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En-till-En projekt och elevinflytande 

Om hur elever i grundskolan upplever att ha en egen dator 
 

Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av En-till-En projektet (en dator per 

elev), en IT-satsning i Falkenbergs kommun och hur eleverna upplever sitt elevinflytande i 

lärandesituationen. Med examensarbetet vill jag lyfta fram elevernas röst och erfarenheter så 

att de kan ligga till grund för utveckling av projektet och framtida arbete med datorn som 

verktyg i lärandet. 

 

Genom att intervjua elever i år 8 på en grundskola i Falkenbergs Kommun studerades elevers 

upplevelser utifrån deras perspektiv. Tre stycken kvalitativa gruppintervjuer med fem elever 

vid varje tillfälle utfördes. 

 

Begreppen elevinflytande och demokrati behandlas i examensarbetet i relation till En-till-En 

projekt och med stöd i ett utdrag av John Deweys teorier. 

 

Resultatet visar att elevers upplevelser av En-till-En projektet kan vara varierande både 

mellan och inom arbetslag på en skola, vilket ses utifrån beskrivningar av elevers upplevelser 

i studien. Utifrån resultaten ses inte en koppling till att En-till-En projekt leder till ökat 

elevinflytande. Däremot beskriver eleverna i studien ett mer varierat arbetssätt och nya 

metoder för att lära. En del elever i studien är nöjda med vilket inflytande de har över sin 

lärandesituation medan andra gärna vill vara med och bestämma mer genom att prata med 

lärarna. Intervjuerna visade att eleverna kan och vill tala om hur de vill arbeta i skolan. 

Eftersom upplevelserna är så varierade drar jag slutsatsen att en öppen dialog på skolan om 

En-till-En projektet och elevinflytande är nyckeln till att förändra lärandesituationen i linje 

med hur eleverna vill ha det. Bekymmer med En-till-En projektet som framkommit i studien 

är att många elever beskriver att de mår dåligt som följd av ökat datoranvändande och att 

eleverna bedömer att spelande och olovliga aktiviteter på datorn stör koncentrationen på 

lärandet. 

  

Nyckelord: IT, En-till-En projekt, dator, elevinflytande, lärande, grundskolan 
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Förord 
 
Jag vill börja med att tacka eleverna som deltog i studien vilka gjorde examensarbetet möjligt 

att genomföra. Eleverna var oerhört duktiga och deras engagemang i intervjuerna bidrog till 

att resultatet på examensarbetet blev bra! Jag vill tacka mina handledare för de råd jag fått 

under handledningsträffarna. Jag vill även tacka min familj som ställt upp med all barnvakt 

under hösten och gjort det möjligt att skriva examensarbetet! Sist ett tack till Martin för allt 

stöd! 
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1 Inledning 

I samhället i stort görs stora satsningar inom IT, det ställs krav på medborgaren att ha en viss 

kompetens inom området för att följa utvecklingen. Inom EU finns ett europeiskt IT-

samarbete, i2010. i2010 syftar till hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och social 

sammanhållning (Regeringskansliet 2004, 2007). Även i Sverige och inom skolväsendet görs 

satsningar inom IT. Skolverket (2009) skriver att IT användningen i skolan behöver utvecklas. 

I nuvarande läroplan för grundskolan finns följande mål att eleven ”kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94, sid. 10). Men 

sedan 1994 har mycket hänt inom IT området som inte gick att förutspå och inför kommande 

läroplaner behövs området kring IT i skolan uppdateras (Skolverket 2009).  

 

IT arbetet i skolorna har redan börjat ta allt större plats och många skolor har redan ett aktivt 

IT arbete. I Falkenbergs kommun har man antagit utmaningen med datorer i skolan, där pågår 

det ett aktivt IT-arbete inom förskola och skola. 2005 utfärdades riktlinjer för IT-

verksamheten i Falkenbergs kommun. Riktlinjerna har som mål att ”IT ska vara ett redskap 

för lärande för alla i verksamheten” (Falkenbergs kommun 2005). Ett steg i detta arbete kom 

hösten 2007 då En-till-En projektet startades i kommunen. Projektet innebär att varje elev har 

en personlig bärbar dator som de har tillgång till i sitt skolarbete dygnet runt och under hela 

året, även på lov. Målen med projektet är att, ”öka kvaliteten på utbildningen i kommunens 

skolor, utveckla nya metoder och arbetsformer, öka lusten att lära hos såväl elever som 

pedagoger samt öka elevernas måluppfyllelse och resultat”. I dagsläget medverkar fem 

grundskolor i projektet, där ca 1100 elever i årskurs 7, 8 och 9 deltar samt deras lärare vilket 

är ca 150 stycken (Falkenbergs kommun 2009). 

 

Jag anser att när satsningar som En-till-En projekt görs är det viktigt med utvärdering för att 

se vilka resultat det ger, hur det kan utvecklas mer och framför allt vad eleverna tycker om 

projektet. I min studie vill jag försöka beskriva elevers upplevelser av En-till-En projektet i 

Falkenbergs kommun med utgångspunkt i deras lärandesituation och dagliga arbetssituation. 

Arbetssättet med en dator per elev är intressant att undersöka, eftersom det är i förstadiet i 

Sverige. Inte bara för mig som blivande lärare utan även för verksamma lärare som står inför 

förändringen mot ett mer digitaliserat samhälle. Hur skall lärare möta det i sin undervisning, 

närma sig den verklighet som eleverna lever i och den framtid som väntar dem samtidigt som 

eleverna känner sig delaktiga i denna process? Jag anser att det är viktigt att lärare arbetar för 
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och tillsammans med eleverna för att uppnå bästa resultatet. När det görs stora förändringar i 

undervisningsformen är det viktigt att eleverna känner sig delaktiga i processen. Delaktighet 

är ett begrepp som är närbesläktat till inflytande. Elevers rätt till inflytande finns med i ett 

antal styrdokument som skollag, läroplaner, kursplaner, arbetsmiljölagen och 

barnkonventionen (se kapitel 2.3). Den svenska skolan skall förhålla sig till styrdokumenten 

och därför bör elevers inflytande vara en självklarhet i skolan. Selberg (1999) visar i sin 

avhandling exempel på skolor där elever har varierande grad av inflytande. Variationer i 

inflytandet var kopplat till hur lärarna undervisade. Ett En-till-En projekt är en stor 

förändringsprocess för de skolor som deltar, ett av målen är att ändra metoder och 

arbetsmetoder, är eleverna delaktiga i detta arbete? Det är mycket som kan utredas och 

undersökas i en förändringsprocess som ett En-till-En projekt innebär. Allt kan inte besvaras i 

denna undersökning eftersom det mer lämpar sig för en större utredning. Arbetet kommer att 

inrikta sig på hur elever upplever ett En-till-En projekt och hur de upplever sitt elevinflytande 

i lärandesituation med En-till-En projektet. Ger arbetet med datorn större möjligheter till 

inflytande i lärandesituationen eller är det detsamma som innan projektet påbörjades?  

 

Inför studien hade jag samtal om arbetssättet med en dator per elev med två elever som deltar 

i projektet. När vi diskuterade fick jag helt oväntade svar. Ett exempel på detta var när jag 

frågade om det var lättast att skriva arbeten med datorn eller förhand. De två eleverna svarade 

”datorn för att det är lättare att ändra, det blir billigare… för man behöver inte köpa massa 

pennor och suddigum…Det går fortare att skriva arbeten på datorn”. När jag först hörde ordet 

billigare, tänkte jag direkt datorer är dyrt. Men för dem blir det billigare som det visade sig 

sen. Detta ger en klar indikation på att något som jag som vuxen och blivande lärare ser på ett 

sätt kan skilja sig markant till hur elever ser och upplever det. Denna insikt ligger som grund 

till att jag valt att studera elevers inflytande och tankar om En-till-En projektet utifrån deras 

perspektiv, det är elevernas upplevelser jag vill framhålla. Nedan följer en teoretisk 

genomgång som skall ge en tydligare bild av undersökningen syfte, bakgrund samt vilken 

teoretisk bakgrund jag använder mig av i examensarbetet.  
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2 Teoretisk Bakgrund 

2.1 Lärandet, IT och digital kompetens i dagens skola 
När datorn tar allt större plats i skolans vardag, kommer även frågor om huruvida elever lär 

sig med hjälp av datorn. Skolverket (2009) skriver att IT i sig kan inte förbättra elevers 

lärande. Skolverket (2009) menar dock att om läraren har IT kompetens och reflekterar över 

undervisningen och den nya tekniken finns det en stor pedagogisk potential. Hallerström och 

Tallvid (2008, sid. 30) diskuterar i sin rapport specifika möjligheter för att underlätta lärandet, 

där datorn som verktyg i lärprocesser är en av dem likt pennan och läroböcker. Datorn som 

verktyg i lärprocessen ger möjligheter till kommunikation, att söka information och ett 

kraftfullt redskap för bearbetning av information. Lärande är ett mångtydigt begrepp. Säljö 

(2005, sid. 16) skriver följande om lärande: 

 

Lärande är en konsekvens av mänskliga verksamheter och individers agerande….oftast är 

lärande en inre och tyst process som inte har några säkra yttre tecken.  

 

Examensarbetet kommer att utföras utifrån ett lärandeperspektiv, elevers upplevelser av En-

till-En projektet och elevinflytande kommer att kopplas till lärandesituationen. Säljö (2005) 

skriver vidare att det är svårt att exakt se hur och när människor lär. Med utgångspunkt från 

det kommer studien grundas i elevers upplevelser och uppfattningar.  

 

Användandet av datorer och IT i samhället leder till att nya kompetenser framhålls som inte 

tidigare varit viktiga. Europaparlamentet och europeiska unionens råd har utfärdat 

rekommendationer kring nyckelkompetenser och livslångt lärande. En av 

nyckelkompetenserna är digital kompetens. Digital kompetens definieras som: 

 

…säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning 

av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt 

för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet” (Europeiska unionens officiella 

tidning 2006). 

 

Skolverket (2009) använder sig av denna definition i sitt arbete att tydliggöra begreppet 

digital kompetens för skolväsendet inför kommande reformarbete av styrdokumenten. Detta 
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gör att IT och ökad datoranvändning i skolan blir en självklarhet vilket gör att En-till-En 

projekt ligger rätt i tiden.  

2.2 En-till-En projekt, bakgrund och tidigare forskning 
En-till-En projekt i skolans värld innebär att elever har en dator per elev i sitt lärande. Det har 

skett en stadig ökning av En-till-En initiativ med datorer till elever under de senaste 20 åren 

och fenomenet har nu en utbredd spridning över världen från Melbourne till Maine (Dunleavy 

& Dexter & Heinecke, 2007 sid.440). Hallerström och Tallvid (2008, sid. 23) skriver att 

intresset för bärbara datorer i skolan har ökat vilket syns från en mängd rapporter och 

utvärderingar. Det är den minskade kostnaden och den lättare vikten på de bärbara datorerna 

samt ökad tillänglighet av trådlös anslutning som gör En-till-En satsningar genomförbara i 

större utbredning (Penuel 2006 sid. 329). 

 

En studie från USA visar att omställningen till undervisningssättet med En-till-En projekt tar 

tid, och att anpassningen oftast sker efter tre år. Ett oförutsägbart resultat av En-till-En projekt 

var att kontrollen i klassrummet skiftades från läraren till eleven när de fick datorer. De 

skriver vidare att En-till-En har gett eleverna ”the power of information at their fingertips” 

(Owen & Farsaii & Knezek & Christensen, 2006 sid. 13). Detta innebär att eleverna ges 

möjlighet att finna informationen de söker på Internet istället för böcker och genom läraren 

(Owen et al. 2006). Informationssökning är ett användningsområde som datorn kan användas 

till i lärandet. Fler har beskrivits av Lei och Zhao (2008) som har studerat hur eleverna 

använder datorn i skolundervisningen. Deras studie visar att datorn användes mest för lärande 

syfte. Det vanligaste användningsområdet för datorn var att skriva anteckningar. 80 procent 

av eleverna i denna studie upplevde att de var bättre på att organisera och hittade lättare 

anteckningarna för de olika ämnena. Eleverna använde datorn till att lära sig genom specifika 

program som finns tillängliga på datorn, men även som kommunikationsmedel mellan lärare 

och elever och mellan elever och elever. E-mail användes för att skicka uppgifter och ställa 

frågor till lärarna. Eleverna i denna studie använde också datorn till att utrycka sina idéer och 

åsikter i aktiviteter som att skapa websidor, skriva och publicera. Lei och Zhao (2008) menar 

att datorn även används för utforskande aktiviteter, där spela spel var den populäraste bland 

eleverna i studien. 

