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Sammanfattning 

Tidigare forskning i ämnet har till största delen fokuserat på elevers prestationer när det gäller 

en personlig dator per elev (1:1) konceptet och forskning med fokus på lärare är betydligt 

mindre i antal. Syftet med studien är att undersöka vad lärare som undervisar i skolor som 

implementerat konceptet i Örebro kommun anser om konceptets eventuella förmågor att 

hjälpa dom i deras arbete. Detta för att resultatet i av studien bör kunna agera som 

kompletterande kunskap i framtida större studier av 1:1 konceptet samt att resultatet bör ge 

indikationer om lärares åsikter kring konceptet till skolor som funderar på att implementera 

liknande koncept. 

Studien genomfördes med kvantitativ metod och insamling av data från en 

surveyundersökning på skolor i kommunen där 1:1 konceptet var implementerat. För att 

besvara syftet och frågeställningarna genomfördes statistiska analyser i form av 

korstabuleringar och icke parametriska test i form av Kruskal-Wallis och Mann-Whitney. 

Majoriteten av lärarna sedda som homogen grupp ansåg att 1:1 konceptet är ett bra stöd, 

förenklar deras vardag och administrativa uppgifter och i sin tur deras personliga effektivitet. 

Testerna visade att när lärarna delades in i grupper av kön, undervisningsämne och ålder 

skiljde sig vissa gruppers åsikter i studien statistiskt emellan varandra och att lärare 

möjligtvis bör i fortsättningen beroende på forskningsansats delas upp i mindre heterogena 

grupper. Studien visade ett samband mellan ålder och vad man anser om 1:1 konceptet. 

Åldersgruppen 60+ ansåg i mindre grad att 1:1 konceptet var ett bra stöd i deras undervisning 

än åldersgrupperna 30-39år och 40-49år. Studien visade även skillnader i hur ofta ämnen 

baseras på 1:1 konceptet. Ämnet Samhällskunskap baserades statistiskt oftare på 1:1 

konceptet än ämnet Idrott&Hälsa. Då tidigare forskning ej specifikt undersökt detsamma som 

denna studie undersöker utan mer 1:1 konceptets effekter i stort och detta med elever i fokus 

var en jämförande analys av dess resultat försvårat. Men trots detta och påverkan på studiens 

generaliserbarhet som utgörs av det relativt stora objektbortfallet. Bör det ändå anses att 

forskningsresultatet uppfyller sitt syfte genom att tillföra ett värde till kommande större 

studier och skolor som ej ännu implementerat konceptet. Detta genom att tillföra 

kompletterande kunskap samt genom att studiens resultat har potentialen att agera som 

vägledande information till skolor som funderar på att implementera liknande koncept     

  

 Nyckelord: 1:1, one-one, digitalisering och skola 



 

 

   

    

 

Begreppslista 

1:1 En enkel definition av 1:1-initiativ innebär lika många enheter som studenter. Dock så 

varierar definitionerna när det kommer till vilken enhet som gäller för 1:1 (exempelvis om 

enheten är en laptop, mobiltelefon, surfplatta etc.) (Håkansson Lindqvist, 2015) 

Informationssamhälle: Begreppet informationssamhälle som vi använder oss av i uppsatsen 

kan enligt forskningsrapporten Informationssamhället i framtiden (Lundqvist & Bohman, 2008) 

ses som ett samhälle där informationsteknik genomsyrar och utgör en nyckelfaktor i hela 

samhället.  

Digitalisering: Digitalisering som begrepp som definieras av Nationalencyklopedin (NE, 

2017) som processen där material av skilda slag omformas för att bearbetas i dator. 

Wikipedia (2017) definierar begreppet digitalisering i ett bredare spektrum. Denna definition 

inkluderar allt från maskinläsning av pappersdokument till hur införandet av 

informationssystem förändrar arbetsmetoder.  

 

Nollhypotes: Nollhypotes definieras av Nationalencyklopedin (NE, 2017) som något som 

används vid statiska hypotesprövningar för att undersöka ifall en hypotes är förenlig med den 

observerade datan. Om sannolikheten hos den tillhandahållna datan är tillräckligt liten ska 

man förkasta nollhypotesen (NE, 2017). 

 

Personlig effektivitet: Med personlig effektivitet menar vi på effektivitet hur 

personsynpunkt och hur effektiv en person är med vad denna nu gör. Effektivitet kan enligt 

Nationalencyklopedin (NE, 2017) syfta på prestationsförmåga och kan vara hur man på bäst 

sätt utnyttjar sina resurser för att nå ett så bra resultat som möjligt, vilket i vårt fall blir hur en 

person kan använda sina rådande resurser för att nå högsta möjliga resultat.   

 

Likertskala 

I frågeformulären vi använde för att samla in data från respondenterna var frågorna till stor 

del uppbyggda kring likertskalan. Likertskalan är enligt Nationalencyklopedin (NE, 2017) 

konstruerad för att finna attityder hos respondenter med hjälp av ett påstående som 

respondenten sedan får ta ställning till. Respondenterna ska då enligt nationalencyklopedin 

välja hur mycket de instämmer eller tar avstånd till påståendet i fråga genom att välja ett 

alternativ på tex en skala från ett till sex (NE, 2017).  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning och bakgrund 

Ny teknologi och olika former av digitalisering medför stora förändringar i samhället i 

människors vardag både under deras fritid och arbetstid (Globalization101, 2013).    

Likt inverkan på samhället i stort påverkar ny teknologi och digitalisering även möjligheter 

och tillvägagångssätt inom undervisning. För vissa individer är det lätt att anpassa sig till 

digitaliseringens förändringar medans andra upplever vissa av dessa förändringar som 

krångliga och besvärliga. T.ex. visar forskningsrapporten Svenskar och internet (Davidsson 

& Findahl, 2016) att endast var tredje person i åldern 76 och uppåt känner sig delaktiga i “det 

nya informationssamhället” och att de tycker det är svårt när tekniken kräver flera moment i 

en viss ordningsföljd. 

 

Att ha en utbildning är en essentiell del i människors liv och bidrar till ökad 

hälsomedvetenhet, ökad jämställdhet och minskad fattigdom, för att nämna några av de 

många positiva effekter (Concern, 2017).  Enligt förvaltningsmyndigheten för det svenska 

skolväsendet Skolverket är ett forskningsbaserat arbetssätt en förutsättning för att analysera 

vad som fungerar och främjar elevers lärande och utveckling (Skolverket, 2017). Kärnan i 

detta är enligt Skolverket att med relevant forskning och beprövade erfarenheter analysera 

den egna verksamheten. 

  

Flertalet forskningsstudier beskriver hur införandet av ”en personlig dator per elev” 

(hädanefter förkortad 1:1) i skolan har resulterat i en hög grad av positiva resultat. 

Forskarna Bebell, Clarkson och Burraston (2014) visar tex med hjälp av en kvantitativ och 

kvalitativ studie av 91 elever och 4 lärare hur införandet av ett 1:1-initiativ förbättrade 

studenternas resultat, kvaliteten på sociala interaktioner i klassrummet och gav ett ökat 

engagemang hos studenterna. Forskning har även genomförts för att analysera vilka effekter 

1:1-program har bidragit med och även vilken påverkan det har haft på elevers resultat, 

utveckling och lärande. Forskningsrapporten Unos uno årsrapport från 2013 visar resultat på 

ökade prestationer hos studenterna, högre kvalitet på kontakten mellan lärare och studenter, 

bättre självförtroende hos studenter och att lärare och studenter känner sig nöjda och upplever 

positiva resultat (Grönlund, Andersson, Wiklund, 2013). 
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Majoriteten av 1:1 forskningen fokuserar huvudsakligen på hur studenternas resultat påverkas 

av konceptet eller analyserar studenternas attityder till införandet av 1:1 i skolan. Studier 

däremot av hur undervisande lärare uppfattar och påverkas av 1:1 är i mindre omfattning. 

Denna studie avser att bidra till utjämningen av ovan nämnt kunskapsglapp genom att agera 

som komplementerande information till större eventuella framtida studier men även genom 

att agera som potentiell vägledande information till skolor som ej ännu implementerat 1:1 

konceptet ännu. 

 

Undersökningen avgränsas därför och fokuserar på att analysera vad lärare anser om 1:1 

konceptet. Vad tycker lärarna om 1:1 som ett stöd i undervisningen?  Forskningen ovan 

visade t.ex. förbättrade resultat från elever men betyder det automatiskt att lärarna är lika 

positiva till hur 1:1 eventuellt förändrat deras dagliga arbete?  Dessa och andra frågor är 

något som denna uppsats berör och eftersträvar att få svar på genom användningen av 

kvantitativ metod och en surveyundersökning av lärarna på 1:1 skolor i Örebro kommun. 

Vilket beskrivs närmare nedan i kapitlet Syfte och kapitlet Frågeställningar. 

 

1.2 Syfte och målgrupp 

Denna studie analyserar hur undervisande lärare i Örebro Kommun anser att det är att arbeta i 

en miljö där 1:1 konceptet är implementerat. Syftet är att resultatet ska ge indikationer och 

vägledande kunskap kring lärares åsikter om 1:1 konceptet. Dessa vilka sedan kan nyttjas av 

skolor som funderar på att implementera liknande koncept samt bidra som ett komplement till 

större studier i framtiden. Vi studerar lärares åsikter om 1:1 konceptet både som en homogen 

grupp men även lärarna indelade i mindre grupper av tex ålder, kön undervisningsämne. Att 

fokus är på lärarna i denna studie istället för studenterna är för att mindre forskning är 

genomförd med dessa som huvudfokus. Då lärarnas åsikter om 1:1 konceptet kan ses som ett 

något brett perspektiv har vi valt att avgränsa oss något vilket diskuteras vidare i kapitel 1.5 

omfattning avgränsning, syftet har resulterat i de frågeställningar som formuleras nedan.   

 

1.3 Frågeställningar 

 De frågeställningar vi vill ha svar på är följande: 
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1. Hur stor del av lärarna i Örebro Kommun som deltagit i denna studie anser att 1:1 

konceptet ökar deras personliga effektivitet. 

