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FÖRORD 
Specialpedagogutbildningens avslutande examensarbete har inneburit en möjlighet till 

fördjupning och ny kunskapsbildning i frågor kring arbete med utlandsfödda elever i behov av 

särskilt stöd i ”en-till-en” miljöer. Förhoppningen är att arbetet ska kunna bidra till reflektion 

och inspirera till utveckling av förutsättningarna för utlandsfödda elevers lärande i en-till-en 

miljöer. Med stor värme vill jag nämna alla de barn och ungdomar med familjer som jag mött 

genom åren i mitt arbete med utlandsfödda elever. De livserfarenheter och kunskaper, den 

kraft och den glädje som de delat med sig av har utgjort min och föreliggande arbetes främsta 

drivkraft och inspirationskälla. Jag vill också rikta ett varmt och ödmjukt tack till de 

pedagoger och rektorer som i undersökningen tog sig tid att så engagerat och generöst dela  

med sig av sina livsvärldar och sina uppfattningar och reflektioner. På min arbetsplats har jag 

fått stöd, uppmuntran och kamratligt bistånd. Tack för det! Tack också till Limin Gu, 

handledare, och studiekamrater för kloka synpunkter, goda råd och berikande samtal under 

utbildningens gång.  

 

Ingrid Lövgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to, from a special educational approach, describe and analyse nine 

teachers and headmasters experiences and perceptions of the use of laptos, ”1-1”, as a tool for 

working with 13-16 year old pupils born outside of Sweden and with special educational 

needs (SEN). Interviews were used for data collection. The interview material was analysed 

with the phenomenografic analysis method  and with meaning condensation method. The 

result was analysed through three perspectives on special education and the concept of 

inclusion as the study’s frame of reference. The major result showed that teachers perceived 

1-1 facilitated adaption of instruction to multicultural instruction groups. 1-1 also enabled a 

more individualised and inclusive instruction when  pupils could get indvidualised tasks and 

study material and a lot of technical support in their computers. Cooperation with schoolmates 

and with families was not facilitated with 1-1, rather were many difficulties exposed in this 

area. 
 

Keywords: 1-1, laptop, pupils born outside of Sweden, SEN students, multicultural 

instruction, special educational perspectives, inclusion 
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INLEDNING 
Elever som anlänt till Sverige strax före skolstarten eller senare är en grupp elever i skolan 

som av olika skäl inte tycks ha samma möjligheter som elever med svenska som modersmål 

att utveckla tillräckliga kunskaper för att nå goda resultat och måluppfyllelse. Regeringen 

meddelade att man i sin höstbudget 2012 avsåg att satsa 400 miljoner kronor under perioden 

2013-2016, delvis för att förbättra utbildningen för utrikesfödda elever i grundskolan 

(Wallberg/TT, 2012). Satsningen skulle bland annat omfatta områden som 

kompetensutveckling av pedagoger och rektorer liksom kartläggning av elever i behov av 

stöd. 

 

Det har visat sig att en hög andel elever med utländsk bakgrund, i synnerhet de som invandrat 

efter skolstarten, uppvisar sämre studieresultat än elever födda i Sverige (Skolinspektionen, 

2010:16). Alltför många lämnar grundskolan utan godkända betyg i åk. 9 (Skolverket, 2009). 

För elevgruppen som invandrat efter skolstarten blir resultaten allt sämre (Skolverket, 

2011:363). På morgontidningen Dagens Nyheter (DN) gjorde journalister en uppföljning av 

de ensamkommande barn som anlänt till Sverige under 2006. I en artikel redogjordes för hur 

endast ett fåtal av de ensamkommande barnen kunnat studera vidare eller försörja sig själva i 

vuxen ålder (DN, 2012). 