 

I delstaten Maine i USA startades 2001 ett stort En-till-En program. Programmet innebär att 

alla elever i år 7 och 8 och deras lärare förses med en dator. 2008 utökades programmet så att 
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även lärare i år 9-12 har en egen dator (MICDL 2007-2009). I en utvärderingsrapport 

(Silvernail & Dawn, 2004) från projektets inledande fas visar att 4 av 5 lärare tycker att 

eleverna är mer engagerade i deras undervisning. Eleverna är också mer aktivt involverade i 

deras eget lärande och detta gällde för alla typer av elever, framför allt elever i farozonen (at-

risk) och elever i behov av särskilt stöd. De har sett att interaktionen om lärandet och 

innehållet mellan elever och lärare, och mellan elever och elever har ökat påtagligt. 

Interaktion, engagemang och involvering är beståndsdelar som är viktiga för elevers 

inflytande, rapporten visar att interaktionen mellan elever och lärare ökat och detta är 

intressant ur inflytandesynpunkt.  

 

Dessa studier är från USA och det finns skillnader i kultur jämfört med Sverige. Därför finns 

det behov av utredningar även i Sverige för att få en klar bild över vilka effekter En-till-En 

projekt kan leda till i de svenska skolorna. Hallerström och Tallvid (2008, 2009) följer och 

utvärderar En-till-En projekt på två av Falkenberg kommuns grundskolor. De två första 

rapporterna från forskningen visar att projektet är uppskattat av eleverna. Studien visar att den 

allmänna inställningen till projektet är positiv bland eleverna och så många som 86 procent av 

eleverna tycker att projektet är mycket bra eller bra. Detta var i projektets inledande fas och 

uppföljningar under det andra året visar att det till och med ökat till 97 procent. Eleverna i 

studien beskrev att arbetet i skolan blivit roligare och att de lär sig bättre. Studien visar att det 

finns variation mellan ämnena i hur mycket datorn används, matematik är ett av ämnena där 

datorn används minst. Likt studierna från USA används datorn i skolan främst till att söka 

information på Internet och skriva och behandla texter.  

 

De olika studierna ger en positiv bild av En-till-En projekt men det har dock framkommit en 

del bekymmer. Spelandet på datorer som stör koncentration på lärandet är ett återkommande 

bekymmer i flera studier (Hallerström & Tallvid 2008, 2009; Lei & Zhao 2008). I studierna 

uppger även föräldrarna att de oroar sig för hur mycket tid barnen sitter vid datorn. Denna oro 

finns även hos lärarna i Hallerström och Tallvids (2009) studie, som även bekymrar sig för att 

eleverna ska få ryggproblem som följd av dålig arbetsställning vid arbete med datorn.  

2.3 Elevinflytandets förankring i styrdokumenten 
Skolan har ett tydligt demokratiskt uppdrag. Barns rättigheter finns återgivna i ett antal olika 

dokument. FN:s barnkonvention artikel nummer 12 tar upp barns möjlighet till inflytande, den 

innebär att ”alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad”(Unicef, sid. 4). Den 
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är en av de fyra huvudprinciper som skall beaktas när det gäller frågor som rör barn. En mer 

utförlig beskrivning av artikel 12 finns citerad nedan: 

 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Unicef, sid. 18). 

 

Barnkonventionen belyser vikten av barns egna åsikter, när en skola står inför en förändring 

såsom En-till-En projekt är elevers åsikter viktiga. Genom att skolans personal lyssnar på 

elevernas åsikter kan arbetet utformas i linje med hur eleverna vill ha det. Elevers rätt till 

inflytande finns med i skollagen och likt med barnkonventionen beaktas inflytande efter 

barnets mognad: 

 

Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och utformningen 

av elevernas inflytande skall anpassas efter ålder och mognad (Skollagen 4 kap. §2) 

 

Även i läroplaner och kursplaner finns elevers inflytande benämnt. Kapitel 2.3 i läroplanen 

handlar om elevers ansvar och inflytande. 

 

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla 

elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större 

ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 

utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka för 

demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§ )(Lpo 94, sid. 13). 

 

Jag anser att de demokratiska principerna är viktiga perspektiv då elevinflytande skall 

studeras. De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och var delaktig hänger 

ihop med vilket inflytande elever har. Om elever inte kan påverka, inte tar ansvar eller inte är 

delaktiga så finns det ingen möjlighet till inflytande.  

 

Utformningen av lärandesituationen skall ske genom ett samarbete mellan elever och lärare. 

Riktlinjer i läroplanen som lärare skall förhålla sig till anger att läraren skall ”tillsammans 

med eleverna planera och utvärdera undervisningen” (Lpo 94, sid 14) 
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Precis som arbetstagare skyddas barn och elever även av arbetsmiljölagen. Elever likställs 

med arbetstagare. Lagen har som ändamål att skapa en bra arbetsmiljö och när det gäller 

elevers inflytande över utbildningen så finns det inkluderat i lagen: 

 

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i 

förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete (Arbetsmiljöverket, 

arbetsmiljölagen 2 kap. 1§).  

 

En-till-en projekt innebär att den valda skolan för studien genomgår en förändring till att varje 

elev arbetar med en egen dator i skolan. När det sker förändringar i skolan anger 

arbetsmiljölagen att eleverna skall ha möjlighet att medverka i utformningen av detta arbete.  

 

Ovan är huvuddragen av lagar som styr barns rätt till inflytande, men det finns dock fler 

förordningar om det. Det visar på att barns rätt att ha en egen åsikt och inflytande värdesätts i 

Sverige. När datorn blir ett allt mer naturligt inslag i skolans vardag skapas nya arbetsformer, 

utifrån styrdokumenten drar jag slutsatsen att det är viktigt att elevinflytande finns på skolor 

så att elever inkluderas i utformningen av detta arbetet.  

2.4 Tidigare forskning och nationella rapporter om elevinflytande  
Det finns olika sätt att uppnå elevers inflytande och delaktighet, dels informellt och formellt. 

Det informella är det som rör skolans vardag och det formella är genom klassråd och elevråd 

(Statens skolverk 2004). Vad gäller arbetsformer och elevinflytande visar den nationella 

utvärderingen av grundskolan från 2003 (NU-03) att elever uppfattar att de har ett större 

inflytande över läxor, prov, lektioners innehåll och arbetsform jämfört med den nationella 

utvärderingen från 1992. Men att det finns skillnader mellan olika ämnen. Vilken grad av 

elevinflytande som finns i de olika ämnena styrs av ämnets traditioner och karaktär. På vilket 

sätt läraren undervisar kan tyckas vara avgörande för dessa skillnader och vilket inflytande 

elever upplever. Ett traditionellt undervisningssätt, det vill säga att läraren pratar och leder 

lektionen, eleverna lyssnar och svarar på frågor ger mindre möjlighet till elevinflytande 

jämfört med ett mer elevaktivt utformat undervisningssätt. NU-03 visar dock på en minskning 

av det traditionella undervisningssättet mellan 1992 och 2003.  

 

Selberg (1999, sid. 147) skriver i sin avhandling där hon studerat elevinflytandet i lärandet att 

variationer i lärandet går samman med variationer i inflytandet. Eleverna som deltog i en av 

hennes studier var vana att ha hög grad av inflytande över studiearbete och gick på 
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gymnasieskolan och i år 8 i grundskolan. Eleverna klarade av att argumentera för olika teman 

som skulle behandlas och tog upp frågor som låg till grund för deras lärande. Lärarens insats 

var dock viktig i detta stadium för att stimulera eleverna till ett aktivt val mellan de 

möjligheter som fanns. Eleverna i dessa inflytelserika arbetsmiljöer visade att de både 

självständigt och i grupp lärde sig både med bredd och djup. De tog även ansvar för valet av 

inlärningsverktyg och för vilken lärandestrategi som skulle användas. Lärarnas delaktighet i 

lärandeprocessen blev tydlig genom att de då och då förde en dialog med eleverna om deras 

lärande. Nackdel med det inflytelserika arbetssättet var att det tog lång tid, och att tiden inte 

räckte till när olika ämnes intresse skulle kombineras. I sin andra studie ökade Selberg (1999) 

variationsbredden i inflytandet. Nio klasser i grundskolan år 9 deltog, där identifierades 

klasser med stor, ganska stor och liten erfarenhet av inflytande i sin lärandesituation. 

Klasserna var utspridda i Sverige och fick en och samma uppgift att arbeta med. Studien 

visade att det fanns skillnader i sättet att arbeta och läranderesultaten beroende på vilken 

inflytandeerfarenhet eleverna hade. Elever med liten vana av inflytande var sämre på att 

organisera det egna lärandet och arbetade mer enskilt än tillsammans med andra elever. De 

hade mindre välplanerat arbete och bildade sig inte en egen uppfattning om ämnet utan 

kopierade texter från källor i sitt lärande. I detta avseende sågs en skillnad mellan dessa elever 

och elever som hade större erfarenhet av inflytande genom att de formulerade egen kunskap 

från större antal källor. Slutsatsen Selberg (1999) har av båda sina studier är att ”variationer 

av erfarenhet och kunskap i inflytande över den egna arbetssituationen ger olika kvalitet på 

lärandet” (Selberg 1999, sid. 149). Selberg (2001) drar slutsatsen i sin bok vilken grundar sig 

på studier från hennes avhandling att  

 

elever med större erfarenhet av inflytande bättre än elever med mindre vana av inflytande klarar 

av att göra ett eget val, söka information på olika sätt, lära av varandra, diskutera innehåll och 

man når kunskapen, samarbeta och ta ställning till undervisningsstoffet (Selberg 2001, sid. 139). 

 

Selberg (1999, 2001) ger en positiv bild av elevinflytande för lärandet medan Almgren (2006) 

visar i sin studie att elevinflytandet har negativa effekter på ett kunskapstest om politiska 

kunskaper.  

 

Axén och Näslund (1994, sid. 17) skriver att inflytande och ansvar är en lång och viktig 

process. Elevers förmåga att utöva inflytande och ansvar måste utvecklas under hela 

skoltiden. Att ha inflytande över sitt lärande är grunden för att kunskapen skall bli djup och 
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varaktig. Därför måste elever tränas i att utöva inflytande. Selberg (1999) konstaterar att 

elevinflytande i lärandet inte är likt med en undervisning som är totalt fri utan struktur och 

ramar, men när en traditionell undervisning saknas måste man själv söka strukturer för sitt 

egna lärande. En rapport från statens folkhälsoinstitution visar att ökat inflytande gynnar 

barns hälsa, de menar att när barn får bestämma mer påverkas hälsan (Wennerholm Juslin & 

Bremberg, 2004). 

2.5 Elevinflytande ett mångtydigt begrepp 
Elevinflytande är en viktig fråga i skolan vilket syns genom att skolverket aktualiserat ämnet i 

rapporter och broschyrer till elever, lärare och skolledare (Forsberg, 2000 sid. 11). Det är inga 

tvivel om att elevinflytande skall finnas i den svenska skolan, men vad innebär det 

egentligen? Elevinflytande är ett mångtydigt begrepp, Selberg (1999, sid. 37) har i sin 

avhandling svårt att finna en entydig beskrivning och definition av begreppet i litteraturen. 

Forsberg (2000, sid. 9) menar att elevinflytande är en ”term som kan användas för att beskriva 

och förstå påverkan som kan komma till uttryck på flera olika sätt”. I Svenska akademins 

ordbok uttrycks inflytande i likhet med Forsberg som ”påvärkan sedd från dens sida som 

utövar densamma” (Svenska akademins ordbok). Elevinflytande kan ses som en möjlighet till 

att påverka men har dock en större och vidare innebörd. Tham (1998) skriver att 

elevinflytande handlar om skolans arbetsmiljö, formella beslutsprocesser, skolans arbete, men 

även om inflytande på arbetet i klassrummet och det egna lärandet. Det är den sistnämnda 

som fokus kommer att ligga på i denna studie och i relation till arbetet med En-till-En 

projektet. Tham (1998) skriver vidare att elevinflytande är en fråga om engagemang, 

delaktighet och ansvar. Även Axén och Näslund (1994) skriver om ansvar när de diskuterar 

inflytande i skolan. De menar att de hänger ihop intimt, om det inte finns något inflytande så 

finns det inget ansvar och vice versa. Vidare skriver de att inflytande och ansvar endast kan 

utvecklas i en ärlig dialog mellan människor.  

 

Sammanfattningsvis, elevinflytande skall enligt ett antal styrdokument finnas i skolan, men 

innebörden är ganska mångtydig och en enkel beskrivning finns inte vilket tidigare forskning 

visar. Jag har kunnat urskilja olika kategorier som är återkommande i den teoretiska 

genomgång av vad som skrivits innan om elevinflytande och elevinflytande i styrdokument. 