 

2. Vad anser lärare i Örebro kommun som deltagit i undersökningen indelat i olika 

åldrar, undervisningsämnen och kön om 1:1 konceptets förmåga att förenkla deras 

dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen och skiljer sig deras 

åsikter? 

 

3.    Hur stor del av lektionerna i olika ämnen baseras på 1:1 konceptet och skiljer sig detta 

mellan olika ämnen? 
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1.4 Uppsatsens disposition 

 

 

Inledning och bakgrund 

I uppsatsens inledande kapitel går vi igenom bakgrunden 

till vår problemformulering, våra forskningsfrågor, syfte 

samt arbetets omfattning och avgränsningar. 

 

Tidigare forskning 

Inom tidigare forskning beskriver och sammanfattar vi och 

lyfter fram tidigare relaterbar forskning inom området samt 

tar fram brister och kunskapsglapp som forskningen missat 

inom området. 

 

Metod 

I metodkapitlet beskrivs och motiveras arbetets val av 

kvantitativ metod, dess urval, samt beskriver de 

tillvägagångssätt val och förutsättningar som förekom i 

studiens procedur. 

 

Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av den insamlade 

datan. En analys av resultaten genomförs och 

frågeställningarna besvaras. 

 

Diskussion  

Här sammanfattar vi och diskuterar vad vi kommit fram till 

med arbetet. Förslag på vidare forskning presenteras även 

här. 
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1.5 Omfattning avgränsning 

Hur ny teknik och digitalisering påverkar utbildningsprocesser och skolväsende är ett område 

med stor bredd som kan undersökas från ett antal olika vinklar med olika syften. Denna 

studie hade kunnat genomföras med frågor som täcker en stor del av ämnet och med ett stort 

geografiskt omfång, vilket hade varit väldigt intressant. Men för att hålla oss inom ramen för 

vad som är lämpligt för denna uppsats har vi valt att avgränsa oss i både uppsatsämne och 

geografisk bredd. Vi har valt att avgränsa oss till lärare i Örebro kommun som arbetar vid 

skolor som infört 1:1 konceptet. Vi har även avgränsat oss när det kommer till frågorna om 

vad dessa lärare anser om 1:1 konceptet. Detta avgränsas genom att fokusera undersökningen 

på lärares åsikter när det kommer till 1:1 konceptets eventuella förmågor att påverka 

effektivitet, vara ett bra stöd i undervisningen och i deras vardagliga arbete. Avgränsningarna 

gör som nämnt ovan att vi håller oss inom ramen för studien men hjälper även studien att 

bidra på ett meningsfullt sätt. 
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2. Tidigare forskning 

I denna del presenterar vi tidigare forskning inom 1:1 konceptet i skolor. Vi försöker lyfta 

fram vad forskningen fokuserat på och ta fram brister inom den tidigare forskningen samt 

föra fram kunskapsglapp som forskningen missat inom området. 

 

 

2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Användning av datorer i skolan ökar hastigt, vilket visar sig tydligt genom att skolor världen 

runt, inte minst i Sverige, börjar implementera 1:1 konceptet (Hellquist, Ibrahim, Jatko, 

Andersson & Hedström, 2013). 

  

Organisationen Internetstiftelsen i Sverige (IIS) utger en forskningsrapport varje år där de 

undersöker svenskarnas internetvanor. De har samlat in data sedan år 2000 om hur den 

svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik och hur det 

påverkar individer, familjer och samhället. I den senaste undersökningen från 2016 har totalt 

2848 personer deltagit och insamlingen av data har skett via webbenkäter (706 stycken) och 

per telefon (2142 stycken). Resultaten visar att användandet av internet ökar år efter år, och 

det gäller i alla åldrar, från de allra yngsta barnen till de allra äldsta (Davidsson & Findahl, 

2016). En tredjedel av de riktigt små barnen (2-åringar) använder internet dagligen, och bland 

de äldre (66–75 år) har antalet icke-användare minskat från en tredjedel till 14 procent på 

bara några år. 90 procent av skolungdomar från åldern 6 år använder internet och allt fler gör 

det dagligen (Davidsson & Findahl, 2016). Med tanke på att användningen av internet ökar 

för varje dag i alla åldrar är det ingen slump att fler och fler skolor följer med utvecklingen 

genom att införa 1:1 konceptet. 

 

En av de första 1:1-initiativen var i Maine, USA och startades 2002 där mer än 37 000 

enheter delades ut till 239 skolor (Manchester, Muir, Moulton, 2004). Det rapporterades att 

studenter ökade sin närvaro med 7,7%, ett ökat engagemang hos studenter och minskade 

hemskickade brev för beteendemässiga problem med 54% efter implementationen av 1:1 i 

Maine, USA (Holcomb, 2009). Möjligheterna en dator ger elever är faktorer som motivation, 

engagemang och gör skolarbetet mer roligt (Håkansson Lindqvist, 2015).  

Bebell, Clarkson & Burraston (2014) studerade implementationen och de effekter ett 1:1-

initiativ gav studenter i Newton, USA. Resultaten visade att 1:1-initiativet har förbättrat 
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studenternas resultat, kvaliteten på sociala interaktioner i klassrummet och även ökat 

engagemanget hos studenterna. Bebell et al. (2014) förklarar att tidigare studier visar att 

många 1:1-initiativ implementerats inkonsekvent vilket har lett till enstaka effekter. Därför är 

det nödvändigt att studera hur lärare och studenter faktiskt använder de digitala verktygen för 

att kunna fullt utvärdera effektiviteten av ett 1:1-initiativ (Bebell et al., 2014). 

 

Bland svenska folket känner sig de som är i åldrarna 26–45 mest delaktiga i det nya 

informationssamhället (Davidsson & Findahl, 2016). Bland de äldre, i åldern 76 år och uppåt 

visar resultaten att var tredje person känner sig delaktiga i det nya informationssamhället. De 

äldre rapporterar att de tycker det är svårt när tekniken kräver flera moment i en viss 

ordningsföljd. De personer som inte använder internet alls anger huvudsakligen 

anledningarna att tekniken är krånglig och ointresse (Davidsson & Findahl, 2016). 

 

I en annan artikel från 2015 studerades två kommunala skolor i Umeå som hade infört 1:1. 

Det studerades genom observationer i klassrummet, enkäter och intervjuer av lärare och 

studenter. Lärarna i denna studie rapporterade bland annat att de såg möjligheter till 

förbättrad inlärning (Håkansson Lindqvist, 2015). Resultatet från studien visade att datorerna 

inte alltid används under lektionerna. Håkansson Lindqvist (2015) förklarar att detta 

förmodligen gör det svårt att motivera studenterna att ta med sig datorn till lektionerna vilket 

leder till att de möjligheter en dator kan ge eleverna, inte ger den effekt som datorerna önskas 

göra. Resultaten visade att lärarna och studenterna rapporterade nya möjligheter för inlärning 

och utlärning via användning av digital teknologi. Nya arbetsmetoder fanns bland dessa nya 

möjligheter, lärarna använde laptops och interaktiva White boards för att introducera en ny 

uppgift och för att ge studenter inspiration att använda digitala tekniker (Håkansson 

Lindqvist, 2015). 

  

Unos Uno-projektet var ett forskningsprojekt som under 2010–2013 studerade skolor i 

Sverige som infört 1:1 där de bland andra forskningsfrågor studerade lärarnas förändrade roll 

och arbetssätt (Grönlund, Andersson & Wiklund, 2013). Grönlund et al. (2013) beskriver att 

utmaningen inte är hur man ger en elev en dator, utan hur man på bästa sätt organiserar ett 

samarbete, på varje skola och i kommunen som helhet, för att använda sig av den nya 

teknikens möjligheter. Insamling av data kom från klassrumsobservationer, enkäter som hade 

utförts av elever och lärare samt intervjuer av elever, lärare, skolans ledning, skolpolitiker 

och förvaltningsledning. Enligt resultaten så anser lärarna att införandet av 1:1 har ökat 
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elevernas prestationer och digital kompetens betydligt, dock så är skillnaden mellan de bästa 

och sämsta skolorna stora. Resultatet visar även att hur lärarna anser att 1:1 har lett till 

förbättringar i administration, arbetsmetoder, uppgifter till eleverna och hur de bedömer 

elevernas uppgifter skiljer sig signifikant mellan de olika skolorna. 

Rapporten visar att eleverna utför drygt halva undervisningstiden på enskilt arbete. Grönlund 

et al. (2013) förklarar att det kan vara bra om läraren finns där när eleven har kört fast, 

speciellt för svagare elever. Grönlund et al. (2013) menar att det inte är bra om eleven lämnas 

i långa perioder med oklara eller för stora arbetsuppgifter, det leder oftast till att eleverna 

istället surfar runt på sociala medier. Enligt rapporten upplever 50% av lärarna detta som ett 

problem (Grönlund et al., 2013). På skolor där lärarna inte ser stora förbättringar är det mer 

fokus på föreläsningar. De skolor som har högre andel nöjda lärare har också mer 

grupparbeten (Grönlund et al., 2013). 

 

Peled, Blau, & Grinberg (2015) förklarar att transformera en skola från traditionellt lärande 

till ett lärande där varje elev har en personlig dator kommer oundvikligen kräva förändringar 

hur läraren adresserar dennes roll. Peled et al (2015) studerade under tre år innebörden med 

hur 1:1 påverkar lärarnas pedagogiska uppfattningar. De analyserade data från 14 stycken 

lärare i en skola i norra Israel genom intervjuer och klassrumsobservationer. 

    Resultaten visar att 1:1 gör det möjligt att förbättra lärarnas undervisningskompetens, men 

den misslyckas att ändra lärarnas fundamentala attityder gällande undervisningen och 

inlärningsprocessen. Peled, Blau, & Grinberg (2015) menar på att själva användandet av en 

personlig dator inte är tillräckligt för pedagogiska förändringar att ta vid, förändringarna 

måste börja vid lärarnas egna uppfattningar och attityder. 