 

Arbetet med att ge flerspråkiga barn möjligheter till en optimal språk- och 

kunskapsutveckling uppvisar på många håll stora brister (Skolinspektionen, 2010:16). Det 

sker inte en tillräcklig anpassning av undervisningen som måste utvecklas för att kunna höja 

måluppfyllelsen för elevgruppen (Skolinspektionen, 2010). Skolorna ger inte heller särskilt 

stöd i den utsträckning eleverna behöver eller på ett sådant sätt att elevernas 

kunskapsutveckling gynnas. För att kunna göra detta behöver skolorna genomföra grundligare 

kartläggningar av de nyanlända elevernas skolbakgrund och behov (Skolinspektionen, 

2009:3). European Agency for Development in Special Needs Education (2009) konstaterar 

att nationell information pekar på både över- och underrepresentation av elever med utländsk 

bakgrund i alla former av specialpedagogisk undervisning. I vissa svenska särskolor har man 

funnit en kraftig överrepresentaton av elever med utländsk bakgrund (Skolinspektionen, 

2011). Att kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar försvåras 

om kunskapen om eleverna är bristfällig (Skolinspektionen, 2009:3). 

 

I flertalet av landets kommuner pågår satsningar i olika grad på digital teknik i skolorna. Till 

stor del handlar det om att förse elever med ett ”eget” digitalt lärverktyg som en bärbar dator 

eller iPad, ”surfplatta”. Ett exempel som dokumenterats mer systematiskt finns i Falkenbergs 

kommun (Tallvid, 2010). Där var några av målsättningarna just att utveckla arbetsformer och 

metoder liksom att öka elevernas måluppfyllelse och resultat. Myndigheten för skolutveckling 

(2007a) lyfter fram IT-användning som en möjlighet för elever att arbeta mer individualiserat,  

i egen takt och utifrån egna förutsättningar. I rapportering från ”en-till-en” projekt framgår 

dock att resultaten hittills inte varit enbart positiva. Martin Tallvid diskuterar i tidskriften 

Datorn i Utbildningen (2011) eventuella negativa effekter av en-till-en satsningar som 

försämrade meritvärden. Det har kunnat iakttas i Falkenbergsprojektet vilket även 

uppmärksammats och diskuterats av bl.a.Tomas Kroksmark (2011).  
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Införandet av digital teknik i undervisningen debatteras stundtals flitigt i den offentliga 

debatten, ofta utifrån en rättviseaspekt. Uttrycket ”Den digitala klyftan” har fått beteckna 

bristande likvärdighet när det gäller tillgång till och förmåga att använda sig av digital teknik. 

Erik Fichtelius gick i en debattartikel i DN (2012) till angrepp mot utbildningsministern som 

han menade, genom sina politiska signaler mot moderna pedagogiska hjälpmedel, bär 

ansvaret för att en digital klyfta är på väg att öppna sig i den svenska skolan. Den numera fria 

tillgången hos UR till bl.a. ett stort antal minoritetsspråksprogram och möjligheterna för 

elever i behov av särskilt stöd att förstärka inlärningsprocessen med hjälp av bild och ljud, 

menar Fichtelius, förvägras eleverna genom bristen på digitala lärverktyg i skolorna.  

 

Under samtal med pedagoger och rektorer i kommunala skolverksamheter, med stor andel 

utlandsfödda elever och utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd, framkom att lokala en-

till-en satsningar gjordes med förhoppningen att den nya tekniken skulle öka utlandsfödda 

elevers möjligheter till förbättrade resultat och måluppfyllelse. Röster menade att 

förväntningarna på detta inte alltid infriats och att satsningar också inneburit problem. Dessa 

intryck från en skolvardag som står inför en digital utmaning i en mångkulturell kontext 

väckte frågor och har utgjort en avgörande anledning till studiens inriktning. 

 

Ett samlat intryck av aktuell debatt, rapportering och forskning (Fleischer, 2012) har inte lett 

fram till några studier som explicit har fokus på ”en-till-en” i arbetet med utlandsfödda elever 

i behov av särskilt stöd vilket kan motivera föreliggande studies infallsvinkel. Avsikten är att 

ur specialpedagogisk synvinkel ge en bild av rektorers och pedagogers erfarenheter av och 

uppfattningar om ett digitalt lärverktyg som används i arbetet med elevgruppen utlandsfödda 

elever i behov av särskilt stöd. På det sättet bör studiens resultat också kunna anknyta till 

specialpedagogens yrkesverksamhet och inspirera till reflektioner kring specialpedagogens 

roll, insatser och ansvar när det gäller den aktuella elevgruppens rättigheter och möjligheter. 