Med elevflytande i denna studie avses elevens delaktighet, ansvar och möjlighet att påverka 

sitt lärande med en dator som stöd i undervisningen. Fokus i denna studien kommer  

att vara elevinflytandet som rör frågor i lärandesituationen, däremot kommer inte 

elevinflytande för övriga saker att diskuteras. 
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2.6 Elevinflytande i lärandet ur ett demokratiskt perspektiv 
När nya arbetsformer som En-till-En projekt blir allt vanligare i skolor anser jag att det 

behövs undersökas hur elever upplever sitt elevinflytande. Tidigare beskrev jag elevinflytande 

som delaktighet, ansvar och möjlighet att påverka, vilka även är angivna som de demokratiska 

principerna i Lpo94 (se kapitel 2.3). Skolverket skriver att i skolans styrdokument ”lyfts 

elevinflytande fram som en del i skolans demokratiuppdrag” (Skolverket 1). Det är inte bara 

att grundläggande demokratiska värderingar förmedlas genom undervisningen, 

undervisningen skall även utföras genom demokratiska arbetsformer. Demokrati innebär 

folkmakt eller folkstyre och har olika mening i olika samhällen eftersom samhällen likt med 

demokrati är i ständig förändring (Nationalencyklopedin 1). Demokratisk innebär ”som verkar 

med demokratins metoder och alltså ger folkviljan möjlighet att komma till uttryck” 

(Nationalencyklopedin 2). Om jag översätter detta till skolans värld innebär det att även 

elevernas vilja skall komma till uttryck. Dewey (1999) betonar utbildningens demokratiska 

uppgift, ett utdrag ur Deweys teorier kommer att användas som stöd i diskussionen av elevers 

upplevelser av En-till-En projekt och elevinflytande.  

 

Dewey menar att den demokratiska uppgiften består i att arbeta med en helhetssyn på 

människan. Utbildningen ses som ett livsvillkor, när en individ föds känner den inte till den 

sociala gruppens mål och vanor i samhället, dessa måste individen få kännedom om och bli 

aktivt intresserad av, vilket kan göras genom utbildning. För det sociala livet likställs 

utbildning och uppfostran med näringsintag och reproduktion för det fysiologiska livet. 

”Denna utbildning består främst av överföring genom kommunikation. Kommunikation är en 

process där erfarenheter delas tills de blir gemensam egendom” (Dewey 1999, sid. 44). Men 

även för samhällets existens är behovet av undervisning och lärande viktig. Skolan kan ses 

som ett medel för den kommunikation som formar attityder hos unga menar Dewey (1999). 

Samhället ”fortlever genom kommunikation…det existerar i överföring och i 

kommunikation” (Dewey 1999, sid. 38). Dewey framhåller vikten av utbildning för individen 

och där kommunikation spelar en stor roll, men kommunikationen är även viktig för samhället 

och där skolan får en viktig roll. När Dewey beskriver kommunikation så används ord som 

”delas” och ”gemensam”(se ovan). Erfarenheter delas och blir gemensamma genom 

kommunikation, detta ser jag som viktigt när man talar om elevinflytande.  

 

Utbildning kan ses som en riktningsgivare och har allmänna funktioner såsom styrning, 

kontroll eller vägledning menar Dewey (1999). Där vägledning uttrycker ”tanken att genom 
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samarbete stödja individernas naturliga förmågor” (Dewey 1999, sid. 59). Detta tolkar jag 

som att skolan vägleder elever i sin utbildning genom ett samarbete. Genom ett samarbete ser 

jag det som att elever har möjlighet till inflytande. För att skolan skall bli fullt effektiv 

behöver den ”mer tid för gemensamma aktiviteter där de som undervisas deltar så att de kan 

förvärva ett socialt medvetande med hjälp av sin egen förmåga och med hjälp av de material 

och de hjälpmedel som kan användas” (Dewey 1999, sid. 77). Böcker och konversation kan 

användas som hjälpmedel skriver Dewey. Deweys teorier framkom i början på 1900-taler då 

hjälpmedel som finns i dagens skola inte fanns tillgängliga. Dewey framhåller böcker och 

konversation som hjälpmedel, men idag finns även datorer och IT som hjälpmedel, vilka 

studeras i detta examensarbete. Dewey använder inte direkt ordet elevinflytande, men för att 

utbildningen skall bli fullt effektiv behövs mer tid för gemensamma aktiviteter vilket jag 

tycker kan kopplas till elevinflytande. Gemensamt innebär att eleverna får vara delaktiga.  

 

Dewey ger utbildningen en demokratifunktion och han sammanfattar sin demokratiska 

utbildningssyn med följande stycke:  

 

Eftersom utbildning är en social process och det finns många typer av samhällen, förutsätter ett kriterium 

för pedagogisk kritik ett alldeles särskilt socialt ideal. De två punkter som valts ut för att mäta värdet av 

en social livsform är den grad i vilken gruppens intressen delas av alla dess medlemmar och den grad av 

fullständighet och frihet i vilken gruppen samverkar med andra grupper. Ett icke önskvärt samhälle är 

med andra ord ett samhälle som internt och externt sätter upp barriärer för fritt umgänge och 

kommunikation av erfarenheter. Ett samhälle som ombesörjer att alla dess medlemmar på lika villkor får 

del av dess förmåner och som tryggar en flexibel anpassning av dess institutioner genom interaktion med 

de olika formerna av samhällsliv är så till vida demokratiskt. Ett sådant samhälle måste ha en typ av 

utbildning som ger individerna ett personligt intresse för sociala relationer och kontroll, och intellektuella 

vanor som gör det möjligt att genomföra sociala förändringar utan att oordning uppstår. (Dewey 1999, 

sid. 140) 

 

Här framhåller Dewey vikten av utbildning för ett demokratiskt samhälle, där frihet och 

kommunikation av erfarenheter är viktiga.  

 

Ur ovan beskrivning av Deweys teorier har jag kunnat urskilja kommunikation, vägledning 

genom samarbete, gemensamma aktiviteter med hjälpmedel och frihet som viktiga aspekter 

för demokrati i utbildningen. Dessa kommer jag att använda mig av i diskussionen av 

resultaten.  
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2.7 Elevperspektiv 
Mycket forskning som gjorts om skolan har dominerats av ett vuxenperspektiv, men sedan 

60- och 70- talet har det även kommit forskning som framhåller elevernas perspektiv (Tham 

1998, sid. 30). Ett elevperspektiv fokuserar på eleverna, det är elevernas erfarenhet, 

uppfattningar och handlingar som fokus riktas mot (Selberg, 1999, sid. 55). I forskning utifrån 

ett elevperspektiv försöker man beskriva och förstå situationer utifrån elevernas egna 

intressen, det kan vara elever både som individer och i grupp (Tham 1999, sid. 30-31). 

Examensarbetet kommer att utgå ifrån ett elevperspektiv.  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av En-till-En projektet (en dator per 

elev), en IT-satsning i Falkenbergs kommun och hur eleverna upplever sitt elevinflytande i 

lärandesituationen. Med examensarbetet vill jag lyfta fram elevernas röst och erfarenheter så 

att de kan ligga till grund för utveckling av projektet och framtida arbete med datorn som 

verktyg i lärandet.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur upplever elever En-till-En projektet? 

2. Hur upplever elever sitt inflytande över sitt lärande i En-till-En projektet? 

3. Upplever eleverna att deras inflytande har förändrats med En-till-En projektet jämfört 

med före projektet? 

4. Om eleverna i ett En-till-En projekt ges större elevinflytande, hur vill de då lära sig i 

skolan?  
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4 Metod 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 
Undersökningen utgörs av intervjuer och kommer att ha en kvalitativ karaktär. Alvesson och 

Sköldberg (2008, sid. 17) skriver att i de kvantitativa metoderna speglas forskarens egna idéer 

om vilka kategorier och dimensioner metoden utgår från, medan för kvalitativa metoder utgår 

det ofta från studiesubjektens perspektiv. När fenomen som En-till-En projekt och 

elevinflytande i lärandesituationer skall studeras utifrån hur elever upplever det känns behovet 

av en kvalitativ dimension i arbetet nödvändigt för att få elevernas perspektiv återspeglat.  

 

Bengtsson (2005, sid. 42) skriver att ”om du vill veta hur människor upplever något, varför 

inte fråga om det?”. Frågor kan ställas både genom enkäter och genom intervjuer. Utfallet blir 

dock olika eftersom det skiljer i struktur. Fördelar med enkät är att fler personers åsikter kan 

tas i akt i undersökningen vilket leder till större möjlighet att generalisera. Trost (2007) 

skriver om tekniska svårigheter med enkäter så som att tolka handstilar, stickord och att det 

inte står något alls och att man därför bör undvika öppna frågor. Frågorna blir därmed mer 

strukturerade och standardiserade och utgår från forskarens egna uppfattningar om vad som 

skall studeras. Detta är en nackdel för enkät som metod och gör det svårt att fånga elevers 

upplevelser utifrån deras perspektiv, detsamma gäller för strukturerade och standardiserade 

intervjuer. En mer ostrukturerad intervjuform stämmer bättre överens med undersökningens 

antaganden. Kvalitativa intervjuer är ostrukturerade och ickestandardiserade, vilket ger 

intervjupersonen mer utrymme för egna åsikter (Patel & Davidsson 2003, sid. 78). Genom 

den kvalitativa forskningsintervjun görs ett försök att förstå ”världen utifrån 

undersökningspersonernas synvinkel” (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 17, 32). Den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun är en form av kvalitativ forskningsintervju och har som 

mål att ”erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden av de 

beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann 2009 sid. 19). Livsvärldsbegreppet har här 

utgångspunkt från intervjupersonernas levda vardagsvärld (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 

44). Denna intervjuform kommer att användas i undersökningen, då elevernas upplevelser 

speglas på ett bättre sätt jämfört med enkätundersökning och strukturerade intervjuer.  

 

Observation är en annan datainsamlingsmetod som har använts för att studera elevinflytande 

(Selberg, 1999). Observationsstudien var väldigt omfattande, två klasser studerades under 110 

timmar. För att studera elevinflytande med observation krävs ett flertal tillfällen för att få ut 
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ett rättvisande resultat. I överväganden om observation skulle användas i min studie togs 

tidsaspekten in och blev avgörande vid valet att inte använda observation som metod.  

4.2 Design av intervju  
En halvstrukturerad livsvärldsintervju liknar ett vardagssamtal men det har ett syfte och en 

speciell teknik då det är en professionell intervju. Tekniken bygger på att samtalet är 

halvstrukturerat det vill säga intervjun genomförs med hjälp av en intervjuguide som utgår 

från teman som kan innehålla förslag till frågor (Kvale & Brinkmann 2009, sid. 43)  

Elevinflytande i lärandesituationen kommer att undersökas utifrån de kategorier som urskildes 

i teoribakgrunden. Teman i intervjuguiden är därför elevinflytande som delaktighet, möjlighet 

att påverka och ansvar med utgångspunkt i lärandesituationen med en dator per elev. Frågor 

för varje tema konstruerades samt frågor kring hur eleverna upplever En-till-En projektet. 

Teman och förslag till frågor kommer att utgöra intervjuguiden (se bilaga 1) men endast som 

stöd eftersom tanken är att samtalet skall utgå så mycket som möjligt utifrån eleverna. Min 

roll som intervjuare och forskare kommer att vara det som Kvale och Brinkmann (2009) 

benämner resenären. Det är en metafor som beskriver ett epistemologiskt förhållningssätt 

vilket innebär att i intervjun konstrueras kunskap till skillnad från Kvale och Brinkmanns 

andra metafor som malmbrytare där kunskap samlas in. Med resenärmetaforen som grund 

kommer intervjun att läggas upp som ett samtal där eleverna som deltar i intervjun får frågor 

och uppmuntras att berätta om deras upplevelser av En-till-En projektet och inflytande i 

lärandesituationen.   

 

När man intervjuar barn och ungdomar kan formen på intervjun vara avgörande för vilket 

resultat som erhålls. För att undvika att eleven känner sig i underläge i intervjusituationen 

valdes gruppintervju som intervjuform, detta för att försöka minimera maktförhållandet 

mellan vuxen och elev. Storleken på gruppen vid intervjun valdes till fem deltagare. Fem 

deltagare är det antal som intervjuaren och deltagarna själva klarar att hålla reda på (Trost 

2005, sid. 25). Intervjuerna kommer att spelas in med bandspelare för att sedan transkriberas 

till text för analys och bearbetning. 

4.3 Urval 
Urvalet i undersökningen är ett icke sannolikhetsurval, ett så kallat ändamålsenligt urval 

vilket enligt Hartman (1998) kan användas för att bättre ge stöd åt det som skall undersökas. I 

min studie innebär det att avgränsningar i undersökningen gjordes till att omfatta en 

grundskola som deltar i En-till-En projektet i Falkenbergs kommun för att arbetet inte skulle 
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bli för omfattande för examensarbetets storlek. Eleverna i år 8 hade vid undersökningen 

deltagit i En-till-En projektet i lite mindre än ett och ett halvt år och har ungefär lika lång tid 

kvar att arbeta utifrån arbetssätt i grundskolan. De valdes att delta i studien eftersom de har 

relativt lång erfarenhet av arbetssättet med en dator per elev samt att det är troligt att de minns 

hur det var innan projektet startade. Elever i år 8 informerades om undersökningen och att 

intervjuer skulle genomföras. Tre klasser i år 8 i tre olika arbetslag deltog, dessa har jag valt 

att kalla arbetslag x, y och z för att öka konfidentialiteten i undersökningen. En gruppintervju 

per klass valdes, totalt tre stycken med vardera fem deltagare, det vill säga sammanlagt 15 

elever deltog i studien. Elever fick anmäla sitt intresse att delta i intervjun. De elever som var 

intresserade fick med sig en lapp hem för godkännande av vårdnadshavare för deltagande i 

studien (se bilaga 2). I klass x anmälde sig 14 elever, och där urvalet gjordes genom lottning 

bland de som hade med sig lapp från vårdnadshavare. Det resulterade i att två killar och tre 

tjejer deltog från klass x. I klass y anmälde sig 5 elever, 4 killar och en tjej. I klass z anmälde 

sig 10 elever och endast tjejer, de fem elever som deltog var de som hade kommit ihåg att ta 

med godkännande från vårdnadshavare.  