Efter första året av implementationen av 1:1-initiativet hade alla lärare förstått möjligheterna 

med att tillämpa förändringar i deras undervisning, dock såg bara 3 av 14 lärare möjligheten 

för en markant pedagogisk förändring. Över tid hade lärarnas digitala kompetens och 

förmåga att utforma sina lektioner förbättrats. Peled et al. (2015) förklarar att denna 

förbättring var tydlig i hur lång tid det tog för lärarna att utforma lektionerna och kvaliteten 

på undervisningen. Majoriteten av lärarna tyckte att användandet av laptops mest 

uppmuntrade individuell inlärning och skapade mindre möjligheter för föreläsningar under 

lektionerna. 

Peled et al. (2015) fann att användandet av en dator per elev inte signifikant ändrade mönster 

i kommunikationen mellan lärare och studenter. Peled et al. (2015) drog slutsatsen att 

karaktäristiken med “ansikte-mot-ansikte” kommunikation bestäms av de pedagogiska 
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uppfattningarna och inte av de teknologiska verktyg som är tillgängliga till lärarna. De 

observerade att den meningsfulla kommunikationen inträffade vid gruppdiskussioner och inte 

online. Studien visar att teknologi är ett kraftfullt undervisningsverktyg men teknik i sig 

skapar inte en djup pedagogisk förändring (Peled et al., 2015). 

 

Vi som författare har uppfattat från denna litteraturstudie att den tidigare forskningen har ett 

större fokus på studenterna än på lärare. Denna studie avser att bidra till utjämningen av 

kunskapsglappet samt tillhandahålla vägledande information till de skolor som ej 

implementerat 1:1 ännu. 
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3. Metod 

I denna del beskriver vi proceduren i denna uppsats. Vi beskriver och motiverar våra val av 

kvantitativ metod, motiverar urvalet samt beskriver tillvägagångssätt, val och förutsättningar i 

studien.  

 

3.1 Metodval 

Vi har som tidigare nämnt avsikten att undersöka hur 1:1 konceptet påverkar lärares 

roll/arbetssätt och hur lärarna anser att detta påverkar studenternas inlärningsprocess. 

Inledningsvis i denna studie fanns ett intresse av att implementera både kvalitativ och 

kvantitativ metod i en typ av “hybrid metod”. Bryman (2008) beskriver märkbara skillnader 

på kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt Alan Bryman förknippas kvalitativ metod med en 

induktiv inriktning där målet är att generera teorier och fokus ligger på tolkning av ord samt 

hur individer tolkar sin sociala verklighet. Medans han beskriver hur kvantitativa metoder är 

lämpliga vid en deduktiv ansats. Då söks ofta ett hypotetiskt samband mellan premisser och 

slutsatser genom insamling av kvantifierbara data. Data analyseras till resultat som helst 

sedan ska vara möjlig att generalisera på andra grupper och situationer. (Bryman, 2008). 

  

Valet blev en kvantitativ forskningsprocess med surveyundersökning via enkäter med 

anledning av att vi ville med bredd samla in största möjliga mängd material för analys. Samt 

för att vi som forskare hade en gemensam önskan om att om möjligt nå ett så generaliserbart 

resultat som möjligt. Att använda sig av en kvalitativ metod och intervjuer hade troligtvis gett 

oss en djupare insikt i ämnet men med en betydligt mindre mängd respondenter och ansågs 

inte lika lämplig i strävan att uppfylla vårt syfte. 

  

3.2 Material och urval 

Som beskrivet i kapitel 1.2 är syftet att resultatet från denna studie ska ge indikationer och 

vägledande kunskap kring lärares åsikter om 1:1 konceptet vilket ska bidra med kunskap till 

vidare forskning av större omfattning samt till skolor som ej ännu implementerat konceptet. 

Materialet som ligger till grund för vår analys är insamlat genom en tvärsnittsdesign med 

surveyundersökning via enkäter där respondenterna är lärare som undervisar i årskurs sju till 

och med nio. Tvärsnittsdesign ger oss möjligheten att söka samband mellan olika variabler 

som tex kön och kategorier av svar i enkäten. Grunden till vårt val av tvärsnittsdesign 
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härstammar från Bryman (2008, sid 68) beskrivning av begreppet: ”en insamling av data 

vilken relaterar till ett antal olika variabler vid ett enda tillfälle”. 

  

Då vi ville nå högsta möjliga generaliserbarhet med denna studie eftersträvade vi följaktligen 

största möjliga population med minimalt bortfall. Populationen och urvalet är kommunalt och 

består av alla anställda lärare i årskurs sju till nio på samtliga skolor i Örebro kommun där 

varje elev har en personlig dator. Att ha en mindre population med t.ex. ett slumpmässigt 

urval i samma region hade minskat generaliserbarheten enligt Bryman (2008). Detta hade då 

motverkat ett av våra syften med studien då vi eftersträvade att resultatet skulle bidra som 

vägledande information för skolor utanför studien som eftersträvar att implementera 1:1 

konceptet i framtiden. Tyvärr vart objektbortfallet relativt högt i studien vilket gör att studien 

inte uppfyller den graden av generaliserbarhet vi helst önskat samt minskar kraften av 

studiens statistiska resultat vilket är något som vidare diskuteras mer utförligt i kapitel 3.8 

Bortfall. Men studien bör ändå bidra både i form av kompletterande kunskap till större studier 

och agera som potentiellt vägledande information till skolor som ej implementerat konceptet 

genom att så tankefrön och belysa möjliga indikatorer om lärares åsikter.  

  

3.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktade vi alla högstadieskolor (åk 7–9) i Örebro kommun via telefon för att 

kontrollera vilka av dessa skolor som var relevanta för vår studie. Om kontaktpersonen på 

skolan svarade ja på två frågor ansågs skolan vara relevant att undersöka vidare. Frågorna 

bestod av följande: 

  

1. Bedriver ni utbildning för studenter i årskurs sju till nio? 

2. Har någon av dessa årskurser infört 1:1 konceptet? 

  

Om skolan ansågs som relevant för studien noterades skolans namn, rektorns namn och 

telefonnummer. Detta gav oss en bra bild över vilka skolor som var aktuella för studien. Det 

genererade en uppdaterad kontaktlista som var nödvändig inför kommande 

surveyundersökning. Efter ovanstående moment skapades den enkät som skulle användas i 

undersökningen för att samla in data. Enkäten designades/utformades med stöd från vår 

handledare samt med hjälp av de riktlinjer som Alan Bryman beskriver i boken 

Samhällsvetenskapliga Metoder (Bryman, 2008, sid 230). Som t.ex. att ”en stor mängd öppna 
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frågor bör undvikas, detta eftersom respondenterna generellt inte vill skriva mycket i en 

enkätundersökning”. 

  

Efter enkäten ansågs vara godtycklig enligt ovan kriterier började arbetet med att kontakta 

rektorerna på de skolor som infört 1:1 konceptet enligt tidigare skapad kontaktlista. Detta för 

att få deras godkännande om ett utförande av en enkätundersökning på respektive skola. Att 

få kontakt med dessa rektorer visade sig vara betydligt svårare än vad man kan förvänta sig. 

Tre dagar tillbringades med upprepade försök till kontakt med dessa sexton rektorer via 

telefon. Vi lyckades få kontakt med sex av dessa sexton rektorer vilka samtliga godkände att 

vi genomförde en enkätundersökning på deras skola. De sex skolorna hade tillsammans 175 

anställda lärare som undervisar i årskurs 7–9. På varje skola delades det antalet enkäter ut 

som motsvarade det antal lärare vilka undervisade i årskurs 7–9. Detta gjordes genom att 

överlämna enkäterna i pappersform till respektive rektor som sedan presenterade enkäten för 

anställda lärare. Enkäten presenterades med detaljer som syfte och att enkäten var frivillig. 

Varje skola gavs en vecka på sig att svara på enkäten. 

  

Att en enkät som undersöker en form av digitalisering utförs i pappersform kan ses som 

underligt. Men anledningen var att flertalet skolor var väldigt positiva till denna typ av 

distribution och såg fram emot ett personligt möte person till person. En viss avgränsning har 

gjorts geografisk som minskat antalet respondenter för att denna studie ska vara genomförbar 

inom ramen av denna uppsats. Att inte alla skolor deltog i undersökningen är något som 

minskar resultatens slagkraft och diskuteras vidare i kapitel 3.8 bortfall men vi anser ändå att 

antalet respondenter och resultatet bör ge värdefulla indikationer av hur 1:1 konceptet 

uppfattas av lärare inom Örebro kommun som arbetar vid en skola som implementerat 

konceptet. 

  

  

3.4 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Dessa begrepp är essentiella inom kvantitativ metod enligt Bryman (2008) och beskrivs 

nedan i relation till denna studie. 

  

Validitet 
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Enligt Bryman (2008) är validitet ett sätt att undersöka om forskaren verkligen mäter det han 

avser mäta. Med detta i åtanke har vi eftersträvat att skapa tydliga frågor i enkäten som 

kräver minimalt med tolkning från respondenten. Detta bidrar enligt Bryman (2008) till att 

dom indikatorer vi identifierar och analyserar blir relevanta för de begrepp vi tillskriver 

värde. 

  

 

 

 

Reliabilitet  

Enligt Bryman (2008) är begreppet reliabilitet av stor vikt i kvantitativ forskning, hög 

reliabilitet leder till följdriktighet och tillförlitlighet hos mått och mätningar. För att uppnå 

hög reliabilitet har vi som Bryman (2008) rekommenderat skapat tydliga kategorier. Ett 

exempel på detta är hur vi kategoriserar sociodemografiska data som t.ex. ålder. I enkäten 

anger respondenten sin ålder, denna ålder kategoriseras sedan genom gruppering i 

åldersgrupper. Denna typ av tydliga kategorisering bidrar enligt Bryman (2008) till hög 

tillförlitlighet. Detta eftersom det minskar risken för subjektivitet och tolkningsfel i 

kodningsprocessen.  

  

Generaliserbarhet 

I kvantitativ forskning finns oftast ett stort intresse av att forskningsresultatet ska vara till 

nytta för andra och kunna appliceras på andra likartade situationer och grupper (Bryman, 

2008). Att uppnå en hög grad av generaliserbarhet ansåg vi relevant men komplicerat vilket 

diskuteras mer utförligt i kapitlet 3.8 bortfall. Denna grad av relevans härstammar från vårt 

syfte där vi önskar att resultatet av denna forskning ska vara till nytta för skolor och dess 

anställda som går i tankarna att implementera 1:1 konceptet.  

