställa 

om så är fallet eftersom det inte var någon av eleverna som beskrev detta faktum. Det 

kan hända att eleverna är för unga för att inse de fördelar det finns med offentliga 

texter, så som att föra fram ett budskap, påverka, inspirera och föra fram sina åsikter.  

6.2 Mera tid med datorn är uppskattat 

Genom att eleverna får tillgång till att skriva på ett nytt och annorlunda sätt som 

eleverna beskrev, motiveras de till att vilja skriva och producera texter. Tittar vi i 

Lgr11 så står det att undervisningen ska stimulera elevernas intresse till att vilja läsa 

och skriva. Det står även i Lgr11 att man ska låta eleverna få arbeta på ett varierat 

sätt och med olika metoder, också med hjälp av dator mm. Min studie visar att 

eleverna uppskattar att få mera tid med datorn. De beskriver själva, så som Folkesson 

(2004) även kommit fram till i hennes undersökningar, att det är roligare och lättare 

att skriva med datorns hjälp.  
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Bloggen inspirerar även eleverna till läsning. En del av eleverna har uttryckt det 

faktum att det är spännande och intressant att läsa kompisarnas bloggar. Några har 

tom sagt att det är roligare att läsa de andras än att skriva själv. Detta kan kopplas 

ihop med det Thulin (2004) skrivit om att ungdomar läser webbsidor som handlar om 

deras intresse. Man läser det som lockar än, nyfikenheten som Dewey (1910) skriver 

om kan vi tydligt urskilja här. Att så många av eleverna skulle beskriva att det är 

roligt att läsa andras bloggar hade jag inte räknat med. Jag trodde att de skulle 

beskriva motivationen mera ur ett ego-perspektiv; alltså ett mer beskrivande av ”titta 

på mig och min sida”, jag hade inte räknat med att de skulle vara så intresserade av 

sina klasskompisars bloggar.  

Det faktum att eleverna har förklarat att de tyckt det varit mindre roligt att skriva 

faktatexter och mer roligt att skriva om sig själv kan jag koppla också ihop med 

Maslows (1954) behovsteori om ego och självförverkligande. Eleverna känner 

behovet av att få visa upp vem han/hon är och vad han/hon kan för andra människor. 

6.3 Mobbningsrisken  

Ingen elev nämnde det Våge m.fl. (2005) tog upp angående att alla elever tar lika 

stor plats på bloggen jämfört med i klassrummet. Detta tror jag beror på att 

majoriteten av eleverna i klassen var trygga och tillfreds i klassrumsmiljön.  

I bakgrunden beskrev jag hur Larsson (2000) förklarade att en del elever kan känna 

en rädsla när det kommer till att publicera texter offentligt, men det tyckte inte 

majoriteten av eleverna i min undersökning. I mitt resultat framgår det enbart att en 

elev var lite orolig för att bli mobbad för om hon skulle skriva för mycket text eller 

ha stavfel. Jag tror att när eleverna är så här unga bryr de sig inte om vad andra 

tycker i lika hög grad som äldre elever och vuxna gör.  

När det kommer till rättstavningen kan jag varken dementera eller konstatera det som 

Elmfeldt & Erixon (2007) beskriver angående den höga toleransen av stavfel när det 

kommer till att skriva i de sociala medierna eftersom det i mitt resultat framgår att 

det är ”fifty-fifty” av eleverna som sagt att det är viktigt att inte ha några stavfel, 

hälften verkade inte bry sig speciellt mycket om det faktum att stavfel kunde slinka 

med i de publicerade inläggen. Med skolbloggens hjälp kan elever gå tillbaka och 

läsa det som de skrivit och på så sätt reflektera och minnas det som de har gjort i 

skolan. De kan läsa sina inlägg flera gånger för att hitta egna stavfel eller lägga till 

och ta bort text. Det framgår i resultatet att en del av eleverna beskrev att de hade 

gjort just detta. Det som framkommit i resultatet är dock att en elev var rädd för att 

bli mobbad om hon hade stavat fel på skolbloggen. Hon ville inte framstå som dum.  