4.4 Undersökningens genomförande 
Skolan kontaktades och samtal med rektor rörande idéer för examensarbetet presenterades. 

Efter klartecken från rektor på skolan informerades lärare på en arbetsplatsträff om att 

examensarbetet skulle utföras på skolan och undersökningar i årskurs 8 skulle göras.  

Klassföreståndare för elever i år 8 kontaktades och informerades om att en intervjustudie 

skulle genomföras och att jag ville informera eleverna på lektionstid. Eleverna informerades 

om studien och de fick anmäla intresse att delta. De intresserade fick med sig ett brev hem för 

godkännande av vårdnadshavare att delta i studien eftersom de är under 15 år 

(Vetenskapsrådet), se bilaga 2. Inför gruppintervjuerna genomfördes en pilotstudie, en 

intervju med en elev för att testa ut tekniken och öva på att ställa frågor. Pilotstudien 

resulterade i att intervjuguiden omarbetades och tveksamt formulerade frågor ändrades. Tre 

gruppintervjuer med elever i år 8 genomfördes vilka i genomsnitt tog ca 40 minuter. För att 

underlätta stämningen fikade vi under tiden som samtal fördes om En-till-En projektet och 

elevinflytande. Intervjuguiden användes som stöd och frågor ställdes i den ordning som 

samtalet ledde fram till och utifrån diskussionen. Intervjuerna spelades in med diktafon och 

bandspelare för att senare transkriberas för analys. Det tog ungefär fem dagar att transkribera 

de tre intervjuerna vilket resulterade i 45 sidor textmaterial.  
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4.5 Analysredogörelse 
Bearbetning och analys utfördes utifrån de 45 sidor råmaterial som samlats in under de tre 

gruppintervjuerna. Analysen utfördes i fem steg, nedan följer en redogörelse för hur 

respektive steg gick till. 

1. Genomläsning, materialet från de tre intervjuerna lästes ett antal gånger. 

2. Intressanta utfall noterades, elevers uttalande markerades för att kunna jämföras 

och grupperas. 

3. Strukturering, de markerade uttalandena strukturerades och grupperades för att 

kunna se olika kategorier. 

4. Kategorisering, utfördes i flera nivåer vilka redovisas i en beskrivande form för 

att låta elevernas röster höras. Först redovisas elevernas upplevelser av En-till-En 

projektet (se kapitel 5.1), vilken i sin tur är uppdelade i underkategorier utefter 

vad eleverna diskuterat under intervjuerna. Underkategorierna är redovisade i 

tabell 1. 

 

5.1.1 Elevers allmänna intryck av En-till-En projektet 

5.1.2 Elevers organisation, uttryckssätt och informationssökande 

5.1.3 Arbetssätt och redovisningsmöjligheter 

5.1.4 Spelande, olämpligt surfande, regler och kontroll 

5.1.5 Hälsan 

Tabell 1: Översikt av underkategorier för kapitel 5.1, Elevers upplevelser av En-till-En projektet 
 

Därefter redovisas elevers upplevelser av sitt inflytande över sitt lärande med En-till-

En projektet (se kapitel 5.2). Kapitlet är uppdelat i inflytande som delaktighet (kapitel 

5.2.1), möjlighet att påverka (kapitel 5.2.2) samt ansvar (kapitel 5.2.3). Uppdelningen 

är redovisad i teorigenomgången (se kapitel 2) och användes som stöd under 

intervjuerna. Sist redovisas hur elever som deltar i En-till-En projektet beskriver att 

de vill lära sig i skolan om de ges större elevinflytande, se kapitel 5.3, vilket utgår 

ifrån elevers berättelser i intervjuerna.  

5. Analys, utifrån resultaten vilka beskrivs i kapitel 5 utfördes en analys av det 

beskrivna resultaten (se kapitel 6). I analysen har jag valt att titta på likheter och 

skillnader mellan de olika intervjuerna men även jämfört med tidigare forskning. 

Analysen utfördes delvis i linje med examensarbetets forskningsfrågor.  
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4.6 Etiska ställningstaganden 
Undersökningen utfördes enligt de fyra huvudkrav som Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer har, vilka är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). Genom att informera berörda personer i detta fall rektor 

och lärare på arbetsplatsträff samt elever i klassrummet inför studien samt under intervjun om 

examensarbetets syfte och att deltagande var frivilligt uppfylldes informationskravet. När 

eleverna i år 8 på den valda skolan informerades fick de välja själva om de ville medverka, de 

som var intresserade fick med sig ett brev hem till vårdnadshavare för godkännande (se bilaga 

2) vilket går i linje med samtyckekravet. Genomgående från studiens början har jag sett till så 

personer som deltar i studien skyddas och att inte uttalande kan kopplas till dem för att 

uppfylla konfidentialitetskravet. Detta innebär att jag valt att inte namnge skolan och 

arbetslagen, uppgifter såsom namn på deltagarna i arbetsmaterial har avkodats så att de inte 

kan identifieras. Endast jag som undersökningsledare har och kommer att ha tillgång till det 

insamlade materialet och det används endast för forskningsändamål enligt nyttjandekravet.  
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5 Resultatbeskrivning 

När jag använder mig av ordet elever eller eleverna i resultatavsnittet menar jag eleverna som 

deltagit i examensarbetets intervjuer. Jag har valt att presentera resultatet från intervjuerna 

utifrån elever med positiv och negativ inställning till En-till-En projektet samt utifrån 

arbetslag för jämförelse. Resultaten gällande skillnader och likheter mellan arbetslagen 

grundas i intervjudeltagarnas upplevelser och inte samtliga elevers upplevelser i arbetslagen. 

Resultatavsnittet är beskrivande för att lyfta fram elevers upplevelser och åsikter och koppling 

till teoriavsnitt görs därför främst i kapitel sex och sju. När jag citerat elever har jag valt att 

inte ge dem fiktiva namn eftersom det inte var nödvändigt för analysen då jämförelse på 

individnivå inte låg i fokus. Det skall dock noteras att diskussionerna i intervjuerna var 

gemensamma mellan eleverna och citaten kommer från olika elever i alla tre intervjuerna. 

Resultatkapitlet är uppdelat i tre olika områden, ”Elevers upplevelser av En-till-En projektet”, 

”Elevers upplevelser av sitt inflytande över sitt lärande med En-till-En projektet” och ”Om 

eleverna fick bestämma över skoldagen skulle den se ut så här”. 

5.1 Elevers upplevelser av En-till-En projektet 
Detta avsnitt beskriver elevers upplevelser av En-till-En projektet. För att ge en tydlig och 

rättvisande bild av elevernas upplevelser har jag delat upp dem under olika rubriker utifrån 

kategorier som framkommit vid analysen av intervjuerna. Rubrikerna är ”Elevers allmänna 

intryck av En-till-En projektet”, ”Elevers organisation, uttryckssätt och informationssökande”, 

”Arbetssätt och redovisningsmöjligheter”, ”Spelande, olämpligt surfande, regler och 

kontroll”, ”Hälsan”.  

5.1.1 Elevers allmänna intryck av En-till-En projektet 
Elevernas upplevelser av En-till-En i denna studie är varierande. Övervägande av eleverna i 

intervjuerna tycker att En-till-En projektet är bra. Att ha en egen dator gör det smidigare, 

lättare och mycket enklare att lära sig. De hinner med mer eftersom de slipper köa till datorer 

och alla kan göra uppgifter samtidigt på sina egna datorer. En elev beskriver det som att man 

kan ”typ göra mer saker, ta mer fakta och ja bättre uppgifter eller så med programmen i 

datorn”.  

 

Tre av eleverna som deltog i studien upplever att det var bättre innan de fick datorerna. 

Eleverna som har en negativ inställning går i arbetslag y. De föredrar det gamla sättet att 

undervisa och arbeta, med papper, penna och böcker eftersom de tycker att de lär sig mer, 
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trots att de upplever det tråkigare, men man jobbar mer menar de. Eleverna med den negativa 

inställningen upplever lärarna som mer stressade sen de fick datorerna.  

 

I två av intervjuerna hade alla eleverna en positiv inställning till en-till-en projektet, eleverna 

går i arbetslag x och z. Även en elev från arbetslag y i den tredje intervjun hade positiv 

inställning till projektet. Elever med positiv inställning beskriver att de använder fler sinnen i 

sitt lärande, ”mer varierat tycker jag, inte bara att sitta och skriva, man skall lära in från olika 

delar av hjärnan”. Detta upplevs som bra men de skall bara komma på alla sätt att göra det på 

säger eleverna. De olika sätten att lära sig menar de är att skriva, kolla på bilder, prata, läsa, 

lyssna och mycket av ”det går ju att göra på datorn”. Att kunna ta hem datorn upplevs bra, det 

är som att få en egen dator. Det gör att man kan jobba hemma om man inte hinner klart i 

skolan. Genom att skicka in uppgifter via FirstClass, som är ett internt konferens- och e-

postsystem får de längre tid på sig och inlämningen kan ske senare.  

5.1.2 Elevers organisation, uttryckssätt och informationssökande 
Elever som tycker En-till-En projektet är bra upplever också fördelar med att man har allt i ett 

på datorn. Man slipper alla papper och det är lättare att hålla reda på. De får läxor, uppgifter 

och instruktioner på datorn. De kan samla allt material på datorn vilket gör att ”det är lättare 

man har ju allting på samma ställe så man slipper att hålla på att hämta en massa saker hela 

tiden”. Detta innebär att eleverna lättare organiserar sitt arbete och lärande. 

 

Elever med negativ inställning, upplever inte att de fått mindre papper att hålla reda på trots 

att lärarna sagt att det skulle bli det när de fick datorerna. De upplever även det jobbigt att få 

läxorna via FirstClass och tar det inte lika seriöst som innan de fick datorerna. De beskriver 

vidare att ”alla har ju inte Internet hemma heller å Internet kan ju krångla hemma också” 

vilket gör att de inte tar lika stort ansvar som innan. Att söka information och fakta för de här 

eleverna kan kännas som att de är vilsna i en stor djungel. De upplever det som att ”på 

Internet kan man leta i flera veckor innan du hittare det du vill liksom” och ”om man inte 

hittar nåt så kan man sitta en hel lektion å bara leta”. De vill gärna ha hjälp när de inte 

kommer vidare och använda böcker istället. Att använda böcker i sitt lärande istället för 

datorn beskriver de ”ja man lär ju sig mer för det finns ju någonstans i boken annars hade man 

ju inte fått boken”. Elever med en positiv inställning har motsatt upplevelse, ”jag tyckte det 

var urtrist och bara sitta och plugga i böcker” och ”det är mycket roligare att om man skall 

söka något på Internet än och gå och läsa en massa böcker”. En av de stora fördelarna med 



 

  24  

En-till-En projektet tycker eleverna är att det går lättare och snabbare att skriva på datorn 

jämfört med att skriva för hand. Nackdelen ser eleverna är att de får dålig handstil.  

5.1.3 Arbetssätt och redovisningsmöjligheter 
Arbetssättet beskrivs av eleverna som mer varierat när de arbetar med datorn. ”Det finns 

mycket mer kreativa sätt nu när vi har datorn om man nu ser på kreativa sätt att lära sig till 

exempel att vi jobbat med film nu och med radio. ”Eleverna använder sig mycket av hemsidor 

för att leta reda på fakta och öva på glosor. Många av eleverna beskriver arbetsgången som 

”lärarna skickar en uppgift via FirstClass och så får vi den och så står det instruktioner vad vi 

skall göra och så gör vi det” 

 

Att ha datorn som verktyg i skolan ger fler möjligheter till olika redovisningssätt. Eleverna 

beskriver att tidigare var man tvungen att skriva och redovisa med papper men nu gör de 

Keynote-presentationer, film, radio och visuella laborationsrapporter. Eleverna upplever att de 

gör mer presentationer nu och de blir mycket finare jämfört med innan när man bara använde 

sig av papper och penna. Att göra presentationer med bild och ljudeffekter som de sedan kan 

visa upp är mycket roligare än att göra det med papper och penna tycker eleverna. Om de lär 

sig bättre på detta sätt tror de ”beror lite på vem det är för vissa sitter ju bara och spelar och 

gör inte sina uppgifter…och bara kopierar hela sidan å bara klistrar in liksom”. Detta tycker 

eleverna är dåligt.  