  

3.5 Metodproblem  

Vi valde att utföra denna studie med hjälp av en kvantitativ forskningsmetod och med hjälp 

av en surveyundersökning via enkäter. Möjlig nackdel med denna typ av forskningsprocess är 

att vi mister det djup som en kvalitativ forskningsmetod med t.ex. intervjuer kunde resulterat 

i. Vi anser ändå att vi gjort rätt val av forskningsmetod då denna forskning eftersträvar ett så 

generaliserbart resultat som möjligt av beskrivande och vägledande karaktär.   
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3.6 Beskrivning av rådata samt statistiska tester 

Datan vi samlade in är av antingen ordinal eller nominal typ, beroende på vilken fråga det är. 

Forskningsartikeln On the Theory of Scales of Measurement beskriver följande om de 

ordinala och nominala typerna: Ordinal data används exempelvis vid frågor som är 

uppbyggda efter likertskalan där ens svar är lika med ett påstående som rankas i sitt 

sammanhang. Nominala data i sin tur, presenterar och ordnar upp olika grupper efter siffror 

utan att ta hänsyn till någon skala, exempelvis kan olika skolämnen sorteras upp med 

nominala data där alla ämnen kategoriseras upp efter en siffra (Stevens, 1946). 

Det finns statistiska tester för alla tänkbara typer av jämförelser. Nationalencyklopedin (Ne, 

2018) förklarar att ett statistiskt test är en procedur där man undersöker om de observationer 

som gjorts stämmer överens med en viss hypotes. Om avvikelsen från hypotesen är 

tillräckligt stor så sägs testresultaten vara signifikant och hypotesen förkastas (Ne, 2018). 

Parametriska test är ett statistiskt test som fastställer om exempelvis två observerade 

skillnader på datan är statistiskt signifikanta eller inte. Dessa test är känsliga när det kommer 

till hur mätvärdena ska vara fördelade och kräver att variablerna är normalfördelade, alltså att 

det till exempel måste vara lika många män som kvinnor i denna typ av statistiska test. 

Fördelen med parametriska test är att dem är bättre på att identifiera statistiska skillnader än 

icke-parametriska test som förklaras nedan (Siegel & Castellan, 1988). 

 

Icke-parametriska test är även det ett statistiskt test och till skillnad från parametriska test så 

bygger dem inte på något antagande att variablerna är normalfördelade. Exempelvis är Mann-

Whitney test ett exempel på ett icke-parametriskt test (Siegel & Castellan, 1988). 

 

Med anledningen att vi har data av olika typer samt haft ett begränsat antal respondenter och 

svar har vi använt oss av icke-parametriska test. Ickeparametriska test är i jämförelse med 

parametriska test, som nämnt ovan inte lika strikta när det gäller vilken typ av data som kan 

behandlas. Test som är ickeparametriska kan även hantera tester som bygger på data som 

består av både ordinal och nominala data, samt av data med ett mindre antal respondenter, 

vilket parametriska test inte kan hantera (Siegel & Castellan, 1988).  
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Eftersom vi behövde använda oss av ickeparemetriska tester använde vi oss av två olika tester 

av den typen i vår undersökning. Den ena vi använde oss av var Kruskal wallis-testet som 

enligt forskningsartikeln Use of Ranks in One-Criterion Variance Analysis är ett rankbaserat 

ickeparametriskt test som används för att finna signifikanta skillnader i två eller flera 

jämförelsegrupper (Kruskal & Wallis, 1952). Får man ett signifikant värde på Kruskal wallis-

testet man använt på flera olika jämförelsegrupper kan man fastslå att åtminstone en av 

jämförelsegrupperna i testet har en signifikant skillnad mot de andra grupperna, dock kan 

man inte med detta test fastslå vilken eller hur många jämförelsegrupper som skiljt sig 

signifikant från resterande grupper. Utan man måste då göra ytterligare tester med en annan 

metod för att hitta vilka grupper det handlar om (Kruskal & Wallis, 1952). I vårt fall använde 

vi oss av Mann Whitney tester för att hitta vilka grupper det handlar om när ett signifikant 

värde fanns i det inledande Kruskal wallis-testet.  

 

Enligt Field (2009) är Mann Whitney-testet ett test som är den ickeparametriska 

motsvarigheten till den parametriska metoden t-test som man använder för att hitta 

signifikanta skillnader i datan mellan två olika grupper. Precis som fallet var med Kruskal 

wallis-testet används därmed denna metod när ens data är av sådan karaktär att parametriska 

test inte kan utföras. Med Mann Whitney-testet jämför man två olika grupper mot varandra, 

och med hjälp av testet kan vi då se ifall signifikansnivån i skillnaden mellan dessa två 

grupper är så pass låg att vi kan fastställa ifall den skillnad vi eventuellt kan se mellan 

grupperna är statistiskt signifikant eller inte (Field, 2009).  

 

3.7 Enkätens utformning  

Våra enkäter bestod till störst del av flervalsfrågor för att samla in data till vår analys. Det 

fanns även utöver flervalsfrågorna några profilfrågor samt en fråga gällande ämne som inte 

lämpade sig för flervalsfrågor, där respondenterna istället kunde skriva in svaret på fri hand. 

Flervalsfrågorna bestod av ett påstående där respondenterna sedan skulle välja ett svar på en 

likertskala utifrån hur mycket de håller med påståendet de besvarar. Skalan gick i stil med 1-

Håller inte med till 6-håller helt med, där respondenten ska välja ett av alternativen mellan 1–

6 beroende på hur mycket de håller med påståendet.  

 

När vi delade ut enkäten till skolorna förklarade vi och bad rektorerna att berätta för sin 

personal vilka vi var, hur man fyllde i enkäten samt vad den fyller för syfte. Vi satte även på 
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ett omsättningsblad runt enkäterna som fyllde samma syfte när vi delade ut denna för att vara 

extra tydliga och undvika missförstånd. Antalet enkätfrågor i enkäten var större än vad som 

ryms att undersöka inom ramen för denna typ av studie. Men i samråd med vår handledare 

ansågs en större mängd insamlad data vara fördelaktigt för att vi sedan i nästa steg skulle 

kunna välja ut den data vi ansåg mest relevant för att besvara studiens forskningsfrågor. 

Enkäten bifogas fullständig inklusive de frågor som inte använts för att dessa frågor kan bidra 

med nya idéer till frågor i enkäter i framtida forskningsstudier. 

 

 

3.8 Bortfall 

Det finns olika typer av bortfall. En typ är objektsbortfall som betyder att enkäten inte har 

besvarats överhuvudtaget (Bryman, 2008). En annan typ av bortfall är partiellt bortfall som 

betyder att vissa frågor på enkäten inte har besvarats medan andra har det (Bryman, 2008). I 

vår undersökning hade vi ett objektsbortfall på 71%, medan det partiella bortfallet var under 

3% på alla frågor.  Att vi endast fick möjligheten att utföra denna enkätundersökning på sex 

av dom sexton skolorna som implementerat konceptet i Örebro Kommun och att vår studie 

hade ett relativt högt objektbortfall minskar studiens generaliserbarhet och förmågan att dra 

statistiskt signifikanta slutsatser emellan grupper (kön, ålder, ämne) av lärare och om 

eventuella större populationer. Hade vi fått noll procent objektbortfall och fått möjligheten att 

utföra enkätundersökningen på alla de sexton skolorna som implementerat 1:1 konceptet hade 

vi med större säkerhet även kunna uttala oss om vad lärarna i hela Örebro Kommun anser om 

1:1 konceptet. Men trots detta anser vi att studien bör agera som god kompletterande 

information för framtida studier med större omfång. Vi ser även trots ovannämnt bortfall hur 

studien ändå bör ge skolor som ska implementera 1:1 konceptet användbar information om 

hur dess lärare möjligen uppfattar 1:1 konceptet vilket i sin tur kan ge ledtrådar om hur 

implementation av konceptet bör hanteras på ett bra sätt. Samt bör även resultatet i form av 

indikationer om lärares åsikter angående 1:1 konceptet utgöra ett bra komplement till 

framtida forskning av större omfattning. 
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3.9 Referenstabell forskningsfråga-enkätfråga 

Forskningsfrågor Enkätfråga/Enkätfrågor 

1.  Hur upplever lärare att “en personlig 

dator per elev” påverkat deras arbetssätt 

i hänseende till personlig effektivitet? 

2A, 2D, 2J 

2.  Hur upplever lärare i olika åldrar, 

undervisningsämnen och kön eventuella 

effekter av 1:1 konceptet och skiljer sig 

deras åsikter? 

1 ,2A, 2J 

3. Hur stor del av lektionerna i olika 

ämnen baseras på 1:1 konceptet och 

skiljer sig detta mellan olika ämnen? 

 

2A 
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4. Analys och Resultat 

I denna del redovisar vi det resultat vi fått fram genom att analysera datan från 

enkätundersökningen vi genomförde. Datan presenteras både grafiskt och i textform.  

 

4.1 Forskningsfråga 1, Genom Stapeldiagram 1–2 har frågeställning 1 undersökts, 

“Hur stor del av lärarna i Örebro Kommun som deltagit i denna studie anser att 1:1 

konceptet ökar deras personliga effektivitet?” 

 

      Stapeldiagram 1–2 (enkätfråga 2a,2d)   

      (Diagram 1 är den övre halvan av nedan bild och den andra halvan är diagram 2)  

 

 

Utformning av diagram 1–2 

I dessa stapeldiagram redovisas resultatet avrundat i heltal procent från två enkätfrågor 

(2a,2d). Frågorna är utformade för att identifiera hur lärare i undersökningen anser att 1:1 

påverkar deras arbetssätt i hänseende till personlig effektivitet. Varje fråga i enkäten var 

graderad efter en sex-gradig likertskala där respondenterna bedömde i vilken grad de håll 

med om ett angett påstående. Det minsta värdet var 1.Håller inte med alls och det högsta 

värdet är 6.Håller helt med.  