6.4 Den nya tekniken och framtiden 

Det gäller att inte vara rädd för den nya tekniken och dess förändringar. Att med 

öppna armar ta emot de möjligheter som Internet har kan hjälpa svårmotiverade 

elever till arbete och skrivproduktionen kan då öka.  

Skolan måste hänga med i den snabba postmoderna utvecklingstakt som sker. Vi 

borde utmana den traditionella undervisningen med den nya moderna teknik som 

faktiskt finns idag. Vi behöver anamma dessa nya metoder och nytänk till att 

undervisa på och lära eleverna ett flexibelt lärande.  

När eleverna kommer till högstadiet så ska de lära sig mera om hur Internet fungerar. 

Det kan vara bra om de redan i yngre år har fått öva sig i vilka möjligheter och faror 
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det finns på Internet så att de är mera förberedda på den kunskap som senare komma 

skall.   

Skolverket satsar mera på IT-arbete ute i skolorna och jag hoppas att många lärare 

får fortbildning och utbildning i IT så att möjligheterna med Internet kan tas tillvara. 

Som jag tidigare nämnt så är många lärare fortfarande negativa och rädda för att låta 

eleverna använda sig av datorer och Internet i skolan. Det tycker jag är något som vi 

måste ändra på. 

I bakgrundskapitlet kunde ni läsa om bloggen i akademiska studier. Om elever får 

lära sig hur man skriver skolblogg så underlättar det kanske dem vid senare tillfälle 

då de vill skapa en blogg för syftet att utbyta kunskap, tips, idéer och erfarenheter 

med andra.   

Med bloggens hjälp kan vi individualisera elevers undervisning på olika sätt och vi 

kan även arbeta ämnesövergripande så som Greczanik (2007) menar på. Det kan jag 

hålla med om. Under utförandet av ”projekt skolblogg” så observerade jag att detta 

faktum stämmer. Alla elever behöver inte skriva likadana inlägg och inte heller vid 

samma tidpunkt. Man kan få in andra ämnen i skolbloggen på flera sätt, t ex skriva 

på engelska, lägga in matematikproblem som andra ska lösa, skriva gåtor, dikter mm. 

Detta finns dock inte med i resultatet eftersom jag märkte att eleverna var för unga 

för att kunna reflektera över det.  

6.5 Sammanfattning; motivationsfaktorerna  

För de elever som var med i min undersökning så var de viktigaste 

motivationsfaktorerna för dem att det var ett nytt och spännande arbetssätt som 

gjorde att det blev roligt att skriva. Faktorn att andra kan läsa är viktig eftersom då 

får eleverna visa upp för alla vad de producerat. Sen utgör kommentarerna en 

bekräftelse på att någon annan faktiskt har tagit sig tid till att läsa just deras texter 

vilket gör att de blir glada och självkänslan höjs vilket i sin tur leder till att 

skrivandet kopplas ihop med glädje och det motiverar eleverna till att vilja fortsätta 

skrivandet. Det faktum att eleverna tycker att det är så viktigt att fixa med designen 

tror jag har att göra med att de vill kunna presentera sig själva på ett bra och fint sätt. 

De vill kunna vara stolta över sin blogg och locka till sig läsare med hjälp av en 

snygg layout.  

6.6 Egna avslutande ord 

Jag har valt att ha med många citat tagna från Lrg11 och de nya kursplanerna 

eftersom jag anser att det är lärarnas ”Bibel” och det är viktigt att vi förhåller oss till 

det som står där Om man kan hitta undervisningsmetoder som kan få med så många 

delar som möjligt från kursplaner och läroplanen så anser jag det vara positivt.  

Skolbloggen är ett bidrag till den undervisningsform som Folkesson (2004) förklarar 

bedrivs i en A-klassmiljö och som vi alla borde sträva mot att nå upp till.  

Jag kommer nog att själv använda mig av skolbloggsskrivandet när jag kommer ut i 

arbetslivet. Det verkar vara en undervisningsmetod som har många fördelar och 

lockar elevernas nyfikenhet till motivationen att skapa, öva och arbeta kreativt med 

sin skrivning.  
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6.7 Metoddiskussion 

Man kan tänka sig att mitt resultat kan ha påverkats med tanke på att eleverna kände 

mig. Det var jag som hade genomfört projektet och som vid intervjun skulle 

undersöka vad det var eleverna hade tyckt varit roligt. Jag kan inte med säkerhet 

fastställa att eleverna talade sanning i sina svar, men jag utgår ifrån att de gjorde det. 