Specialpedagogen skall undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, utforma och delta 

i genomförandet av åtgärdsprogram och utveckla verksamhetens lärmiljöer. Specialpedagogen 

ska också leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att möta behoven hos alla 

barn och elever (SFS 2006:173). 

 

 

SYFTE 
Studiens syfte är att, ur ett specialpedagogiskt perspektiv, beskriva och analysera pedagogers 

och rektorers erfarenheter av och uppfattningar om en-till-en som ett verktyg i arbetet med 

utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Studien syftar också till att belysa undersöknings 

resultatets pedagogiska implikationer . 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

   -   Vilka är respondenternas erfarenheter av och uppfattningar om en-till-en som verktyg 

        för att anpassa undervisningen till elevgrupper där utlandsfödda elever i behov av särskilt       

      stöd ingår? 
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- Hur uppfattar respondenterna en-till-en som verktyg för individualisering i 

undervisningen av elevgrupper där utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd ingår?  

 

- Vilka är respondenternas erfarenheter av och uppfattningar om en-till-en som ett verktyg 

för samverkan med hemmet i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd? 

 

- Hur kan verktyget en-till-en påverka pedagogers och rektorers gestaltande av 

specialpedagogiska perspektiv i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd?  

 

 

BAKGRUND 
Studiens bakgrundsdel inleds med resonemang kring innebörder i och valda avgränsningar för 

de begrepp som är vitala för studien. Vidare görs hänvisningar till avsnitt i aktuella 

styrdokument som kan anses vara relevanta för studiens inriktning liksom till nationella och 

europeiska sammanställningar som berör den aktuella elevgruppen. Avslutningsvis följer en 

genomgång av tidigare forskning under tematiserande rubriker som utgår från studiens 

forskningsfrågor och det innehåll i tidigare forskning som redovisas. 

 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR 

Begreppen elever i behov av särskilt stöd, elever med utländsk bakgrund och en-till-en  ingår i 

syftesformuleringen och används genomgående i föreliggande studie.  

 

Elever i behov av särskilt stöd 
I Salamancadeklarationen (2006) fastslås att varje barn måste få en möjlighet att uppnå och 

bibehålla en acceptabel utbildningsnivå. Den breda mångfald som varje barns unika 

egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov innebär ska tillvaratas och vara 

förutsättning för hur utbildning utformas och genomförs. Begreppet ”elever i behov av 

särskilt stöd” används i studiens undersökning med en avgränsning som innebär att de elever 

avses som ett åtgärdsprogram upprättats för med anledning av att eleven riskerar att inte nå 

kunskapsmålen i ett eller flera ämnen (Skollagen, SFS 2010:800; Skolverkets allmänna råd, 

2008). Särskilt stöd ska ges till eleven i den elevgrupp eleven tillhör och stöd och åtgärder kan 

vara av mycket skiftande karaktär och varaktighet. Åtgärder kan gälla hur undervisningen 

organiseras, hur innehållet struktureras för eleverna, tillgång till läromedel och pedagogiska 

hjälpmedel och hur de används, klassrumsklimatet, samarbetsregler osv (a.a.). 

Elever med utländsk bakgrund 
För den heterogena elevgrupp som fokuseras i studiens undersökning valdes benämningen 

utlandsfödda elever med innebörden utlandsfödda elever som anlänt i samband med eller efter 

skolstarten (Skolverket, 2011:364). De utgör gruppen med lägst måluppfyllelse (a.a.). 

Begreppet nyanlända elever kan sägas vara synonymt med nyanlända elever 

(Skolinspektionen, 2009:3). Eleverna har ett annat modersmål än svenska och de kan vara 

två- eller flerspråkiga. De behöver följaktligen behärska mer än ett språk under barndomen. 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2009).  
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En-till-en 
En-till-en avser en lärmiljö i skolan där alla elever och lärare som undervisar eleverna förses 

med bärbara datorer (Tallvid & Hallerström, 2010). I en-till-en projekt som rapporterats kan 

dock graden av användning variera. I vissa undersökningar används datorerna endast under 

skoldagen av eleverna medan det i andra fall är möjligt och till och med en förutsättning att de 

tas med hem för eget arbete och läxor, kontakt med hemmet et.c. (Tallvid & Hallerström). 