 

Hur påverkas personlig effektivitet av 1:1 konceptet? 

Det vi kan se i de två diagrammen och utav staplarnas storlek är hur svarsfrekvens är högst på 

svarsalternativ fyra, fem och sex vid besvarande av de olika frågorna. Ser vi till antal(n) som 
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besvarat frågorna istället för procent kan vi se att varje fråga har besvarats av 49st (n-total) 

respondenter och de två frågornas svar utgör tillsammans 98 st svar. Av dessa 98 st svar har 

76 st placerats på den övre halvan av skalan och är därmed närmare ordinalskalans toppvärde 

6.Håller helt med. Endast 12st av de 98st svaren är närmare skalans lägsta värde 1.Håller inte 

alls med.  

 

 

Slutsatser och tidigare forskning kring hur effektivitet påverkas av 1:1 konceptet 

Vi kan se att majoriteten av lärare som deltagit i undersökningen arbetandes på skolor inom 

Örebro Kommun som implementerat 1:1 konceptet anser oftare att 1:1 konceptet förenklar 

deras dagliga arbete och underlättar deras administrativa uppgifter än att de inte gör det. Vi 

bör med rimlig sannolikhet kunna dra slutsatsen att eftersom dessa lärare till största del anser 

att 1:1 konceptet förenklar och underlättar att det även bör öka deras personliga effektivitet 

och ger med det svar på vår forskningsfråga. 

 

Tidigare forskning har inte specifikt fokuserat på hur 1:1 konceptet påverkar personlig 

effektivitet vilket gör det väldigt svårt att på ett relevant sätt jämföra resultatet med vad som 

tidigare framkommit i studier. Men om vi ser på forskningen kring 1:1 konceptet i ett bredare 

perspektiv och inte specifikt relaterat till hur pedagoger anser att konceptet påverkar 

personlig effektivitet. Kan vi se hur tex Grönlund, Andersson & Wiklund, 2013 forskning 

visar att hur väl 1:1 konceptet fungerar i stort är väldigt olika från skola till skola. Trots att 

sambandet mellan deras forskning och denna är relativt svag kan detta ändå så ett frö av tanke 

och det skulle möjligtvis även i denna studie kunna vara så att skolorna svarat betydligt olika. 

Att tex lärare på skolor där 1:1 konceptet fungerar bra värderar 1:1 konceptet annorlunda än 

de skolorna där konceptet fungerar mindre bra. Detta kan vi naturligtvis endast spekulera om, 

är inget som varit i fokus under denna studie och kan endast ses som en gissning men vi ser 

det ändå av värde att nämna inför framtida studier.  
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4.2 Forskningsfråga 2, Genom stapeldiagram 3–8 och nedan enkätfrågor har frågeställning 2 

undersökts, ”Vad anser lärare i Örebro Kommun som deltagit i undersökningen indelat i 

olika åldrar, undervisningsämnen och kön om 1:1 konceptets förmåga att förenkla deras 

dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen och skiljer sig deras åsikter åt?” 

(Stapeldiagram 3–8)  

 

Stapeldiagram 3–4 (kön-enkätfråga 2a,2j) 

(Diagram 3 är det vänstra diagrammet nedan och det högra är diagram 4) 

 

 

 

Utformning av diagram 3–4 

Stapeldiagram 3–4 ovan visar resultaten från två stycken korstabeller där ena variabeln består 

av kön och andra variabeln består av svaret på en av två enkätfrågor(2a,2j). Varje fråga i 

enkäten var graderad efter en sex-gradig likertskala där respondenterna bedömde i vilken 

grad de håll med om ett angett påstående. Det minsta värdet var 1.Håller inte med alls och 

det högsta värdet är 6.Håller helt med.  

 

 

Vad anser lärare grupperat i kategorierna män och kvinnor om 1:1 konceptets förmåga att 

förenkla deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

Vi kan se i det högra diagrammet nr 4 hur 12% (n=2) av kvinnorna valt alternativ nummer 1. 

håller inte alls med jämfört med 2 % (n=1) valda av dom manliga respondenterna i frågan 



 

 

   

21 
 

om 1:1 konceptet förenklar deras dagliga arbete. Vi kan även uttyda i det vänstra diagrammet 

nr 3 hur fler procent män håller helt med om att 1:1 är ett bra stöd i undervisningen än 

kvinnor. Diagrammen ger oss även en uppfattning om att majoriteten av båda gruppernas 

respondenter håller mer med om att 1:1 både förenklar deras arbete samt att det är ett bra stöd 

i deras undervisning än gentemot motsatsen. De grafiska diagrammen nr 3 och nr 4 ger en bra 

överblick men ingen tydlig bild om att det finns eventuella skillnader på hur män och kvinnor 

som grupp har svarat på dessa två enkätfrågor.   

 

Skiljer det sig emellan män och kvinnors åsikter i vad dom anser om 1:1 konceptets förmåga att 

förenkla deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

För att identifiera eventuella statistiska skillnader på hur män och kvinnor svarat på dessa två 

enkätfrågor genomfördes två stycken Mann–Whitney U-test. Först testades det om det fanns 

en statistisk skillnad på hur grupperna man och kvinna anser att 1:1 konceptet förenklar deras 

dagliga arbete. Testet resulterade i p>0,05 (U=237, p=0.34) och inga signifikanta skillnader 

på hur män och kvinnor valt svarsalternativ kunde identifieras. Det andra testet bestod av att 

undersöka om det fanns statistiska skillnader på hur män och kvinnor svarat om de anser att 

1:1 konceptet är ett bra stöd i undervisningen. Resultatet av det andra testet resulterade i 

p>0,05 (U=235, p=0,548) Vilket betyder att även vid besvarande av denna fråga 

identifierades inte heller några statistiska skillnader mellan gruppernas svar. 

 

Slutsatser och tidigare forskning om vad män och kvinnors anser om 1:1 konceptets förmåga att 

förenkla deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

De statistiska testerna visade att lärare som tillhör gruppen man och lärare som tillhör 

gruppen kvinna inte har statistiskt skilda åsikter i frågorna om 1:1 konceptet är ett bra stöd i 

undervisningen och om det förenklar deras dagliga arbete. Diagrammen visade att majoriteten 

av både respondentgrupperna man och kvinna håller mer med om att 1:1 både förenklar deras 

arbete samt att det är ett bra stöd i deras undervisning än gentemot motsatsen.  

 

Tidigare forskning har inte specifikt fokuserat på hur 1:1 konceptets förmågor likt ovan 

värderas av män kontra kvinnor och om deras åsikter skiljer sig vilket gör det svårt att utföra 

någon typ av jämförande analys. Men trots detta och den påverkan på studiens 

generaliserbarhet som utgörs av det relativt stora objektbortfallet anser vi ändå att resultatet 

bör tillföra ett värde inför kommande större studier i form av kompletterande kunskap och 

som ett jämförande resultat.     
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Stapeldiagram 5–6 (ålder-enkätfråga 2a,2j) 

(Diagram 5 är det vänstra diagrammet nedan och det högra är diagram 6) 

 

 

 

Utformning av diagram 5–6 

Stapeldiagram 5–6 visar hur lärare i olika åldersgrupper och hur de förhåller sig till ovan 

nämnda påståenden om 1:1 konceptet. Diagrammen har sin grund i två korrelationstabeller 

där åldersgrupp utgör den ena variabeln och svaren på enkätfrågorna (2a, 2j) den andra 

variabeln. Frågorna består av ett påstående om 1:1 konceptet där möjliga svarsalternativen är 

graderade i en likertskala från 1.Håller inte alls med till 6.Håller helt med.  

 

Vad anser lärare grupperat i olika åldersgrupper om 1:1 konceptets förmåga att förenkla 

deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

I diagrammen kan vi grafiskt se hur åldersgrupper i varje diagram utmärker sig med ett 

typvärde. I det vänstra diagrammet nr 5 har 75% (n=3) av respondenterna i åldersgruppen 

60+ år valt att gradera sitt svar som en tvåa på skalan. I det högra diagrammet nr 6 ser vi hur 

100% (n=1) av respondenterna i åldersgruppen 20–29 år valt alternativ nummer fem. 

Diagrammen ger med typvärden och stapelstorlek en överblick hur dom olika 

åldersgrupperna valt att svara på enkätfrågorna gällande vad dom anser 1:1 konceptets ovan 

nämnda förmågor. Informationen beskriven ovan innebär att den största delen av 20–29 års 

gruppen anser i hög grad och frekvens att 1:1 konceptet är ett bra stöd i undervisningen och 

förenklar deras arbete. Samt att 60+ gruppen i hög grad och frekvens inte håller med om att 
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1:1 konceptet är ett bra stöd i undervisningen. Men för att identifiera eventuella statistiska 

skillnader mellan hur dessa grupper svarat genomfördes följande statistiska tester.   

 

Skiljer det sig emellan lärare i olika åldersgrupper i vad dom anser om 1:1 konceptets 

förmåga att förenkla deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

Kruskal-Wallis: Vid besvarande av enkätfrågan om 1:1 konceptet förenklar dagligt arbete 

identifieras inga signifikanta skillnader mellan hur grupperna svarat (p>.05). Däremot när de 

olika åldersgrupperna besvarade frågan om 1:1 konceptet är ett bra stöd var valet av 

svarsalternativ statistiskt påverkat av vilken åldersgrupp läraren tillhör, H (4) = 13,98, p <.05. 

Mann-Whitney test utfördes för att följa upp detta. En Bonferroni korrektion applicerades så 

alla effekter som rapporterats har en signifikansnivå av 0,0125.  

 

Två stycken åldersgrupper (20-29,50-59) av de fem visade inga signifikanta effekter (p>.05) 

grundade i grupptillhörighet. Men däremot visade det sig att åldersgruppen 60+ skiljde sig i 

jämförelse med grupperna 30–39 och 40–49. Lärare i gruppen 60+ valde ett statistiskt lägre 

rangordnat svarsalternativ när dom svarade på enkäten än de som tillhör 30–39 årsgruppen 

(U=6.5, p=0,008) och även än de som tillhör 40–49 årsgruppen (U=0,0, p=0,002).   