Möjligheten finns att de ”spädde på” sina svar eftersom de ville göra mig glad. Dock 

kändes det inte som det vid intervjutillfällena.  

Frågorna kan ha varit aningen svåra för en femteklassare att svara på. Vissa uttryckte 

att det var svårt att beskriva varför det hade varit så roligt och det kan hända att jag 

vid några tillfällen har ställt ett fåtal ledande frågor. Jag har dock försökt undvika 

detta så gott som möjligt och det resultat jag har fått fram är baserat på de uppgifter 

eleverna har lämnat. Majoriteten av eleverna har själva kunnat beskriva 

motivationsfaktorerna men några få har suttit ganska tysta. Då har det hänt att jag i 

enstaka fall frågade t ex – Hur tycker du att det har fungerat med kommentarerna? - 

Har det varit mycket roligt, sådär roligt, tråkigt eller har det inte spelat någon roll 

för dig?  Detta är ett exempel på en ledande fråga som jag råkat ställa vid något 

tillfälle. Eleven har här då ändå haft möjligheten att säga t ex: – Nej, det var inget 

särskilt skoj med kommentarerna. De 2-3 elever som satt rätt så tysta under intervjun 

fick frågor som utgick ifrån vad de tidigare intervjuade eleverna hade berättat varit 

motiverade. Ett exempel på en annan ledande fråga som jag vid två tillfällen ställde 

var: - Hur pass viktig är designen på bloggen för din del på en skala från 1-10? 

Denna fråga ställde jag eftersom tidigare intervjupersoner hade tagit upp designen 

som en faktor. Jag uppskattar dock att det antal ledande frågor som råkade ställas 

inte har påverkat mitt resultat som helhet.  

6.7.1 De ickemotiverade 

Under min VFU period upptäckte jag att 3 av pojkarna i klassen inte var speciellt 

motiverade till att skriva så mycket i bloggen. Redan från dag 1 gav de kommenterar 

i stil med – Att blogga är ju bara för tjejer, det är töntigt. Jag fick känslan av att de 

inte tyckte det var något för pojkar. Det beror förmodligen på att de flesta bloggar 

som är kända idag skrivs av just bloggerskor/tjejer. Det skulle kunna vara så att den 

ena ”tuffa” pojkens attityd smittade av sig på de andra två, men det är bara min egen 

spekulation. 

6.7.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett begrepp som Stensmo (1995) tar upp och beskriver. Han menar att det 

betyder giltighet eller överensstämmelse. Jag har valt att studera elevernas verklighet 

av vad de anser vara motiverande med att skriva skolblogg och de har själva fått 

berätta hur de känner inför skrivandet och hur de tycker att det har varit med 

undantag från några få ledande frågor. Stensmo beskriver att när man undersöker t ex 

ämnet motivation så använder man sig av begreppsvaliditet, det är den teoretiska 

validitet som är aktuell vid kvalitativa hermeneutiska studier. Eftersom mitt resultat 

är baserat på elevernas egna berättelser så är mitt resultat validerat. Dock beskriver 

Hartman (2004) att det alltid finns möjliga felkällor och att den mänskliga faktorn 

kan spela in. T ex det kan hända att jag inte hann anteckna exakt allt som eleven sa 

vid intervjutillfället. Men jag anser dock att den möjliga felkällan i denna studie inte 

har påverkat mitt resultat till någon större del.  
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Jag valde att göra anteckningarna för hand och inte använda mig av en bandspelare 

vid intervjutillfället eftersom jag tror att det hade gjort eleverna mera nervösa och 

inte vågat svara på frågorna lika ingående och seriöst. Eleverna tog god tid på sig att 

svara och jag hann skriva ner nästan allt de berättade.  