Motivet är då en målsättning att skolan ska verka utjämnande när det gäller tillgång till 

digitala lärverktyg och på det sättet skapa likvärdiga förutsättningar för eleverna (Mabry & 

Snow, 2006). Europa parlamentet antog 2006 en refrensram för nyckelkompetenser för 

livslångt lärande (Borell Fontelles & Enestam 2006). Där benämns den fjärde kompetensen 

”Digital kompetens”. Digital kompetens stöds av grundläggande IKT-färdigheter där 

informationshämtning, informationshantering och kommunikation är centrala. 

Medlemsstaterna utbildningssystem bör bidra till att utveckla sådan kompetens hos alla 

ungdomar. I föreliggande studies undersökning innebär ”en-till-en” att varje elev och alla 

lärare som undervisar eleverna har var sin bärbar dator. Datorerna nanvänds kontinuerligt i 

skolarbetet och i alla ämnen. Eleverna ansvarar för datorerna och tar hem dem under natten. 

Det  betyder att lärare och elever har tillgång till en bärbar dator dygnet runt. Alla datorer har 

internetuppkoppling med möjligheter att surfa fritt under skoltid (Kroksmark, 2011). 

 

STYRDOKUMENT 

I följande avsnitt behandlas formuleringar i skolans styrdokument som reglerar skolans ansvar 

inom de områden som berörs av studiens inriktning – elevers olikheter, digitala lärverktyg, 

samverkan med hemmet. 

 

Elevers olikheter och undervisning 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) ska utbildningen på ett likvärdigt sätt möta ett heterogent 

elevunderlag med de olikheter som finns representerade där. Undervisning och förutsättningar 

för lärande ska utformas så att eleven utifrån sina behov och förutsättningar utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Skolans och lärarens uppdrag är att stödja elevens 

språk-och kommunikationsutveckling och att uppväga skillnader i elevers förutsättningar. 

Enligt Lgr 11 har skolan också ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå utbildningmålen och betonar att utbildningen aldrig kan utformas lika för 

alla. Skolan har, enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) ett uttalat ansvar för att 

motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för elever att delta i 

verksamheten ”oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning” (3 kap. 16 §). 

Digitala lärverktyg 

I Lgr 11 betonas elevers möjligheter och förutsättningar att kunna ha initiativet i sin egen 

kunskapsutveckling, bl.a. genom tillgång till tekniska hjälpmedel. Det är enligt läroplanen 

rektors ansvar att utforma arbetsmiljön i skolan så att eleverna får tillgång till varierande 

verktyg som stöd för att ”själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer 

och andra hjälpmedel”(s. 18). Enligt Lgr 11 verkar skolan i en omgivning med många 
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kunskapskällor. Strävan ska vara att ”skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 

bildning och kunskpsutveckling” (s. 10). Eleven ska efter genomgången grundskola kunna 

använda modern teknik som verktyg för sitt kunskapssökande och för kommunikation såväl 

som för skapande och lärande (a.a.). 

Samverkan med hemmet 
Lärare ska hålla sig informerade om elevens personliga situation, samverka med föräldrar och 

informera om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling (Lgr 11; SFS 2010:800, 3 

kap. 4 §). Utbildningen syftar till att, i samarbete med hemmen, främja barns och elevers 

allsidiga, personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §). Vårdnadshavare ska ha möjlighet till 

inflytande över utbildningen och att delta i kvalitetsarbete som planering, uppföljning och 

utveckling (SFS 2010:800). 

 

NATIONELLA OCH EUROPEISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 

I nationella och europeiska samanställningar har situationen i skolan för elever i behov av 

särskilt stöd och utlandsfödda elever beskrivits. Två rapporter från Skolinspektionen 

behandlar dels elevers olikheter (2010), dels språk- och kunskapsutveckling för elever med 

annat modersmål än svenska (2010:16). European Agency for Development in Special Needs 

Education (2009) rapporterar om elever med utländsk bakgrund i behov av särskilt stöd. 