 

Slutsatser och tidigare forskning om vad lärare i olika åldersgrupper anser om 1:1 konceptets 

förmåga att förenkla deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

Diagrammen gav oss en överblick där vi såg vad olika åldersgrupper ansåg om 1:1 konceptets 

förmågor relaterat till ovannämnda påståenden. Vi kunde se hur tex 20–29 års gruppen 

placerat alla sina svar närmare håller helt med än håller inte alls med. Men för att identifiera 

om det fanns statistiska skillnader mellan hur grupperna svarat genomfördes Kruskal Wallis 

tester och Mann Whitney tester som gav oss följande resultat. Lärare som tillhör 

åldersgruppen 30–39 år eller 40–49 år ansåg oftare i högre grad att 1:1 konceptet är ett bra 

stöd i undervisning än lärarna i studien som tillhör 60+ gruppen. Resultatet av de statistiska 

testerna visade i denna studie även att det inte finns någon statistisk skillnad i vilken grad de 

andra typerna av åldersgrupperna anser att 1:1 konceptet är ett bra stöd och förenklar deras 

arbete.  

 

Tidigare forskning har inte specifikt fokuserat på hur 1:1 konceptets förmågor likt ovan 

påståenden värderas av lärare i olika åldersgrupper och om detta skiljer sig. Men resultatet i 

forskningsstudien Svenskarna och internet (2016) visade att av personer i åldersgruppen 76 år 
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och uppåt endast 14% procent använder mobilt bank-id med anledningen av att det tycker det 

är svårt med ny teknik. Om detta även är anledning till varför 60+ gruppen visade en 

signifikant skillnad mot vissa andra åldersgrupper i vår studie likt ovan är en möjlig teori men 

då det är en relativt stor åldersskillnad mellan 60år och 76 år gör att det är endast något vi kan 

sia om men bör ändå nämnas för att så ett tankefrö inför framtida forskning. Vår studies 

relativt höga bortfall och geografiska avgränsning bör tas i beaktning vilket till viss del 

minskar möjligheterna att generalisera detta på en större population men vi anser ändå 

resultatet bör utgöra god kompletterande information för större framtida studier och ge skolor 

som implementerar konceptet ledtrådar om möjliga svårigheter.    

 

 

 

Stapeldiagram 7–8 (ämne-enkätfråga 2a,2j) 

(Diagram nr 7 är det översta kommande diagrammet nedan och det följs av diagram nr 8) 
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Utformning av diagram 7–8 

Stapeldiagram 7–8 visar lärare med olika undervisningsämne och hur de förhåller sig till 

ovan nämnda påståenden om 1:1 konceptet. Svaren är graderade från ett till sex: 1-Håller inte 

alls med ---- --6-Håller helt med. Diagrammen har sin grund i två korrelationstabeller där 

undervisningsämne utgör den ena variabeln och svaren på enkätfrågorna den andra variabeln.  

 

Vad anser lärare grupperat i undervisningsämnen om 1:1 konceptets förmåga att förenkla 

deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

Diagrammen ger oss en översikt över hur de olika ämneslärarna i undersökningen värderar 

1:1 konceptets ovan nämnda förmågor. Vi kan t.ex. se tydliga typvärden i ovan diagram 7 och 

8 där stora andelar av respondenterna som undervisar i musik håller helt med om att 1:1 

konceptet förenklar deras dagliga arbete.  Vi kan även uttyda i ovan diagram 7 och 8 hur de 

ämneslärare som har det lägsta rankade typvärdet bland grupperna är ämneslärarna för 

Matematik vars typvärde är svarsalternativ 4. 

 

Skiljer det sig vad lärare i olika undervisningsämnen anser om 1:1 konceptets förmåga att 

förenkla deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

Två stycken Kruskall Wallis test genomfördes på båda enkätfrågorna i kombination med 

ämnesgruppernas svar. Detta för att identifiera om någon av ämnesgruppernas svar skiljer sig 

gentemot de andra åldersgrupperna svar på respektive enkätfråga. Testet visade att vidare 

tester inte var nödvändiga då resultat av testet inte identifierade några signifikanta skillnader 

mellan gruppernas sätt att svara och alla p> 0,05.  

 

Slutsatser och tidigare forskning kring vad olika ämneslärare anser om 1:1 konceptets 

förmåga att förenkla deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen?  

Diagrammen gav oss en bild över olika gruppers typvärden, hur t.ex. musiklärarnas svar 

skapade ett högt rangordnat typvärde på ordinalskalan. Samt hur typvärde som var resultatet 

från matematiklärarnas svar var betydligt lägre rangordnat. Men de statistiska testerna som 

utfördes (Kruskal Wallis) visade p>0.05 och inga signifikanta skillnader identifierades mellan 

grupperna av olika ämneslärare. Så vi bör kunna dra slutsatsen är att vilken  

typ av ämneslärare du är i denna studie påverkar inte signifikant i vilken grad du tycker 1:1 

konceptet är ett bra stöd eller förenklar din undervisning. Tidigare forskning har inte 

fokuserat på hur olika ämneslärare anser att 1:1 konceptet förenklar deras arbete och är ett bra 

stöd i deras undervisning. Att grupperna av olika ämneslärare som implementerat 1:1 
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konceptet inte skiljer sig åt statistiskt i hur de värderar 1:1 förmågor i respektive 1:1 

undervisning emellan varandra kan upplevas som lätt överraskande. Detta då man skulle 

kunna tro att 1:1 konceptet borde ha tendenser att vara ett bättre stöd och förenkla mer för 

vissa ämneslärare än för andra. En möjlig teori kan vara att strukturen på hur lektioner är 

uppbyggda i olika ämnen och de verktyg/hjälpmedel som används inte är så olika. Sen trots 

att vi försökt skapa så tydliga frågor som möjligt så finns ju alltid möjligheten att dessa 

tolkats olika av läsaren. Men om dessa olika anledningar påverkar hur gruppernas åsikter inte 

skiljer signifikant är naturligtvis bara något via kan sia om då det kan vara pga. av ett oändligt 

antal möjliga orsaksvariabler och detta inte varit vår fokus i denna uppsats.      

 

 

4.3 Forskningsfråga 3. Genom stapeldiagram 9 nedan enkätfråga har frågeställning 3 

undersökts, Hur stor del av lektionerna i olika ämnen baseras på 1:1 konceptet och skiljer sig 

detta mellan olika ämnen? 

 

 

Utformning av diagram 9  

Stapeldiagram 9 ovan visar grupper av lärare med olika undervisningsämne och hur många 

procent av deras lektioner som enligt en skala baseras på 1:1 konceptet. Svaren är graderade 

från ett till fem: 1-Aldrig ------5-Alltid. Diagrammen har sin grund i korstabeller där läraren i 

ett visst undervisningsämne utgör den ena variabeln och svaren på enkätfrågan den andra 

variabeln.  

 

Hur stor del av ämnenas lektioner baseras på 1:1 konceptet? 

Diagrammet ger oss en beskrivande bild över hur ofta de olika ämneslärarnas lektioner är 

baserade på 1:1 konceptet. Staplarnas höjd i respektive ämne ger oss även ett sätt att 

identifiera varje ämnes eget typvärde. Att Mindre än varannan lektion baseras på 1:1 
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konceptet är det vanligaste svaret av lärarna som undervisar i Musik (67%, n=2), Idrott (50%, 

n=3), No (42% , n =3) och Matematik (57%, n=4). Vi ser även se i diagram 9 ovan hur 

Samhällskunskapslärarna har två stycken typvärden det ena består av svarsalternativ 4.mer än 

varannan lektion och det andra 5. varje lektion. Den grupp vars typvärde är högst rankat 

enligt den givna ordinalskalan är ämnesgruppen Svenska, där typvärdet är 5. mer än 

varannan lektion. För att se kontrollera om det finns en statistisk skillnad på hur grupperna 

röstat genomfördes följande tester nedan.  

 

Skiljer det sig mellan olika ämnen i hur ofta deras lektioner baseras på 1:1 konceptet? 

Kruskal-Wallis: Visar att valet av svarsalternativ var påverkat av vilket ämne läraren 

undervisar, H (7) = 26,68, p <.05.  Mann-Whitney test utfördes för att följa upp detta. En 

Bonferroni korrektion applicerades så alla effekter som rapporterats har en signifikansnivå av 

0,00714. Sex stycken ämnen (Matematik, Övriga Språk, Svenska, Musik, Engelska, NO) av 

de åtta visade inga signifikanta effekter grundade i grupptillhörighet. Men däremot visade det 

sig att ämnet Samhällskunskap skiljde sig i jämförelse med ämnet idrott&hälsa. Lärare i 

idrott&hälsa valde ett lägre numrerat svarsalternativ när dom svarade på enkäten än de som 

undervisar i Samhällskunskap (U=0.5, p=0,007).   