Patel & Davidsson (2003) beskriver att när man mäter kvalitet i kvalitativa studier 

använder man ordet reliabilitet. Reliabiliteten bör ses mot den bakgrund som varje 

undersökningstillfälle råder under. När man i mitt fall fick ställa samma fråga flera 

gånger och även omformulerad för att få ut flera olika svar, kan det enligt kvantitativ 

forskning anses som låg reliabilitet, men så behöver inte fallet vara i en kvalitativ 

intervju. Jag ställde samma fråga omformulerad flera gånger eftersom jag ville få 

eleverna till att verkligen tänka efter och tala om vilka olika faktorer som har spelat 

en roll för deras motivation till att vilja skriva i sin skolblogg.  

”Om frågan lyckats fånga det unika situation och detta yttrar sig i variation i svaren 

så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls.” Patel & Davidson (2003) 

s103 

 

6.8 Förslag till vidare forskning 

En av motivationsfaktorerna som jag har kommit fram till är att det är spännande och 

roligt att göra något som är nytt och annorlunda. Frågan man då kan ställa sig är: Hur 

länge kommer eleverna att tycka att det är roligt. Finns det ett tidsperspektiv här? 

Kommer eleverna att ha tröttnat på bloggen efter ett tag och varför det i så fall? 

Det kan även vara spännande att undersöka vidare vilka likheter och skillnader det 

finns mellan yngre elevers bloggskrivande och vuxnas. Vad är det för skillnad när 

det kommer till yngre respektive vuxnas motivationsfaktorer vid bloggskrivande? 

Man skulle även kunna tänka sig att undersöka vilka lärare det är ute i 

verksamheterna som är negativt vs positivt inställda till Internet i skolan. Är det de 

äldre lärarna eller de yngre?  
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BILAGA 1 

Hej! 

Mitt namn är Theres Christersson och jag läser min sista termin på lärarutbildningen, 

Linneuniversitetet i Kalmar. Jag ska göra min VFU (verksamhetsförlagda utbildning) 

i ert barns klass.  

Jag kommer att genomföra en utvecklingsidé som jag kallar för ”Projekt skolblogg” 

där eleverna kommer att få starta varsin skolblogg på Internet där de kommer att få 

skriva om vad de gör i skolan och lägga upp berättelser mm.  

Syftet med detta projekt är att jag vill undersöka om eleverna tycke det är ett 

spännande och motiverande arbetssätt och om så är fallet så kommer jag att göra en 

utvärdering och en undersökning med elevernas hjälp (det är då frivilligt) i form av 

intervjuer för att ta reda på vilka motivationsfaktorerna har varit. Det kommer sedan 

att ligga till grund för mitt examensarbete. 

Innan vi drar igång med projektet kommer jag att informera eleverna om riskerna 

med Internet, digital mobbning och att de inte får lägga ut identifikationsbara 

handlingar så som efternamn, adress eller fotografi på kompisar eller sig själva. Vi 

kommer bara att skriva i bloggen på skoltid så att jag kan hålla ett öga på vad som 

publiceras. Jag kommer själv att gå in med jämna mellanrum på elevernas bloggar 

för att se till så att inget olämpligt och elakt skrivs. Den som gör något sådant 

kommer att bli direkt avstängd. Jag kommer att skriva upp alla elevers log in 

information inklusive lösenord så att jag själv kan gå in och ta bort inlägg och 

kommentarer, eller stänga ner bloggen om så skulle behövas.  

Är det någon förälder/vårdnadshavare som har något emot att era barn startar en 

skolblogg på nätet så får ni höra av er antingen till klassläraren eller till mig. 

Mitt tele nr: ***-******* 

Ni kommer även att få mer information angående detta vid nästkommande 

föräldramöte den 2 Mars. När skolbloggarna väl kommit igång så får ni mer än gärna 

gå in och läsa era barns bloggar för att ta del om vad de gör, tycker om och lär sig i 

skolan. 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning  

Theres Christersson 
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BILAGA 2 

 

Mall till intervjufrågor.  

 

Hur tycker du att det har varit att skriva i skolbloggen? Varför tycker du så/ det? 

Kan du beskriva hur det känns när du skriver i skolbloggen? 

Vad är det som gör att du tycker att det är roligt? Vad tror du att det beror på? 

Vad är det som är viktigt för dig när det kommer till skolbloggen? Varför? 