5.1.4 Spelande, olämpligt surfande, regler och kontroll 
Spelandet och olämpligt surfande på Internet är något som många elever ser som ett 

bekymmer och det gällde för alla tre arbetslagen. Detta påverkar enligt dem koncentrationen 

på att lära sig saker, ”det är mycket koncentration som släpps ut alltså…folk sitter och spelar 

och gör grejer dom inte skall på lektionen”. Eleverna tycker att det är skillnad sen innan de 

fick datorerna vad gäller koncentrationen ”då var man med mycket mer på lektionerna”, ”man 

var ju tvungen å sitta å lyssna men nu har man ju datorn å då kan jag ju bara ta upp locket å 

börja göra något annat”. Men i arbetslag x tycker eleverna i intervjun att deras klass inte är 

den samma längre sen de fått datorer, de tycker det är mycket lugnare och ”man koncentrerar 

sig mer när man har datorn”. I denna klass pratar eleverna i intervjun om regler de har för 

datorn som gäller för spel och olovliga saker, dryck och mat, att man skall bära datorn med 

stängt lock. Eleverna i de två andra intervjuerna som går i arbetslagen y och z vill ha fler och 

hårdare regler för datoranvändandet. Eleverna menar att lärarna skall ta datorerna om man 

missköter sig och vara konsekventa med detta inte bara säga att de skall göra det, ”spelar man 
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eller så här på lektionen å dom kommer på en så ta datorn å så får dom tillbaka den efter 

dagen är slut”.  

 

Eleverna upplever att det är lätt att göra olämpliga saker på lektionen utan att läraren märker 

vad som sker bakom skärmarna såsom att spela spel, läsa bloggar, facebook, bilddagboken 

och skicka sms bakom skärmarna. En elev som har negativ inställning till En-till-En säger att 

”man kan bara trycka på en knapp när läraren går förbi å så kommer arbetet upp”. Eleven vill 

ha mer kontroll från läraren på vad de gör och lär sig ”det hade nästan varit bättre om läraren 

stod på andra sidan datorn…så att alla satt bakåt mot läraren när man väl jobbade”. Eleverna 

tror att problemen med spelande och olovliga aktiviteter går att ordnar bara man är noga med 

reglerna. 

5.1.5 Hälsan 
Eleverna upplever och beskriver en negativ trend på hälsan sen skolan började med En-till-En 

projektet. Några av eleverna upplever att de blivit latare sen de fått datorn och de sitter lång 

tid framför datorn varje dag, vilket de inte tycker är bra. En tjej beskriver att hon kanske sitter 

8 timmar per dag vid datorn. Eleverna berättar om att de har ont i nacke, huvudet, armar, 

axlar, rygg och att hållningen försämrats som följd av datoranvändandet. En elev beskriver det 

som att ”man trycker liksom upp axlarna utan att ens tänka sig för”. Men det är inte bara att 

arbeta vid datorn som påverkar att eleverna mår dåligt, även att bära på väskan till datorn som 

upplevs tung, ”man känner ju typ hur ont i axlarna och sånt man har när man sitter vid datorn 

å när man bär väskan för den är ganska tung med”. Det är framför allt tjejer som beskrev att 

de hade ont i axlarna. I intervjun med elever från arbetslag x upplever eleverna inte att de kan 

bestämma hur länge de skall arbeta med datorn, men att de gärna skulle vilja det. De har fått 

prova på massage någon gång som de tycker är bra, men det händer inte ofta. Eleverna i detta 

arbetslag tycker att man skall göra övningar, kanske 5 minuter i mitten på lektionen för att må 

bättre när de arbetar med datorerna. Eleverna tror att den negativa trenden på hälsan påverkar 

hur de lär, ”för det påverkar ju mycket att gå runt och att ha ont i huvudet å må dåligt”.  

5.2 Elevers upplevelser av sitt inflytande över sitt lärande med En-till-En projektet 
Detta avsnitt beskriver elevers upplevelser av sitt inflytande över sitt lärande. Elevernas 

upplevelser presenteras utifrån de teman som låg till grund för intervjuguiden. Teman som jag 

utgår från i beskrivningen är elevinflytande som delaktighet, ansvar och möjlighet att påverka. 

Skillnader noterades mellan de tre arbetslagen i graden av inflytande och hur mycket 
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inflytande eleverna vill ha därför har jag valt att presentera resultaten utifrån varje intervju för 

att på bästa sätt beskriva elevernas upplevelser.  

5.2.1 Delaktighet 
Elevers delaktighet har jag valt att presentera som hur mycket de får vara med och bestämma 

om sitt lärande i stora drag.  

 

Eleverna i arbetslag x som intervjuades tycker att det är lärarna som bestämmer hur 

lektionerna skall se ut, vilket arbetssätt. Men de är delaktiga genom att de har valmöjligheter, 

”vi får bestämma ibland vad vi ska göra för arbete om det område vi håller på med”, men hur 

mycket beror på läraren. När de har en uppgift så får de välja hur och vilka program på datorn 

de vill använda. När de gäller arbetsformen upplever de en skillnad sedan innan de fick 

datorerna då de var tvungna att skriva och redovisa. Eleverna skulle bland vilja bestämma 

men de menar att alla är så olika i klassen så därför skulle det inte bli så bra och ”att ibland är 

det nog bra att välja att läraren väljer”. Eleverna tror att ”det kan bli jätterörigt om alla skall 

välja vad de skall göra”, de tror också att de bara väljer sådant som är kul och inte saker som 

man behöver lära sig. Eleverna berättar att de någon gång i svenskan och engelskan har 

utvärderat lektioner och sitt lärande, ”vad vi gjort eller vad vi tyckt var bra och dåligt”. Om 

lärarna lyssnar på förslag från eleverna menar de beror på vilken elev som frågar, eleverna 

menar att lärarna har sina favoriter, ”vissa lyssnar de mer på än andra”. Om eleverna vill 

kontakta lärarna till exempel om det är något de undrar över tycker eleverna i detta arbetslag 

att det bara är att fråga läraren eller skicka ett mail på FirstClass. Att skicka mail till lärarna 

gjorde de inte innan de fick datorerna. På utvecklingssamtalen är eleverna delaktiga i 

uppsättande av målen. Målen diskuteras fram tillsammans med klassföreståndaren och 

föräldrar. Om att ha inflytande säger eleverna i arbetslag x i studien ”det är rätt bra som det är, 

för det hade blivit väldigt rörigt och svårt om man skulle välja allting själv”. Eleverna tror 

också att om de skulle bestämma över sitt lärande så skulle det ta lång tid av lektionen. En 

elev beskriver det som ”då kommer vi inte komma igång innan lektionen är slut”. Detta kan 

jämföras med Selbergs (1999) resultat vilket visade att nackdelen med inflytelserika arbetssätt 

var just att det tog lång tid, det ser vi att även eleverna i denna studie upplever.  

 

Eleverna i arbetslag y i studien upplever inte att de är delaktiga i planering av undervisningen, 

hur och vad de skall lära sig. Men det finns inte så många elever som kommer med förslag på 

hur de vill ha det. Däremot tycker eleverna att det hade varit bra om elever kom med förslag. 
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De upplever inte att de pratar så mycket med lärarna om hur de vill ha det. Med En-till-En 

projektet har lärarnas sätt att undervisa förändrats. Lärarna visar keynote-presentationer 

istället för att förklara och de har spelat in ljud med sina egna röster berättar eleverna. De 

hade föredragit om lärarna hade pratat och förklarat istället eftersom de tycker att det är 

tydligare och att då kan de ställa frågor, vilket de upplever att de inte kan nu.  

 

Eleverna i arbetslag y i studien upplever inte att de har något elevinflytande. Men de skulle 

gärna vilja vara med och bestämma. De vill prata och samtala mer med sina lärare om hur de 

vill ha det. En elev beskriver att ”man hinner oftast inte diskutera massa innan dom börjar 

prata om annat”. Eleverna menar att man inte själv går fram till läraren, men om det är någon 

mer som håller med så är det lättare. 

 

När det gäller hur lektionerna skall utformas och hur lärarna undervisar upplever eleverna i 

arbetslag z i studien att det är lärarna som bestämmer. En elev beskriver elevers delaktighet 

som ”det är lite sisådär…ibland får man liksom vara med å bestämma”. När eleverna arbetar i 

skolan får de förslag och valmöjligheter från läraren, men läraren bestämmer 

grundplaneringen. En elev i arbetslagen z berättar att i början på terminen så är de delaktiga i 

när de skall bestämma i vilken ordning de skall arbeta med olika ämnesområden inom ett visst 

ämne. Eleverna säger att de inte har någon utvärdering, men om man har ett förslag så menar 

eleverna att det bara är att säga till lärarna, exempelvis om de tycker något är kul. De upplever 

att lärarna lyssnar på dem, genom FirstClass har de bra kontakt med lärarna något de inte hade 

innan de fick datorerna. Eleverna känner sig delaktiga när de sätter upp mål på 

utvecklingssamtalen. Eleverna ser ingen skillnad sen innan de fick datorerna i hur mycket 

inflytande de har på lektionerna, utan det beror mest på vilken lärare de har. Eleverna berättar 

att det finns lärare som har ett arbetssätt där eleverna har högre grad av inflytande, de 

beskriver det som mera fritt arbete.  

5.2.2 Möjlighet att påverka 
Elevers upplevelser om hur de kan påverka redovisningssätt, lektioners innehåll, val av 

information och källa, hur länge de vill arbeta vid datorerna redovisas här utifrån varje 

intervju. 
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Elever i arbetslag x i studien: 

Som jag beskrev innan så berättade eleverna om ett antal negativa hälsoeffekter som följd av 

datoranvändandet. Eleverna i arbetslag x upplever att det beror på läraren om de kan berätta 

att de exempelvis har ont i nacken. De upplever att vissa lärare hade lyssnat på dem och börjat 

med något nytt medan andra bara hade fortsatt. Eleverna hade tyckt det varit bra om de kunde 

påverka hur länge de arbetar med datorn.  

 

Om innehållet, vad de skall lära sig kan eleverna oftast inte påverka ”lärarna har väldigt klart 

för sig vad dom tror att vi behöver veta”, de följer läroplaner och kursplaner menar de. 

Eleverna söker information på Internet med hjälp av sin dator och upplever att de använder 

hemsidor på Internet mycket. Om att påverka och kunna välja informationskälla säger en elev 

att ”vi brukar få förslag från lärarna som de tycker är bra hemsidor sen kan vi ju leta själva 

också”. Redovisningssätt upplever eleverna att de har möjlighet att välja och påverka till 

exempel om de vill ha bildspel eller bokcafé. När det gäller prov så är det läraren som 

bestämmer. Men ibland kan de påverka och välja vilken sorts prov, det kan exempelvis vara 

hemmaprov eller vanligt prov. När det gäller läxor är det samma sak hela tiden, eleverna 

upplever inte att de kan påverka. Vissa lärare vill enligt eleverna bara göra på samma sätt hela 

tiden, jobba i boken, jobba på datorn, läxförhör och så börjar det om igen. Detta tycker 

eleverna blir enformigt som gärna vill ha variation.  

 

Elever i arbetslag y i studien: 

Tillvägagångssättet när eleverna skall lära sig saker beskriver de som följande ”dom bara 

säger vad vi skall göra å så skickar de oftast ut uppgifter på mail å så gör vi det å så skickar vi 

in det till dom när vi är klara”. Eleverna upplever inte att de kan påverka arbetssätten, det är 

mest lärarna som bestämmer och så följer eleverna instruktionerna. De tycker att det är bra att 

lärarna bestämmer men vill ha ”lite mer valmöjligheter när det gäller att välja själv hur man 

vill göra det” 

 

Eleverna upplever inte att de kan påverka valet av fakta och information de skall använda, 

men att de gärna skulle vilja det. De beskriver att de hade varit lättare och att det hade varit 

bättre om de fått sökord istället för länkar. En elev beskriver det ”dom tar ju det dom tycker är 

bra…vi har ju andra sätt att lära oss…det finns ju svåra sidor som är för vuxna å inte för barn 

det är ju två olika grejer”. 
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Eleverna upplever att de kan påverka om de vill skriva i skrivboken eller på datorn. När det 

gäller redovisningssätt upplever eleverna att de mest har prov och att de inte har redovisningar 

så ofta. Möjligheter att påverka lektioner beror på vilken lärare de har, genom utvärdering får 

de möjlighet att säga vad de tycker för en lärare ”å sen utformar han lektionerna efter det”. 

Detta arbetssätt tycker eleverna är bättre och att det beror på lärarens sätt att utbilda om de 

utvärderar eller inte menar de. Även NU-03 (se kapitel 2.4) visar att det finns skillnader 

mellan ämnen hur mycket inflytande eleverna har. 

 

Elever i arbetslag z i studien: 

Hur mycket eleverna skall använda datorn i skolan kan de ibland påverka, man kan välja att 

anteckna förhand om man vill menar de. Eleverna tycker att de får välja information och källa 

helt själva, oftast är det från Internet men även från läroböcker och böcker. 