 

 

Slutsatser och tidigare forskning om hur ofta olika ämneslektioner baseras på 1:1 konceptet 

Diagrammen gav oss en överblick och ett enkelt sätt att identifiera gruppers typvärden och vi 

kunde t.ex. se att de lärare som undervisar i Svenska hade det högst rangordnade typvärdet 

och största delen av Svensklärarna baserar sina lektioner mer än varannan lektion på 1:1 

konceptet. Vidare tester (Kruskall Wallis, Mann Whitney) gjorde att vi kunde identifiera att 

är man en lärare som undervisar i Samhällskunskap anser man att sina lektioner baseras 

statistiskt oftare på 1:1 konceptet än om man är lärare i Idrott&Hälsa. Testerna visade även 

att det inte finns någon statistisk skillnad hur ofta dom andra typerna av ämneslärare i 

undersökningen anser sig basera lektioner på 1:1 konceptet. Att relatera resultatet till den 

tidigare forskningen är problematiskt. Detta då denna inte fokuserar på hur ofta lektioner i 

olika ämnen baseras på 1:1 konceptet och om detta skiljer sig mellan ämnena. Vad det beror 

på att diagrammens staplar ser så olika ut som dom gör och varför Samhällskunskap baseras 

oftare på 1:1 konceptet än Idrott&Hälsa kan vi endast sia om. Det kan vara så att vissa ämnen 

besitter vissa egenskaper som gör att dom passar bättre med 1:1 konceptet än andra och att i 

fallet med ämnet idrott och hälsa en stor del av lektionstiden tillbringas i form av fysiska 
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aktiviteter men det är som sagt bara spekulationer och inte ett djup som är inom ramarna för 

denna uppsats. Objektbortfallets storlek bör även tas i beaktning när vi ser till resultatet och 

slutsatsernas generaliserbarhet. Detta eftersom det är relativt högt och således minskar 

generaliserbarheten men vi anser ändå att både resultat och slutsatser utgör ett bra 

komplement i framtida studier med större omfång och ge vägledning till skolor som ej 

implementerat konceptet i form av indikationer på hur ofta 1:1 konceptet används inom olika 

undervisningsämnen. 
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5. Diskussion 

I denna del diskuterar vi och argumenterar för de resultat och slutsatser vi dragit genom vår 

studie samt ger förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Sammanfattning och slutsatser 

Digitalisering i relation till utbildning är ett viktigt område att öka kunskapen kring. Detta då 

ny teknik innebär förändringar i samhället, anammas olika lätt av olika individer (Davidsson 

& Findahl , 2016) och utbildning bidrar till ökad hälsomedvetenhet, ökad jämställdhet och 

minskad fattigdom (Concern, 2017). Skolverket betonar starkt att ett forskningsbaserat 

arbetssätt är en förutsättning för att analysera vad som fungerar och främjar elevers lärande 

och utveckling (Skolverket, 2017). Tidigare forskning har utförts på hur väl 1:1 konceptet 

generellt fungerar i skolor med huvudfokus på elevers upplevelser. De fåtal gånger lärares 

åsikter om 1:1 har varit inkluderade i studier har dessa behandlats som en homogen grupp 

(Grönlund, Andersson & Wiklund, 2013). Denna forskningsstudie har till viss del likt ovan 

fokuserat på lärares åsikter om 1:1 konceptets förmågor sedda som homogen grupp men har 

lagt stor vikt vid att studera lärarna i olika grupper av ålder, kön, undervisningsämne. Vad 

anser dessa grupper om 1:1 konceptets i undervisningen? och går det att se några skillnader 

mellan gruppers åsikter om 1:1 konceptet?  För att ge en tydlig förståelig översikt av 

slutsatser delas kommande kapitel upp med hjälp av relaterad forskningsfråga. 

 

Forskningsfråga ett sökte att få svar på frågan om hur stor del av lärarna i Örebro Kommun 

som deltagit i denna studie anser att 1:1 konceptet ökar deras personliga effektivitet?  

Studien visade och gav oss slutsatsen att majoriteten av lärarna i Örebro Kommun sedda som 

en homogen grupp tyckte att 1:1 konceptet förenklat deras dagliga arbete och var ett bra stöd 

i undervisningen (diagram 1–2).  Att relatera detta resultat till tidigare forskning försvåras av 

att den tidigare forskningen inte specifikt fokuserat på lärares åsikter när det gäller hur 1:1 

eventuellt påverkar personlig effektivitet. Men ser vi till 1:1 forskning i ett bredare perspektiv 

visade studier utförda av Grönlund, Andersson & Wiklund (2013) att hur väl 1:1 konceptet 

fungerar skiljer sig väldigt mellan olika skolor. Det är möjligt att skolorna som deltagit i 

undersökningen har haft olika inställning till hur 1:1 konceptets påverkar dom i hänseende till 

personlig effektivitet i sitt arbete vilket möjligtvis i sin tur skulle kunna grunda sig i hur väl 

konceptet fungerar i helhet på skolorna. Men dessa två forskningsstudier har uppenbarligen 
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inte så mycket gemensamt förutom att dom båda fokuserar i olika anseenden på hur 1:1 

konceptet fungerar så detta resonemang nämns endast med anledningen att så ett frö av tanke 

inför framtida större studier.  

 

Forskningsfråga två sökte att få svar på frågan om vad lärare i Örebro Kommun som deltagit 

i undersökningen indelat i olika åldrar, undervisningsämnen och kön om 1:1 konceptets 

förmåga att förenkla deras dagliga arbete och agera som ett bra stöd i undervisningen och 

skiljer sig deras åsikter åt?” 

 

Studien visade vad olika grupper av lärare anser om 1:1 konceptets förmågor nämnda ovan 

och även att det finns skillnader mellan vissa av dessa gruppers åsikter. Nedan följer de 

slutsatser som dragits i studien gällande de olika grupper. Ser vi först till ålder så anser 

åldersgruppen 60+ (diagram 5–6) statistiskt i lägre grad att 1:1 konceptet är ett bra stöd och 

förenklar deras dagliga arbete än åldersgrupperna 30–39 år och 40–49 år och eventuellt bör 

därför i framtida forskning möjligen behandlas som en heterogen grupp. Att en äldre 

åldersgrupp kan ha svårare att anamma ny teknik stämmer till viss del överens med resultatet 

från tidigare forskning (Svenskar och internet, 2016) men man bör ha i beaktning att 

respondenterna i den studien var något äldre. Vår forskningsstudie har även visat (diagram 3–

4) vad lärare grupperat inom kön anser om vissa av 1:1 konceptets förmågor och slutsatsen är 

att vilket kön du tillhör i denna studie inte gör en statistisk skillnad gällande i vilken grad du 

tycker att 1:1 konceptet är ett bra stöd i undervisningen och förenklar ditt arbete.  

 

Ser vi sedan till hur olika typer av ämneslärare anser om 1:1 konceptet visade studien 

(diagram 7–8) att respondenterna som undervisar i ämnet Musik är dom ämneslärare som 

mest frekvent i hög grad håller med om att 1:1 konceptet är ett bra stöd och förenklar deras 

dagliga arbete medans ämneslärare i Matematik hade det lägsta typvärdet. Men inga 

signifikanta skillnader identifierades mellan hur grupperna valt sina svar. Tidigare forskning 

saknas i detta, men resultatet visar att vilket ämne man undervisar påverkar inte i vilken grad 

man håller med om att 1:1 är ett bra stöd eller förenklar dagligt arbete enligt deltagande 

respondenter. 

 

Sammanfattning av slutsatser gällande forskningsfråga två är följande. Diagrammen (3–8) 

gav oss en god översikt av vad olika grupper anser om 1:1 konceptets förmågor i form av att 

vara ett bra stöd och eventuellt underlätta deras undervisning. Statistiska tester visade att det 
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fanns skillnader mellan olika åldersgruppers åsikter. Detta i form av att 60+ gruppen inte 

ansåg att 1:1 konceptet var ett bra stöd och förenklade deras arbete i lika hög grad som 30–39 

och 40–49 gruppen och bör kanske i fortsättningen eventuellt behandlas som en heterogen 

grupp om möjligt. Inga signifikanta skillnader kunde identifieras när lärare delades in i 

grupper av undervisningsämne och inte heller när delades in i grupper av kön.      

 

Forskningsfråga tre söker information om hur ofta respektive ämne baseras på 1:1 konceptet 

och om detta skiljer mellan ämnen. Studien visade (diagram 9) att lärarna i Svenska är 

gruppen som mest frekvent i högst grad grundar sina lektioner på 1:1 konceptet. Vidare tester 

identifierade att det fanns skillnader mellan vissa grupper i hur ofta de grundar lektioner på 

1:1 konceptet. Slutsats, är man en lärare som undervisar i Samhällskunskap anser man att sina 

lektioner baseras oftare på 1:1 konceptet än om man är lärare i Idrott&Hälsa. Att relatera 

detta resultatet till den tidigare forskningen är problematiskt. Detta då denna inte fokuserar 

inte på hur ofta lektioner i olika ämnen baseras på 1:1 konceptet, vilket vi ser som positivt 

och stödjer vår intention om att bidra till nuvarande och vidare mer omfattande forskning.  

 

Vår studie har bidragit till ny kunskap i ämnet gällande 1:1 konceptet. Detta då vårt resultat 

har gett en bild av hur 1:1 konceptets förmågor av att i arbetet vara ett bra stöd, underlätta 

och påverka personlig effektivitet anses av lärare i Örebro Kommun som undervisar med 

hjälp av 1:1 konceptet. Studien visar även indikationer på att det finns skillnader mellan vad 

olika åldersgrupper och lärare i skilda ämnen anser om 1:1 konceptet, detta medför att lärare 

kanske inte alltid bör ses som en homogen grupp. Vårt bidrag beskrivs och diskuteras mer 

utförligt i sista kapitlet under rubriken 5.2.  

 

 

5.2 Teoretisk och metodologisk diskussion 

Denna studie analyserade vad undervisande lärare i Örebro Kommun som deltagit i studien 

anser om att arbeta i en miljö där varje elev har en personlig dator (1:1). Detta både med 

fokus på vad lärare anser som homogen grupp men även vad lärarna indelade i kategorier 

(ålder, kön, ämne) anser om 1:1 konceptets eventuella förmågor att vara ett bra stöd, 

underlätta undervisning och påverka personlig effektivitet.  Syftet har varit att resultatet bör 

ge vägledande kunskap kring 1:1 konceptet i form av indikationer om lärares åsikter gällande 

1:1 konceptet. Dessa vilka sedan kan agera likt ledtrådar till skolor som funderar på att 
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implementera liknande koncept och till framtida forskning av större omfång. Resultat visar 

att majoriteten av lärarna i denna studie håller mer med om att 1:1 konceptet är ett bra stöd i 

undervisningen, förenklar deras dagliga arbete, ökar personlig effektivitet och underlättar 

deras administrativa uppgifter.  

 

Ser man till tidigare forskning på hur pedagoger värderar specifikt 1:1 konceptets egenskaper 

nämnda ovan så saknas denna i skrivande stund vilket kan ses som positivt då det gör vår 

forskning mer behövlig men detta försvårar naturligtvis en jämförande analys. Ser vi till 

forskningen på 1:1 konceptet i ett större perspektiv kan vi se hur väl 1:1 konceptet fungerar 

på skolor är väldigt olika mellan skolor enligt forskning av Grönlund, Andersson & Wiklunds 

(2013). Det är möjligt att dom lärarna som inte tillhör den positiva majoriteten i denna studie 

tillhör en skola där konceptet inte fungerat likaväl som på dom andra skolorna. Men det är 

naturligtvis bara något vi kan sia om då studierna haft olika fokus och skoltillhörighet inte 

ingår i denna men detta är något vi anser ändå bör nämnas för att så ett frö av tanke inför 

framtida forskning med större omfång. 