Enligt rapporten har ytterst få stora undersökningar gjorts i Europa där elever med utländsk 

bakgrund i behov av särskilt stöd står i fokus. Rapporten sammanfattar resultaten av en analys 

av information i nationella rapporter från deltagande länder samt rådande praxis i dessa 

länder. 

   

Elever i behov av särskilt stöd 

Skolinspektionen (2010) fann vid tillsyn och kvalitetsgranskning att närmare hälften av 

grundskolorna inte upprättade åtgärdsprogram av tillräckligt god kvalitet för elever i behov av  

särskilt stöd. European Agency for Development in Special Needs Education (2009) såg i sin 

forskningsöversikt stora svårigheter vid utredning/bedömning av behov och förmågor hos 

elever med utländsk bakgrund. Bedömningsprocesserna är kulturellt grundade och 

bedömningsmaterialen präglas av inneboende kulturella referenser. Det tydligaste kulturella 

hindret vid tester hör ihop med det språk som används för att bedöma elevens förmågor och 

behov. Utredning/bedömning bör därför vara allsidig och omfatta elevens totala situation. 

Undervisning 
Nyanlända elever betraktas ofta som en homogen grupp med likartade behov trots att just den 

elevgruppen troligen är den mest heterogena (Skolinspektionen, 2010). En djupare kunskap 

om elevernas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och kultur saknas ofta vilket gör det svårt att 

utforma en undervisning som eleverna kan relatera till och identifiera sig med. En 

”anpassning av undervisning” innebär att ge eleven inflytande över undervisningen och för 

läraren att inta en öppen attityd inför olikheter. När skolan begränsar inlärningssättet för 

eleven fråntas eleven möjligheter att nå målen (a.a). På de granskade skolorna 

(Skolinspektionen, 2010:16) möttes inte de flerspråkiga eleverna upp språkligt och 

kunskapsmässigt eller utifrån sina erfarenheter och frågor. Eleverna fick inte heller en 
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undervisning där de språkliga färdigheterna kunde samspela på ett funktionellt sätt. Det är 

viktigt att innehåll både i verksamhet och undervisning stärker de flerkulturella elevernas 

identitet så att eleverna upplever att deras språk och kultur har ett värde i den omgivning de 

befinner sig i (a.a). Snedfördelning av elever med utländsk bakgrund i specialundervisning 

kan spegla att den pedagogik och de undervisningsmetoder som används i den ordinarie 

undervisningen inte möter elevgruppens specifika undervisningsbehov (European Agency, 

2009).  

Hemmet 
Hemmets betydelse betonas ofta på många områden inom skolan. I Skolinspektionens 

granskning (2010:16) hänvisas till forskning som hävdar att ett nära samarbete med föräldrar 

är en framgångsfaktor i arbetet med flerspråkiga barn och elever. Ledning och personal i 

inspekterade skolor uttalade att dessa föräldrar ofta lämnar över ansvaret till skolan och inte 

förstår sin egen betydelse som stöd för elevernas skolgång och för att motivera och stimulera 

barnens kunskapsutveckling. Även resultaten i European Agencys (2009) sammanställning 

betonar familjens viktiga roll. Ofta förstår inte elevens familj systemet och den service som 

erbjuds. Ömsesidig och omfattande information mellan hemmet och skolan liksom samarbete, 

konsultation och ömsesidig förståelse blir därför centrala inslag i en framgångsrik 

undervisning (European Agency, 2009).  

 

TIDIGARE FORSKNING 

I avsnittet presenteras ett urval av internationella och svenska vetenskapliga artiklar och en 

avhandling. Internationella studier från åren 2000-2012 erhölls främst genom artikelsökning 

via databasen ”Eric”. Svenska artiklar från samma tidsperiod hämtades även via databasen 

Artikelsök.se. Olika sökord och kombinationer av sökord på engelska och svenska användes 

för att täcka in sökområdet. För utlandsfödda elever användes ethnic groups, minority groups, 

minority student, ethnic diverse student, immigrant student. Två- och flerspråkiga elever 

beämndes english languge learners (ELL), second language learners (SLL), bilingual student, 

pluringual student. Sökorden för särskilt stöd var special educational needs, special needs 

education, at risk student. Även ord som inclusive education, intercultural education och 

diverse instruction bidrog till kombinationer av sökord. För att erhålla artiklar som även 

anknöt till området ”en-till-en” användes sökord som 1-1, one to one, laptop, computer. 