 

Formellt inflytande sker genom bland annat elevråd där elevrepresentanter har möjlighet att 

påverka. En elev berättade om att innan En-till-En projektet startades upp informerades 

eleverna om vad det innebar av rektorerna. Hon beskriver att rektorerna frågade eleverna 

”skulle ni gilla alltså tycka om att ha datorer…eller tror ni att det skulle bli negativt”. Hon 

berättar vidare att om det inte skulle funka med datorerna så skulle de lämna tillbaka dem. 

Eleverna i detta arbetslaget upplever att rektorerna lyssnar på dem.  

5.2.3 Ansvar 
Elevernas upplevelser om ansvar var svåra att diskutera, det som framkommit redovisas 

nedan.  

 

Elever i arbetslag x i studien: 

Skolan är viktigare för eleverna nu jämfört med innan, detta beror inte på att de fått datorer 

utan snarare att de blivit äldre och att de får betyg i år. Eleverna tycker betygen är ”väldigt 

drivande” och önskar att lärarna kom på ett sätt att få intresse för att lära sig redan i sexan. En 

elev tycker att man skall få betyg redan i sexan. När det gäller att ta ansvar för sitt lärande 

upplever eleverna att det är samma som innan de fick datorerna. 
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Elever i arbetslag y i studien:  

Lektionerna ser olika ut beroende på vilket ämne och vilken lärare eleverna har. I ett av 

ämnena har de ett fritt arbetssätt, detta upplever de inte bra eftersom när de arbetar med 

datorerna ser inte lärarna skärmarna och de går snabbt att trycka bort olämpliga sidor. En av 

eleverna som har en positiv inställning till En-till-En projektet menar att det är enklare att ta 

eget ansvar sen de fick datorerna. Medan en annan elev med negativ inställning menar att det 

inte fungerar för vissa elever och att det beror på om man bryr sig om skolan eller inte och 

därför är inte ett fritt arbetssätt bra. 

 

Elever i arbetslag z i studien: 

Eleverna upplever att det är skillnad i hur mycket ansvar de tar nu jämfört med före de fick 

datorerna. Det beror på att som en elev beskriver det ”vi växer ju och blir äldre så vi tar ju mer 

ansvar än vad vi gjorde förut”, alltså inte på grund av att de fått en dator. Skolan upplevs 

viktigare nu eftersom de får betyg i år och inte för att de har en dator i skolarbetet.  

5.3 Om eleverna fick bestämma över skoldagen skulle den se ut så här 
I intervjuerna fick eleverna beskriva hur deras lektion, skoldag eller skolvecka skulle se ut om 

de fick bestämma helt fritt. Beskrivningarna skilde sig något åt mellan de tre intervjuerna så 

jag har valt att pressentera de var för sig. 

 

Elever i arbetslag x i studien:  

Eleverna skulle vilja ha dagar där man inte gör specifika skoluppgifter, ”ha en dag när man 

inte gör så mycket skolgrejor” kan vara som en friluftsdag där de har roligt. När de lär sig 

saker vill de ha ”ett mer varierat sätt…så man inte sitter å gör samma saker hela tiden för det 

blir väldigt jobbigt”. Fast en elev ser fördelarna med att upprepa för man lär sig mycket då 

”men det är inte kul”. För att göra lärandet roligare vill de ha mer övningar där de lär sig 

genom att leka, ”alltså man lär sig när man leker ungefär”. De exemplifierar detta genom att 

beskriva en frågesport de gjort på SO-lektionen där de fått svara sant eller falskt på olika 

påståenden.  

 

Elever i arbetslag y i studien:  

I denna intervju var övervägande negativt inställda till En-till-En projektet och om eleverna 

fick bestämma så skulle de vilja ha det som det var innan de fick datorerna. De vill arbeta med 

papper, penna, sudd, böcker och med en lärare, de beskriver att ”lärarna har blivit som en 
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robot till datorn”. Men när vi diskuterar mer så kommer det fram att ”vissa lektioner då är det 

ganska roligt och filma å grejer”. De tycker att det beror på vad de gör ”men om man har en 

vanlig mattelektion, engelskalektion och sånt då skall man ju ha böcker”. Men en av eleverna 

i detta arbetslag föredrar arbetssättet med en dator men håller med om att vissa lektioner var 

bättre på det gamla sättet. Den här eleven hade tyckt det varit bra om eleverna fick bestämma 

mer ”det vore skönt å kanske ha en heldag i veckan eller nått där bara eleverna bestämde typ”. 

 

Elever i arbetslag z i studien: 

Eleverna tror att om de hade fått bestämma helt själva så hade det nog inte varit så seriöst men 

de hade ändå velat lära sig saker. En elev säger att ”man hade alltså fått följa läroplanen för 

man ville alltså få godkänd i alla ämnen när man går ut nian eller så man vill liksom komma 

in på gymnasiet”. Eleverna skulle ”göra grejer på ett roligt sätt…ha kul men ändå lära sig”. 

Eleverna vill gärna att man lär sig genom att ta exempel från verkliga livet, ”alltså visa genom 

materiella ting”. En elev berättar att hon tycker det är svårt med matematik och hade 

föredragit om man visade med verkliga exempel eftersom hon tycker det är svårt när lärarna 

står framme vid tavlan och förklarar. Eleverna vill gärna vara mer aktiva, röra på sig och göra 

saker. 



 

  32  

6 Sammanfattande resultatanalys 

I resultatbeskrivningen presenterades elevernas upplevelser och tankar, syftet vara att lyfta 

fram elevernas röster. I detta avsnitt sammanfattar och analyserar jag resultaten för att ge svar 

på examensarbetets frågeställningar.  

6.1 Varierande upplevelser av En-till-En projektet  
Frågeställning 1, hur upplever elever En-till-En projektet? ges bäst svar på i resultat 

beskrivningen (kapitel 5.1) eftersom elevers upplevelser inte går att sammanfatta i en mening, 

nedan följer dock en analys för att tydliggöra elevernas upplevelser. 

 

Tidigare utvärderingar av En-till-En projektet i Falkenbergs kommun visar att projektet var 

uppskattat av eleverna, så många som 97 procent av eleverna i studien tyckte det var bra eller 

mycket bra (Hallerström & Tallvid 2008, 2009). Min studie visar en annan bild av elevers 

upplevelser av En-till-En projektet. Utifrån resultaten kan konstateras att eleverna i studiens 

upplevelser av En-till-En projektet är varierande mellan arbetslagen men också inom ett 

arbetslag. I studien har elever från arbetslag x och z en positiv inställning medan arbetslag y 

har elever med negativ inställning, tre elever av fem. Eleverna med negativ inställning 

föredrar undervisnings- och arbetssättet de hade innan de fick datorerna eftersom de tycker att 

de lär sig bättre då. Orsakerna till det är svårt att fastställa men resultaten visar att det finns 

faktorer som kan ha bidragit till denna känsla vilka beskrivs nedan. Den första faktorn är att 

eleverna upplever lärarna som mer stressade sen de fick datorerna. Den andra faktorn är att 

eleverna upplever att det är svårt att organisera sitt arbete, de tycker det är svårare med läxor 

som fås över FirstClass. Den tredje faktorn är att de känner sig vilsna i Internets djungel när 

de söker information och upplever att det är lättare att lära sig genom att använda böcker. Den 

fjärde faktorn är att arbetet med en egen dator ger större ansvar, vilket de menar inte fungerar 

för vissa personer. Den femte bidragande faktorn är att de upplever att lärarna har mindre 

kontroll och det är lätt att spela spel och göra olämpliga saker på lektionstid.  

 

Resultaten visar att elever med positiv inställning beskriver ett nytt sätt att lära med datorn 

som hjälp. Arbetssättet är mer varierat, de använder bland annat keynote-presentationer, gör 

film och har Internet som hjälpmedel för att söka information och fakta, vilket de upplever 

roligare. De beskriver att de lär genom att använda fler sinnen när de har datorn som verktyg i 

sitt lärande. Med hjälp av datorn kan de organiserar sitt lärande, de kan samla sitt material och 
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som en elev beskriver det ”man har ju allt i ett”. Detta visar på att skolan i undersökningen har 

påbörjat arbetet att utveckla nya metoder och arbetsmetoder vilket är ett av målen för En-till-

En projektet (Falkenbergs kommun 2009) 

 

En av orsakerna till skillnad i upplevelser kan vara som framgår av resultaten, att eleverna 

med negativ inställning kommer från ett arbetslag där eleverna i studien beskriver att de inte 

känner sig delaktiga i undervisningen. De upplever det även svårt att själva prata med lärarna. 

Detta kan jämföras med Selbergs (1999) resultat vilket visade att elever med liten vana av 

inflytande var sämre på att organisera sitt eget lärande, vilket även eleverna med negativ 

inställning upplevde. I vissa avseenden, så som när läraren håller presentationer med hjälp av 

projektor upplever eleverna med negativ inställning det otydligt och att det är svårt att ställa 

frågor. Eleverna vill gärna samtala mer med lärarna om hur de vill ha det och det kan 

eventuellt vara nyckel till att förändra deras attityd och upplevelse av arbetet med en dator i 

skolan. En annan orsak kan vara att elever med negativ inställning visar lägre digital 

kompetens (se kapitel 2.1 för definition) jämfört med elever med positiv inställning. De 

upplever svårigheter med IKT-färdigheter så som informationssök, få läxor över FirstClass 

och organisering av kunskap med hjälp av datorn. 

6.2 Bekymmer med En-till-En projekt 
I tidigare studier har spelande på datorer, hur länge barnen sitter vid datorn och oro för 

framtida ryggproblem framkommit som bekymmer med En-till-En projekt (Hallerström & 

Tallvid 2008, 2009; Lei & Zhao 2008). Även i min studie har liknande bekymmer som är 

relaterade med En-till-En projektet framhållits av eleverna i intervjuerna. Spelande och 

olovliga aktiviteter på datorn under lektionstid samt de negativa hälsoeffekterna är bekymmer 

jag kunnat urskilja utifrån elevernas beskrivningar av deras upplevelser. Spelandet och 

olovliga aktiviteter stör koncentrationen på lärandet, eleverna eftersträvar fler och strängare 

regler för att lösa detta problem. Elever i arbetslag x som deltog i studien berättar om 

befintliga regler som de har och beskriver inte spelandet och olovliga aktiviteter som ett så 

stort problem som de övriga arbetslagen. Detta tyder på att regler och strategier för att lösa 

problemen är viktiga i En-till-En projekt.  

 

Mycket oroväckande är det stora antal elever i min intervjustudie ungefär hälften som 

beskriver att de mår dåligt som följd av ökat datoranvändande. Värk i huvud, nacke och axlar 

är det främst eleverna framhåller. Eleverna tror att det påverkar lärandet vilket är ett mycket 
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negativt utfall av En-till-En projektet. Vi diskuterade inte om det berodde på hur de satt vi 

datorn, men eleverna antydde att det blev jobbigt att sitta längre pass vid datorn. Elever i 

arbetslag x beskrev att de gärna skulle vilja påverka detta, vilket de enligt arbetsmiljölagen 

har rätt till (Arbetsmiljöverket, arbetsmiljölagen 2 kap. 1§). Eleverna tycker att massage och 

lämpliga övningar vore bra. Som jag ser det är det oerhört viktigt att skolan arbetar med denna 

punkt om skolan skall fortsätta med En-till-En projektet. Framför allt för att eleverna ska må 

bättre men även för att förbättra lärandesituationen. Hur man lägger upp och planerar 

skoldagen kan därför bli ett avgörande moment. Elevers upplevelser och erfarenheter bör 

därför ligga som grund i schemaplaneringen för att de skall kunna påverka deras 

arbetssituation med datorn och sina möjligheter till lärande. Lämplig längd på lektioner, 

ordningsföljd mellan ämnena och inplanerad fysisk aktivitet blir viktiga för att minska 

belastningsskador som följd av datoranvändandet.  

6.3 Variationer i graden av elevinflytande 
Likt med frågeställning 1 kan inte heller ett kortfattat svar ges till frågeställning 2, Hur 

upplever elever sitt inflytande över sitt lärande i En-till-En projektet? För mer utförlig 

beskrivning se kapitel 5.2, nedan följer en analys. Inflytande beskrevs i resultatavsnittet som 

delaktighet, möjlighet att påverka och ansvar. Dessa tre teman går ihop med varandra vilket 

också framkom under diskussionerna med eleverna. I analysen summeras elevers upplevelser 

av de olika teman för att ge en bild av deras upplevda inflytande. 

 

Resultaten visar variationer mellan de olika arbetslagen i hur eleverna i studien upplever sitt 

inflytande över sitt lärande med En-till-En projektet. Utifrån resultaten kan man konstatera att 

i alla tre intervjuerna upplever eleverna att det mestadels är lärarna som bestämmer över deras 

lärandesituation. Selberg (1999) visade i sin studie att graden av inflytande hängde ihop med 

hur läraren undervisade, vilket även eleverna i min studie antyder till, de menar att det beror 

på läraren hur mycket inflytande de har.  