 

Denna avvikande grupp lärare av majoriteten som är mindre positiva till 1:1 konceptet kan 

även utgöras av åldersgruppen 60+, en åldersgrupp som skiljde sig gentemot vissa andra 

åldersgrupper. Gruppen 60+ ansåg statistiskt i mindre grad att 1:1 konceptet var ett bra stöd 

och förenkla deras arbete. Detta vilket leder till följdfrågan om lärare verkligen bör behandlas 

som en homogen grupp när man ser till ålder och bör detta möjligen tas i beaktningen i 

framtida forskning. Tidigare forskning visade att en hög ålder kan innebära att man har 

svårare att anamma ny teknik (Svenskar och internet, 2016) men att dessa var relativt mycket 

äldre än lärarna i 60+ gruppen bör tas i beaktning. Den faktiska orsaken till skillnaderna i 

resultat kan vi naturligtvis bara spekulera om. Detta då antalet möjliga orsaksvariabler är 

många och ryms inte inom ramen av denna studie men resultatet och tillhörande resonemang 

bör ändå skapa intressanta tankegångar inför framtida forskning och till skolor som funderar 

på att implementera liknande koncept. 

 

Vi kunde se (diagram 11) hur ofta dom olika ämneslärarna baserade sina lektioner på 1:1 

konceptet. Det kan ses som föga förvånande att idrott och hälsa inte baserar sina lektioner 

lika ofta på 1:1 konceptet som Samhällskunskapslärarna då de lägger en stor del av 

undervisningstiden på fysisk aktivitet. Men dessa var även de enda grupperna som skilde 

statistiskt mellan varandra i frågan. Så vilket ämne du undervisar påverkar i de flesta fallen 
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inte i vilken grad du baserar dina lektioner på 1:1 konceptet grundat på respondenternas svar i 

studien. Något som förvånar oss som författare är att lektioner i respektive ämne inte grundas 

i högre grad på 1:1 konceptet då majoriteten av alla respondenter svarat att 1:1 konceptet är 

ett bra stöd i deras undervisning. Vad anledningen är att dessa påståenden inte följer varandra 

åt är inget vi identifierat i tidigare forskning och heller inget vi haft fokus på i studien. En 

lekmannamässig hypotes av oss som författare skulle kunna vara att 1:1 konceptet har vissa 

begränsningar som hjälpmedel i sin relation till utbildningsplanen. Så när det används är det 

bra men kan inte alltid användas men detta är i bästa fall en gissning från vår sida.            

 

Vid flertalet tillfällen visade jämförelser mellan grupper inte några skillnader i vad man anser 

om 1:1 konceptet men dessa bör ändå ses som ett intressant resultat i form av nollhypoteser. 

Exempel på detta är att vad man anser om 1:1 konceptets förmågor att vara ett bra stöd, 

underlätta undervisningen och eventuellt påverka personlig effektivitet enligt studien inte 

statistiskt påverkas av vilket ämne man undervisar eller om man är man eller kvinna. Även 

dessa resultat anser vi bör ge vägledande information till kommande skolor som funderar på 

att implementera 1:1 konceptet samt vidare forskning av större omfattning. Detta i form av 

indikationer och ledtrådar trots studiens snäva geografiska omfång och relativt höga bortfall.   

 

Att denna studies geografiska omfattning är begränsad till Örebro kommun och dess relativt 

höga bortfall kan som nämnt ses som en svaghet då studien inte lika lätt kan generaliseras på 

en population med större geografisk bredd och de statistiska resultaten tappar då en viss vikt. 

Men resultaten bör ändå ge en uppfattning om lärares åsikter om användande av 1:1 

konceptet som möjligen bör uppmärksammas vidare till skolor som ej implementerat 1:1 

konceptet ännu och till framtida forskning. Reliabiliteten och validiteten i uppsatsen anser vi 

hålla en hög nivå eftersom vi anser att vi mäter vad vi avsett mäta och att vi använt oss av 

tydliga kategoriindelningar samt pålitliga mätverktyg. Resultatet anses bör ha har bidragit 

med vägledande kunskap till ovannämnda skolor och framtida forskning. Detta genom att 

studien visar tendenser på hur ofta olika ämneslärare baserar sina lektioner på 1:1 konceptet, 

vad lärare sedda som homogen grupp anser om 1:1 konceptets olika förmågor i deras arbete, 

samt om det skiljer sig mellan olika grupper av ålder, kön och undervisningsämne när det 

kommer till dessa åsikter. Att statistiska skillnader identifierades i vad man anser om 1:1 

konceptet när det gäller lärare i vissa åldrar och undervisningsämnen anser vi även vara av en 

bidragande karaktär till nuvarande kunskapsbank gällande 1:1 konceptet. Skolor bör med 

hjälp av resultatet få en bättre översikt av det aktuella forskningsämnet samt se eventuella 
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indikationer på vart extra resurser i form av exempelvis teknisk utbildning för lärare bör 

placeras. Vidare anser vi även att skillnaderna mellan gruppers åsikter i resultatet bidrar till 

vidare forskning och bör göra att man i denna bör fundera på om lärare fortsättningsvis alltid 

ska ses som en homogen grupp.        

 

5.3 Vidare Forskning 

Att utöka kunskapen kring lärares åsikter om 1:1 konceptet är fortfarande högst relevant i 

flera hänseenden. En av dessa är att utbredningen av informationssamhället är fortlöpande 

och digitalisering blir en mer och mer naturlig förändring i exempelvis arbetsprocesser i 

skolan. En annan är för att utbildning är en central del i människors liv som bidrar till 

exempelvis hälsomedvetenhet, ökad jämställdhet och minskad fattigdom (Concern ,2017). 

Att fortsatt identifiera hur lärare uppdelade i olika grupper eventuellt skiljer sig åt när det 

kommer till vad de anser om 1:1 konceptet ger andra skolor en större kunskap om vart de 

effektivt skall placera resurser som tex utbildning av personal eller ändringar i kursplaner. 

Denna mer spetsbaserade placering av resurser skulle i sin tur kunna leda till bättre 

utbildningar som i slutänden bör resultera i att fler studenter får ut maximal kunskap ur sin 

utbildning.   

Förslag på vidare forskning vi anser relevant och intressant är att utföra en liknande studie 

med större geografiskt omfång med ett tillvägagångsätt som resulterar i ett mindre bortfall. 

Detta för att se om tendenserna som visade sig i denna forskningsstudie även visar sig i dessa 

framtida studier. 

 

Ett annat förslag på vidare forskning vi anser intressant är en studie där både lärare och 

studenter är i lika stort fokus. Detta för att identifiera om det finns ett samband mellan elever 

och lärares åsikter om 1:1 konceptet.  

 

Ett sista förslag som även det skulle vara intressant är att studera könsskillnader i de grupper 

som signifikant skiljer sig från andra grupper av lärare.    
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Bilaga 1 

Enkäten innehåller följande frågor (profilfrågor och ämnesfrågor) 

1. Profilfrågor 

 

Ålder Kön År som 

lärare 

Lärarlegitimation 

Utfärdat år: 

Har ej 

lärarlegitimation 

     

 

 

a. -Ungefär hur många timmar i veckan använder du en dator på din fritid till icke 

arbetsrelaterade uppgifter? 

 

      _______ Timmar. 

  

 

b. -Uppskatta din egen förmåga att använda datorer i allmänhet. 

 

  
 

 

 

Eventuell kommentar: 

 

 

c. -Att använda dator personligen tycker jag är: 

 

 
 

 

Eventuell kommentar: 

 

 

 

d. -Jag anser att jag skulle behöva ytterligare utbildning för att fullt utnyttja 

möjligheterna med ”en personlig dator” konceptet. 
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Eventuell kommentar: 

2. Ämnesfrågor                                        Ämne____________________ 

 

a. -Jag tycker ”en personlig dator” konceptet generellt förenklar mitt dagliga arbete? 

            
 

Eventuell kommentar: 

 

 

b. -Uppskattningsvis, Hur ofta grundas dina lektioner på förutsättningen att         

 studenterna tar med sig sin egen dator?  

 

 
 

 

Eventuell kommentar: 

 

 

c. -Hur många procent av alla hemuppgifterna i ditt ämne tilldelas elektroniskt via mail 

eller andra internetbaserade tjänster jämfört med pappersbaserad 

hemuppgiftsutdelning. 

 

Cirka _______ procent elektronisk tilldelning av hemuppgifter. 

 

 Eventuell kommentar: 

 

 

d. Jag upplever att ”en dator per elev” konceptet i mitt ämne underlättar mina        

administrativa arbetsuppgifter? 

 

 
 

 

Eventuell kommentar: 

 

 

e. -Jag upplever att användandet av ”en personlig dator” konceptet i hög grad håller uppe 

motivationen hos studenterna i mitt ämne. 

 

 
 

Eventuell kommentar: 
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f. -Jag upplever att användandet av ”en personlig dator” i hög grad håller uppe 

 samarbetsförmågan hos studenterna i mitt ämne. 

  

 
 

Eventuell kommentar: 

 

 

g. -Jag upplever att användandet av ”en personlig dator” konceptet i mitt ämne påverkar 

studenternas resultat i en positiv riktning. 

 

 
 

Eventuell kommentar: 

 

 

h. Jag upplever att ”en personlig dator” konceptet distraherar studenterna under 

lektionerna i mitt ämne. 

 

 
 

Eventuell kommentar: 

 

 

i. -Jag upplever att ”en personlig dator” konceptet i hög grad bidrar till självständiga 

elever under mina lektioner.  

 

 
 

Eventuell kommentar: 

 

 

j. -Jag upplever att ”en personlig dator” konceptet är ett bra stöd i undervisningen av mitt 

ämne: 

 

 
 