Vad är det som lockar dig till att vilja skriva i skolbloggen? 

Vad tycker du har varit mindre roligt eller kanske tråkigt när vi har arbetat med 

skolbloggen? 

Vill du fortsätta skriva i skolbloggen? Varför?  

Tycker du att det har varit ”läskigt” eller lite skrämmande att skriva texter på nätet så 

att alla kan läsa dem? 

Hur har det känts att publicera offentliga texter? 

(Om t ex eleven tagit upp kommentarer som motivationsfaktor) Är det roligare att få 

eller att ge kommentarer? Förklara varför.  
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BILAGA 3 

 

Beskrivning av min utvecklingsidé som jag genomförde under min 5 veckors VFU: 

Under mina 5 veckors VFU i klassen så fick varje elev starta upp sin egen skolblogg. 

Vi arbetade med bloggen under lektionerna i svenska, SO och bild men även vid 

andra tillfällen när det passade. Det tog ca 15 minuter per elev att starta upp varje 

skolblogg. Det var 19 elever i klassen. Eleverna hann olika långt med skolbloggarna 

under min VFU tid. Vissa hann göra ca 10 inlägg, medans andra inte hann göra mer 

än ca 4 inlägg.  Det berodde t ex på sjukdom, att de var tvungna att göra klart 

någonting annat först, brist på plats i datorsalen mm. Detta kan ha bidragit till att en 

del elever hade svårt att uttrycka sina svar under intervjun. 

Under tiden vi arbetade med bloggen så var det jag som bestämde vilka inlägg som 

skulle publiceras. Jag läste alltid igenom alla inlägg innan de publicerades, men lät 

med flit vissa stavfel och meningsbyggnadsfel slinka igenom eftersom jag hade som 

syfte att jag ville få dem själva att inse dessa fel genom att gå tillbaka och läsa eller 

rätta varandras texter. Det har varit en blandad kompott av ämnen på texterna i 

inläggen. Det har handlat om allt från ”min drömresa/drömyrke”, fakta om Gustav 

Vasa, text till fotografi mm till ”vad vi har lärt oss i skolan. Trots att jag valde typ av 

inlägg så hade eleverna ändå valmöjlighet på vad de skulle skriva om. T ex på ett av 

inläggen så fick de ta ett valfritt foto med digitalkamera som de sedan förde över till 

bloggen och sedan de skulle skiva en text till varför de tog just det fotot. De fick 

även själva välja om vad de ville skriva om i ”vad jag har lärt mig under veckan” 

inläggen.  

I början av arbetet med denna utvecklingsidé så hade jag en genomgång av 

skrivreglerna med eleverna. Jag gick igenom stor bokstav, punkt osv. Vi hade även 

repetition på det vid senare tillfälle. Eleverna fick göra flera övningar på detta också 

innan vi startade upp bloggarna så att de skulle känna sig säkrare på att skriva rätt.  

De elever som inte fick plats i datorsalen kunde förbereda sina inlägg i klassrummet i 

form av t ex stödord eller full förberedd text.  

Jag hade en genomgång med eleverna om riskerna med Internet, internetmobbning 

och att de inte fick lov att publicera bilder på de själva eller någon annan och att de 

heller inte fick publicera några identifierande handlingar så som efternamn, adresser 

osv.    

På skolan där jag gjorde min VFU fanns det 6 datorer i en datasal. Det fanns ingen 

dator i klassrummet.  

Jag har valt att undersöka en ny form av undervisningssätt som idag inte är speciellt 

vanligt. Mitt arbete kan därför kallas för en utvecklingsidé. Jag vill utmana den 

traditionella undervisningen.  

Under dessa fem veckor fick jag uppfattningen efter att ha observerat eleverna att de 

tyckte det var roligt och motiverande till att vilja skriva i skolbloggen. Mitt intresse 

för att ta reda på varför majoriteten av eleverna i denna klass tyckte detta väcktes 

redan i början av projektet eftersom jag kände att jag fick en sådan positiv respons. 

Det var då tanken väcktes att jag skulle skriva mitt examensarbete om de faktorer 

som påverkar elevernas motivation till skolbloggskrivandet.   