 

Eleverna i arbetslag x i studien upplever att de har inflytande över sitt lärande genom att de 

ges valmöjligheter, de får utvärdera sitt lärande i vissa ämnen, samtalar och mailar lärare samt 

att de är delaktiga i uppsättande av mål på utvecklingssamtalen. Eleverna upplever att graden 

av inflytande de har är bra. De tycker att det är bra att läraren väljer, eftersom de tror att det 

blivit stökigt och tagit lång tid annars. Elever i arbetslag y i studien vill däremot bestämma 

mer och de upplever inte att de har något inflytande. Orsaker till det kan bero på som de 
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beskriver att de inte upplever att de är delaktiga i planering av undervisningen. Men även att 

det nya arbetssättet gör att lärarens förklaringar känns otydliga och att de har svårt att ställa 

frågor samt att de inte känner att de kan påverka informationskällan.  

 

Eleverna i arbetslag z i studien upplever att de får bestämma ibland över sitt lärande, men likt 

de andra arbetslagen är det mest läraren som bestämmer över hur lektioner skall se ut. 

Eleverna i detta arbetslag visar en större grad av inflytande över sitt lärande jämfört med de 

två andra arbetslagen med avseende på tre punkter. Det visas genom att de är delvis delaktiga 

i terminsplanering i ett av ämnena, de har en kommunikation med lärarna där de kan ge 

förslag om sitt lärande, de kan helt själva välja information och källor i sitt lärande.  

6.4 En-till-En projektets inverkan på elevinflytande 
Frågeställning 3, upplever eleverna att deras inflytande har förändrats med En-till-En 

projektet jämfört med före projektet? Utifrån elevernas beskrivningar kan inte en förändring 

av elevers inflytande över sitt lärande ses med En-till-En projektet jämfört med tidigare 

arbetssätt. Eleverna beskriver att det beror på läraren och ämnet vilken grad av inflytande de 

har och inte att de använder en dator i skolarbetet. Noteras bör dock göras att arbetssättet med 

En-till-En upplevs mer varierat av många elever och det stämmer överens med vad eleverna i 

arbetslag x i studien vill ha. 

6.5 Arbetsform för lärande om eleverna fick bestämma 
Frågeställning 4, Om eleverna i ett En-till-En projekt ges större elevinflytande, hur vill de då 

lära sig i skolan? besvaras i kapitel 5.3 men även här. Om eleverna hade ett större inflytande 

skulle elevers lärandesituation förmodligen se olika ut i de tre arbetslagen på den undersökta 

skolan. Eleverna har olika åsikter om hur de vill ha det och vad de vill ha inflytande över i sin 

lärandesituation. Deras berättelser om hur de vill ha det kan kopplas till hur de upplever En-

till-En projektet och graden av inflytande. De elever som upplever En-till-En projektet 

negativt hade velat att skoldagen såg ut som den gjorde innan de fick datorerna, med papper, 

penna och sudd. Deras beskrivning av lärarna som robotar till datorn och resultaten tyder på 

att de vill ha en mera närvarande lärare, en person de kan samtala och ställa frågor till. I 

arbetslag y upplever eleverna i studien liten grad av inflytande och att det är lärarna som 

bestämmer, eleverna i detta arbetslag vill kunna bestämma mer, till exempel en dag i veckan. 

Summeras beskrivningar från elever med positiv inställning så skulle de om de fick bestämma 

lära sig på ett roligt sätt, ta in leken i lärandet och lära sig med exempel från verkliga livet. 
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Eleverna vill gärna vara aktiva och göra saker i sitt lärande, vilket är möjligt med datorn om 

den används på ett kreativt sätt, eleverna beskriver exempelvis att de gör film. 
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7 Diskussion 

Jag har valt att dela upp diskussionen i ”metoddiskussion”, ”resultatdiskussion utifrån ett 

demokratiskt perspektiv”, ”fortsatt forskning” och ”didaktiska implikationer och 

sammanfattande diskussion” för ett tydligare resonemang. 

7.1 Metoddiskussion 
Först vill jag berömma eleverna som deltog i studien, de var duktiga och delade med sig av 

sina erfarenheter. Eleverna var öppna och pratglada, i efterhand har jag sett fördelarna med att 

ha intervjuerna som gruppintervjuer jämfört med att intervjua en elev åt gången såsom jag 

gjorde i pilotstudien. Skillnaderna var att i gruppintervjuerna blev det mindre utfrågning och 

det var mer eleverna som ledde samtalet. Det ser jag som en fördel med gruppintervju för att 

fånga elevers upplevelser. Nackdel med gruppintervjuer är att språksamma och dominanta lätt 

tar över och det är deras synpunkter som kommer fram (Trost 2005, sid. 25). I mina intervjuer 

lät jag alla elever komma till tals för att se till så att allas röster hördes. Men jag tyckte att 

eleverna skötte detta bra själva, endast vid något tillfälle styrde jag upp samtalen så att de som 

pratat minst fick chans att komma till tals. Men även om jag bedömde att eleverna skötte 

dominansproblemet bra själva är det svårbedömt att avgöra hur eleverna tycker att det var.  

 

Kan jag som intervjuare ha påverkat resultatet? Det har jag med största trolighet gjort, både 

som deltagare i intervjun och genom en viss tolkning av resultaten eftersom det är svårt att 

vara helt objektiv trots att avsikten är att vara så neutral som möjligt. Tolkningen har jag dock 

haft för avsikt att minimera så mycket som möjligt för att ge en rättvisande beskrivning av 

resultaten. Min roll som forskare valde jag såsom Kvale och Brinkmann (2009) benämner 

resenären. Den innebär att kunskap konstrueras istället för att samlas in och därför är det 

troligt att jag påverkat resultaten. Men avsikten med mitt arbete har dock hela tiden varit att 

beskriva elevers upplevelser på bästa sätt efter de förutsättningar som ges i examensarbetet. 

Samtalen jag hade med eleverna var väldigt givande och som jag sa innan var eleverna 

pratglada och öppna. I en av intervjuerna sa eleverna att det gick bra att prata med mig 

eftersom jag inte var lärare (jag informerade dock dem om att jag snart var det). Att jag kom 

utifrån var alltså en fördel för att eleverna skulle prata med mig om deras upplevelser, 

nackdelen är dock att det minskar möjligheten att jag får en helhetsbild. För att få en bättre 

helhetsbild hade som jag sa tidigare fler metoder behövt användas, till exempel observation. 

Nackdelen med observation är att det är svårt att fånga elevers upplevelser. Ett annat 
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alternativ hade varit att deltaga i verksamheten, exempelvis under verksamhetsförlagd 

utbildning för att få en bättre beskrivning av elevers upplevelser. Detta var dock inte ett 

alternativ eftersom examensarbetet inte gjordes i anslutning till den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Nackdelen hade dock då varit att eleverna förmodligen mer hade sett mig som 

lärare och då hade intervjusituationen förmodligen sett annorlunda ut. Som jag beskrev 

tidigare var en av anledningarna till att några av eleverna i studien upplevde det lätt att prata 

med mig just att de inte såg mig som lärare.  

 

Vad är studiens reliabilitet och validitet? Reliabiliteten för en studie handlar om resultatens 

konsistens och tillförlitlighet, ofta om huruvida resultaten kan reproduceras vid andra 

tidpunkter och av andra forskare (Kvale och Brinkmann 2009, sid. 263). Inför intervjuerna 

hade eleverna inte fått frågorna i förväg och de fick endast en kort beskrivning av 

examensarbetets syfte, detta för att inte jag skulle påverka eleverna. För att öka reliabiliteten 

försökte jag tänka på att inte ställa ledande frågor utan istället låta eleverna beskriva deras 

upplevelser. Målet är att ha en så hög reliabilitet som möjligt, men en för stark tonvikt på 

reliabiliteten kan motverka kreativitet och variationsrikedom skriver Kvale och Brinkmann 

(2009, sid. 264). Kreativitet och variation är något som jag tror behövs för att fånga elevers 

upplevelser, därför har reliabiliteten i avseendet att resultaten går att upprepas vid annat 

tillfälle och av annan forskare fått mindre vikt i detta arbete. Och även för att intervjuerna var 

halvstrukturerade samtal som byggde på elevers upplevelser blir de svåra att upprepa. Min 

forskarroll beskrev jag tidigare som resenär och med det förhållningssättet ville jag att 

kunskap skulle konstrueras om elevers upplevelser av En-till-En projekt och elevinflytande. 

Jag ville bidra till att beskriva elevers upplevelser så att det kan användas som underlag för 

den valda skolan i studien, men även som inspiration för andra skolor som kanske tänkt arbeta 

med en dator per elev.   

 

I Kvale och Brinkmann (2009, sid. 264) beskrivs validitet som giltighet, riktighet och styrkan 

i uttalanden. Validitet handlar även om huruvida metoden undersöker det man har för avsikt 

att mäta. Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2009) att validera är att kontrollera och ha en 

kritisk syn på sin forskning. Avsikten var att undersöka hur eleverna upplever fenomen som 

En-till-En projekt och elevinflytande, är detta möjligt? Mitt svar på den frågan är att i viss 

mån går det, vilket jag har försökt att åstadkomma, ge en bild av elevers upplevelser. Men det 

går dock inte att göra en fullständig beskrivning eftersom jag inte kan gå in i någon annans 

hjärna och läsa personens tankar och känslor. Är intervju rätt metoden för det? Tidigare gav 
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jag svaret att fler metoder hade varit ett alternativ för att ge en bättre beskrivning av elevers 

upplevelser. Men för att fånga elevers upplevelser och hur de känner så måste jag prata med 

eleverna. Ur den aspekten är intervju en bra metod för att beskriva elevers upplevelser. 

Stämmer syfte och frågeställningar överens med resultaten? Min bedömning är att det gör det 

ganska bra utifrån de förutsättningar som gavs i examensarbetet, men felkällor går alltid att 

finna, vilka jag delvis beskrivit ovan samt att förbättringar kan göras om mer tid läggs ned på 

arbetet. En felkälla jag funnit är när jag försökt undersöka elevers inflytande som ansvar. I 

alla tre intervjuer var inflytande som ansvar ett svårhanterbart avsnitt, jag har dock valt att 

beskriva det som eleverna tagit upp av det. Arbetets storlek hade kunnat avgränsas, till att 

antigen handla om elevinflytande eller En-till-En projekt för att minska arbetets omfattning 

och eventuellt ge en bättre helhetsbild av antigen det ena eller det andra. Men eftersom jag 

inte kunnat finna mycket forskning om vad som händer med elevers inflytande i En-till-En 

projekt tyckte jag att det var intressant att undersöka.  

7.2 Resultatdiskussion utifrån ett demokratiskt perspektiv 
Genom att ge eleverna inflytande blir de mer delaktiga i undervisningen och därmed ser jag 

det som skolans demokratiska funktion stärks. Som jag beskrev tidigare har Dewey (1999) 

behandlat demokrati och utbildning, han menar att utbildning är som ett livsvillkor som 

främst sker genom kommunikation. Genom kommunikation delas erfarenheter och blir 

gemensam egendom. Vad innebär det för min studie? Eftersom resultaten är så varierande vad 

gäller hur elever upplever En-till-En projektet och elevinflytande måste kommunikation spela 

en viktig roll i elevernas utbildning. Kommunikation gör att elevernas erfarenheter och 

upplevelser kan delas med lärare för att bli gemensam egendom och därmed kan 

lärandesituationen utformas i linje med vad eleverna vill. Eftersom datorn är ett naturligt 

inslag i den undersökta skolan kan den utnyttjas för kommunikation vilket Lei och Zhao 

(2008) samt Hallerström och Tallvid (2008) framhåller i sina studier. Lärarna spelar en viktig 

roll i elevers utbildning och Dewey (1999) menar att utbildningen skall ses som en 

riktningsgivare och där vägledning genom samarbete stödjer elevers förmågor. Jag ser det 

som att lärarna skall vägleda eleverna i deras utbildning genom ett samarbete med eleverna. 