Sökförfarandet komplicerades av undersökningsområdet bredd. Det stora antalet synonyma 

uttryck och möjliga kombinationer krävde struktur och noggrannhet under urvalsprocessen. 

  

Med anledning av det senaste decenniets dramatiska ökning av en-till-en projekt har också 

empiriska studier på området presenterats i artikelform i stigande takt enligt Fleischer (2012). 

Fleischer belyser i sin artikel forskning kring en-till-en projekt i skolmiljö som publicerats 

mellan åren 2005 och 2010. Syftet var att göra en översikt över den samlade, 

tvärvetenskapliga empiriska forskning kring en-till-en projekt i skolmiljö som gjorts under 

perioden. Sexhundrafem forskningsartiklar screenades på titel- och abstractnivå. Efter 

kartläggning återstod arton artiklar för en djupare analys. Tillsammans med en refererad 

översikt av Penuel (2006) visade resultatet bl.a. att forskningen under det senaste decenniet, 

av olika skäl inte lyckats fastställa huruvuda en-till-en projekten har den stora betydelse för 

undervisningen i skolorna som förespråkarna hävdar. I Fleischers översikt redovisas inga 
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artiklar som specifikt kretsar kring en-till-en och utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd, 

däremot återfinns elevgruppen invandrade elever, etniska grupper, minoriteter, 

andraspråkselever eller elever i behov av särskilt stöd i resultatredovisningar i några studier.  

 

Undervisning 
Lärarens roll 

Avgörande för användandet av en-till-en i undervisningen är hur pedagoger förmår uttnyttja 

den nya tekniken. En generell bild av lärare som i ganska låg grad engagerade i hur en-till-en 

projekten påverkar undervisningen av eleverna framkommer i Fleischers (2012) översikt. 

Kroksmark (2011) fann däremot att lärare visar en stor medvetenhet om de stora förändringar 

och nya krav som införandet av en-till-en innebär. Kroksmarks undersökning hade som syfte 

att bilda kunskap kring hur lärare förändrar sin undervisning och hur elever förändrar sitt 

lärande i en-till-en miljöer. Kvalitativa forskningsintervjuer genomfördes på fem skolor där 

74 lärare med olika lärarprofessioner intervjuades. Intervjuerna analyserades med 

fenomenografisk analysmetod. Resultatet visade att det inledningsvis kan finnas en stor oro 

och osäkerhet bland pedagoger för hur lärarrollen kommer att förändras och för hur tekniken 

ska användas på bästa sätt i undervisningen. Lärare bär med sig erfarenheter av undervisning 

och lärande i den analoga livsvärlden som de tar med sig in i den digitala livsvärlden (a.a.). 

Förändringar i lärares professonella praktik följer inte automatiskt med införandet av en-till-

en och skolor har i olika grad satsat på fortbildning för pedagoger i samband med 

implementering av en-till-en projekt. Det är inte ovanligt att målet med införandet av en-till-

en är att skaffa ett verktyg för att höja elevernas måluppfyllelse men med de 

undervisningsmetoder som redan tillämpas (Dunleavy & Heinecke, 2008; Fleischer, 2012; 

Mabry & Snow, 2006). Detta gör att det blir svårt att avgöra om betydelsen av tillgången till 

de digitala verktygen i förhållande till hur pedagoger utnyttjar den är avgörande för effekten 

av implementeringen (Fleischer, 2012). Observationer har visat att goda förutsättningar för 

lärande korrelerar mindre med tekniken än med lärares undervisningsfärdigheter och 

förväntningar (Mabry & Snow, 2006). Mabry och Snow (2006) rapporterar från ett fem år 

långt projekt kring implementering av en-till-en i en skola i ett skoldistrikt i Vancouver, 

Kanada. Elevunderlaget präglades av etnisk mångfald, fattigdom, hög omsättning av elever 

och elever som riskerade att inte nå undervisningsmålen. Syftet med implementeringen var att 

förbättra elevernas måluppfyllelse enligt de nationella måldokumenten. Data samlades in 

genom att involvera kvasiexperimentell och multimetodisk forskning. Eleverna i 

undersökningsgruppen försågs med laptops och möjlighet till ständig uppkoppling i hemmen. 