Ett samarbete kan vara som eleverna i arbetslag z i studien berättar om att lärarna lyssnar på 

deras förslag eller som eleverna i arbetslag x i studien ges valmöjligheter i deras lärande. För 

att skolan skall bli fullt effektiv menar Dewey (1999) att mer tid för gemensamma aktiviteter 

behövs och där de som undervisas deltar. Tidigare har jag kopplat delaktighet till 

elevinflytande och genom Deweys beskrivning blir även deltagande i gemensamma aktiviteter 
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viktiga för utbildningen. Ett socialt medvetande hos eleverna skall uppnås hos de undervisade 

genom gemensamma aktiviteter menar Dewey (1999) och detta genom egna förmågor och 

hjälpmedel. Datorn är ett viktigt hjälpmedel för eleverna i studien och genom att lärare och 

elever samordnar gemensamma aktiviteter kan utbildningen bli mer effektiv enligt Deweys 

teorier. Gemensamma aktiviteter är kanske bättre att tala om istället för elevinflytande, då 

elevers inflytande över utbildning skall anpassas efter ålder och mognad (Skollagen 4 kap. §2) 

och resultaten i studien visar att en del elever väljer att läraren väljer. Genom gemensamma 

aktiviteter ser jag dock att eleverna ges möjlighet att tränas i att ha inflytande och ansvar, och 

förmågan att utöva inflytande kan utvecklas vilket enligt Axén och Näslund (1994) skall pågå 

under hela skoltiden. De menar även att inflytande över sitt lärande är grunden för att kunskap 

skall bli djup och varaktig. Att eleverna får tränas i att ha elevinflytande och utöva de 

demokratiska principerna (Lpo 94, sid 13) ser jag som viktigt för att utbildningen skall 

utformas i demokratisk anda. Utbildningen får enligt Dewey (1999) en demokratifunktion, 

vilket är viktigt för ett demokratiskt samhälle där frihet och kommunikation av erfarenheter är 

önskvärt. Eleverna beskriver att de använder datorn mer nu som kommunikationsmedel med 

lärare jämfört med före projektets start. Datorn ger eleverna en frihet de inte tidigare hade, de 

kan kommunicera, uttrycka sig, arbeta och söka information på fler sätt än tidigare, vilket gör 

att skolans demokratiska funktion stärks enligt Deweys (1999) teorier. I och med detta anser 

jag att elever ges större möjligheter till elevinflytande eftersom fler tillfällen till 

kommunikation mellan elever och lärare ges. Enligt både läroplanen och arbetsmiljölagen 

skall lärare och elever tillsammans planera och utforma sin arbetssituation, det vill säga 

undervisningen (Lpo 94 och Arbetsmiljölagen) och i denna process blir elevernas 

beskrivningar av deras upplevelser av En-till-En projektet viktiga. Resultaten i denna studie 

kan ligga som grund i detta arbete, men en ständig dialog om hur elever upplever sin 

lärandesituation behövs för att följa elevernas utveckling. 

7.3 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning skulle behövas inom ämnet matematik då tidigare forskning (Hallerström 

och Tallvid 2008, 2009, se kapitel 2.2) visat att matematik är det ämne där datorn används 

minst. Eleverna i arbetslag z i min studie vill lära sig genom verkliga exempel i matematik 

och vill gärna vara aktiva. Jag tror att med hjälp av datorn kan matematikundervisningen bli 

mer verklig om lämpliga simuleringsprogram fanns, men arbetet kring det behöver utvecklas 

och undersökas mer för att förbättra användandet av datorer i matematikundervisningen och 

ge ökad kvalité på lärandet.  



 

  41  

 

Fortsatt forskning bör göras för att bättre kunna generalisera resultaten. Genom att 

undersökningen breddas till de övriga skolorna i kommunen fås ett ökat djup och en större 

vetenskaplig grund. Resultaten visar att elever har varierande upplevelser av både En-till-En 

och elevinflytande, där den sistnämnda skiljde sig mellan olika ämnen. Enligt Dewey (1999) 

är kommunikation viktigt och skulle därför kunna vara användbart i en fortsatt undersökning 

och utveckling av En-till-En projekt och elevinflytande.  

7.4 Didaktiska implikationer och sammanfattande diskussion 
Resultatet visar att elevers upplevelser av En-till-En projektet kan vara varierande både 

mellan och inom arbetslag på en skola, vilket ses utifrån beskrivningar av elevers upplevelser 

i studien. Eleverna i intervjuerna beskriver olika upplevelser om arbetssätt och hur de vill 

arbeta beroende på om de är positivt inställda eller negativt inställda till En-till-En projektet 

men även utifrån deras upplevelser av sitt elevinflytande i lärandesituationen. Vilket 

inflytande eleverna har varierar mellan olika ämnen och lärare och hur mycket inflytande 

eleverna vill ha varierar mellan olika elever. Utifrån resultaten ser jag inte en koppling till att 

En-till-En projekt leder till ökat elevinflytande. Däremot beskriver eleverna i studien ett mer 

varierat arbetssätt och nya metoder för att lära. En del elever i studien är nöjda med vilket 

inflytande de har över sin lärandesituation medan andra gärna vill vara med och bestämma 

mer genom att prata med lärarna. Intervjuerna visade att eleverna kan och vill tala om hur de 

vill arbeta i skolan. Eftersom upplevelserna är så varierade drar jag slutsatsen att en öppen 

dialog på skolan om En-till-En projektet och elevinflytande är nyckeln till att förändra 

lärandesituationen i linje med hur eleverna vill ha det. Genom ökad dialog lyfts 

kommunikationen fram vilket enligt Dewey(1999) är viktigt för både skolan och samhället.  

 

Ett av det som jag bedömer det största orosmomentet med En-till-En projekt är att eleverna 

upplever att de mår dåligt som följd av ökat datoranvändande. Påverkan på hälsan har jag inte 

noterat i någon av den tidigare forskning jag studerat om En-till-En projekt, endast en oro hos 

lärarna om eventuellt kommande ryggproblem beskrevs i Hallerström och Tallvids (2009) 

studie. För att förbättra arbetssituationen för elever bör skolan arbeta med ergonomifrågor så 

att belastningsskador som smärta i nacke, axlar med mera kan minskas. Genom att låta 

eleverna vara med och bestämma kan deras hälsa förbättras (Wennerholm Juslin & Bremberg, 

2004). 
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Spelandet och olämpliga aktiviteter är ett annat bekymmer som eleverna i studien tror 

påverkar deras lärande. Hur man löser det problemet är en viktig diskussionsfråga i 

klassrummet så att eleverna tillsammans med lärare kan skapa regler för det och minimera 

detta störningsmoment på lärandet. Lei och Zhao (2008) skriver om spelandet som en 

utforskande aktivitet. Genom att eleverna får insikt om spelandet och vilken roll det har för 

deras lärande, tror jag att det skulle kunna användas på ett kontrollerat sätt och eventuellt med 

tiden i undervisnings syfte för dess utforskande roll. Owen et al. (2006) skriver att 

omställningen tar tid oftast tre år. Projektet på den undersökta skolan kan man säga är i 

uppstartningsfasen (vid studiens genomförande hade projektet nästan pågått i 1,5 år) och med 

tiden och fortsatt arbete går eventuellt de noterade bekymren att lösa.  

 

Den viktigaste lärdomen är att eleverna i studien visat en vilja att berätta om deras 

erfarenheter och upplevelser som jag innan arbetet inte trodde skulle vara så stor. Jag hoppas 

att den undersökta skolan och även andra skolor drar nytta av deras beskrivningar för att 

utveckla arbetet med En-till-En projekt och elevinflytande. Detta skulle kunna kompletteras 

med temadagar där elever och lärare diskuterar frågor om elevinflytande och arbetssättet med 

en dator per elev så att nya arbetsformer kan utvecklas, vilket är ett av målen med En-till-En 

projektet (se inledning, kapitel 1). Genom att lyssna på hur eleverna beskriver sina 

upplevelser kan lärare utforma undervisningen genom ett samarbete med eleverna. Det 

betyder inte alltid att eleverna ges maximalt elevinflytande utan i vissa fall såsom resultaten 

visar tycker en del elever att det är bra att välja att läraren väljer men att de dock ges 

valmöjligheter.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Intervjuguide: 

 
• Iscensätt intervjun: Hälsa eleverna välkomna, bjud på fika, under tiden 

förklarar jag upplägget på intervjun att det mer är som ett samtal där ni får 
berätta om era upplevelser av En-till-En och vilka möjligheter ni har att 
vara delaktiga, påverka och bestämma vad och hur ni vill lära.  
Informera om att intervjun spelas in med bandspelare och diktafon. Era 
namn kommer endast jag att vet om och ni kommer få ett annat namn i 
rapporten, t ex Olle, Lotta…. 
Har ni några frågor?  
Utgångspunkt: hur ni upplever saker, ni elever, inte vad lärarna tycker. Så 
det är bara att prata på, jag kommer ha en del pauser  

 
• Låt eleverna presentera sig 
 

 
• Mjukstart:  BÅDE BRA OCH DÅLIGA SAKER 

 
Vad tycker ni om en-till-en projektet? Kan ni beskriva mera? Hur upplever ni 
det? 
 
Hur det är att arbeta med en dator i skolan? 
 
Tycker ni att det är någon skillnad på hur ni lär er saker nu jämfört med innan ni 
hade datorn? 
 
Kan ni förklara så noga som möjligt hur det går till när ni skall lära er saker? 
Börja från början! 
 
 
Delaktighet  
 
Upplever ni att det är ni och lärarna som tillsammans bestämmer hur er skoldag 
skall se ut?  
 
Kommunicerar/Pratar ni med lärarna om hur saker skall läggas upp? Kan ni 
beskriva hur det går till? Muntligt eller mha dator?  
 
Är ni med och bestämmer vilka mål ni skall nå? Hur går det till?  
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Är ni med och utvärderar erat lärande, skolarbetet?  
 
 
Påverka  JÄMFÖR MED HUR DET VAR TIDIGARE 
 
Hur upplever ni era möjlighet att bestämma hur er lektion ser ut?  
 
Kan ni påverka lektionens innehåll? Hur då? Kan ni beskriva?  
 
Kan ni påverka hur ni skall arbeta på lektionerna?   
 
Får ni välja vilken information och källor ni skall arbeta med? 
 
Har ni möjlighet att påverka redovisningssätt? Som prov, PowerPoint,  
 
Upplever ni att ni kan bestämma hur mycket ni skall använda datorn?  
 
Upplever ni att ni har möjlighet att påverka hur lärarna undervisar?  
 
Upplever ni att ni har möjlighet att utvärdera erat arbete?  
 
 
Ansvar  
 
Upplever ni att skolan är viktigare för er nu när ni arbetar med datorer jämfört 
med innan? På vilket sätt? 
 
Tar ni mer ansvar för vad ni lär er?  
 
Bryr ni er om vad och hur ni lär er?  
 
Engagemang 
 
Tycker ni/upplever ni att det är roligare att lära sig i skolan med hjälp av datorn? 
På vilket sätt? Varför? Varför inte? Kan ni beskriva?  
 
Har era lärares sätt att vara på lektionen förändrats sen ni fick datorerna?  
 
Om ni fick fritt bestämma över erat lärande, vad skulle ni vilja bestämma då? 
   
Hur skulle ni vilja arbeta? Hur skulle en skoldag se ut? 
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Avsluta med:  

• Har ni hört talas om begreppet elevinflytande? Hur upplever ni att 
det är på er skola? 

 
• Avrundning : Har jag förstått det rätt så upplever ni att….ta upp de 

viktigaste lärdomarna.  
• Avsluta med: Jag har inga fler frågor. Har ni något mer ni vill ta upp? 

Eller något ni undrar över?  
 
Tänk på: 
Bekräfta: mm, nicka med huvudet visa att jag lyssnar 
 
Kan ni säga något mer om det? 
Har du/Ni fler exempel på det? 
Kan ni ge en mer detaljerad beskrivning av vad som hände/hur det går till? 
 
Vad tror ni era kompisar skulle vilja vara med att bestämma om? 
 
Jag skulle vilja ta upp ett nytt ämne. 
 
Tystnad och pauser viktiga… 
 
Du menar alltså… 
Är det så att du upplever att… 
 
Kan ni ge exempel 
 
 
 



 

  49  

 

Bilaga 2: Brev till vårdnadshavare 

Hej! 
Jag heter Josefine Magården och läser till lärare på Halmstad Högskola. Just nu gör jag mitt examensarbete som 
handlar om hur elever upplever En-till-En projektet (en dator per elev) och deras möjlighet till inflytande. 
Studien kommer att omfatta gruppintervjuer/samtal med elever i årskurs 8. Fem stycken elever per klass kommer 
att vara med i intervjuerna, vid fler som lämnar intresse kommer ett urval att ske.  
 
Ditt barns deltagande är viktigt för att få ett bra resultat på studien! Men för att ditt barn skall kunna delta 
behöver jag vårdnadshavares medgivande. 
 
Ditt barns deltagande kommer naturligtvis att hanteras konfidentiellt och uttalanden som görs kommer endast jag 
som undersökningsledare veta vem som sagt vad.  
 
Deltagande i intervjuerna är frivilligt! För att underlätta bearbetningen av intervjun kommer den att spelas in 
med hjälp av diktafon och bandspelare. Ljudinspelningar kommer inte att offentliggöras. 
 
Vid eventuella frågor går det jättebra att kontakta mig! 
Med vänliga hälsningar 
 
Josefine Magården 
Email: xxxxxx 
Tfn: xxxxxx 
Mina handledare på Högskolan i halmstad: Annica Lagergren och Jonas Hansson tfn: xxxxxx 
 
Klipp ut och lämna till barnets klassföreståndare senast onsdag den 25/11. 
 
Mitt barn får delta i intervjun som rör elevers upplevelser av En-till-En projektet och sina möjligheter till 
inflytande. 
 
 

Ja, mitt barn får lov att delta. 
 
 
 Nej, mitt barn får inte delta. 
 
Elevens namn: 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift: 
 
 
 
Namnförtydligande: 
 
 
 
 
 
 
 
 