Den ständiga tillgången till internet både i skolan och hemma resulterade i ett mer autentiskt, 

verklighetsbaserat lärande (a.a). 

 

Undervisning och planering 

Planering av undervisning och lektioner får med en-till-en en annan inriktning än tidigare. När 

arbetsområden introduceras måste instruktioner och koppling tll mål och delmål vara extra 

tydliga så att eleverna förstår vad det är de ska arbeta med (Kroksmark, 2011). Planeringen 

måsta vara mer övergripande och kan inte ske undan för undan med återkommande eller 

förändrade instruktioner (a.a). Lärare planerar också sin undervisning gemensamt och i teman 

på ett sådant sättt att eleverna får använda sin laptop i kontakter med omvärlden nationellt och 
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internationellt (Tallvid & Hallerström, 2010). Lärarens metoder att stödja eleven i det 

digitaliserade lärandet får, till skillnad från i det analoga, mer karaktären av handledning 

(Kroksmark, 2011). Eleven bestämmer själv, spontant genom sina olika val, abstraktionsnivå. 

För lärare kan en paradox i planeringen uppstå när man dels ska tillse att elever når 

undervisningsmålen samtidigt som man ser stora vinster med den kreativitet och det 

nyskapande som mångfalden erbjuder lärandet (a.a). 

 

Implementeringen av en-till-en främjar en mer skrivintensiv, informationsrik och multimodal 

undervisning (Grimes & Warschauer, 2008; Tallvid & Hallerström, 2010). I en longitudinell 

multisituerad undersökning av Grimes och Warschauer (2008) jämfördes implementeringen 

av en-till-en i tre skolor placerade i tre socioekonomiskt och till etnisk samansättning olika 

områden i Kalifornien. Syftet med undersökningen var att kunna jämföra skolor med ett 

elevunderlag präglat av mångfald men med socioekonomiskt olika förutsättningar. Både 

kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpades. Resultatet visade att skrivning var att av de 

områden som framförallt gynnades av införandet av laptops och tillgång till internet. Eleverna 

skrev längre och mer komplexa texter och var mer villiga att redovisa sina produkter. 

Eleverna sökte också i högre grad bakgrundsinformation. 

 

Implementeringen  av en-till-en har en tydlig positiv effekt på resultaten i naturvetenskapliga 

ämnen,visade Dunleavy och Heinecke (2008) i sin undersökning. Syftet var där att undersöka 

effekterna av en-till-en på elevernas kunskapsnivåer i matematik och naturvetenskap och om 

eventuella fördelar upplevdes av alla elever. Undersökning förlades till ett tätortsområde i en 

skola med ett multietniskt elevunderlag och med endast en mindre grupp ”vita” elever. Skolan 

hade låga resultat och en hög andel elever som riskerade att inte nå kunskapsmålen. Forskarna 

använde sig av en design med kontrollgrupp och för- och eftertest. Framstegen i de 

naturvetenskapliga ämnena var tydliga och betydligt större bland pojkar än bland flickor. 

Detta väckte frågan om tekniken gynnar pojkarna i första hand och om likvärdig tillgång till 

de tekniska verktygen också medför likvärdiga möjligheter till kunskapsmässig framgång 

oavsett ras, klass och kön (Dunleavy & Heinecke). 

 

En-till-en bidrar till att både lärares och elevers organisation kring lärandet förbättras. 

Eleverna kan strukturera sitt material, skapa ordning och få överblick. Att information är 

lättillgänglig underlättar också för eleverna visar resultatet i en delrapport av Tallvid och 

Hallerström (2009). Syftet i rapporten var att beskriva hur lärare och elever uppfattade den 

pågående implementeringen av en-till-en samt att beskriva hur arbetet utvecklats. Samtliga 

lärare och elever i år 7-9 på två skolor i en kommun var försedda med laptops. En webbaserad 

enkät, lektionsobservationer, strukturerade intevjuer och ostrukturerade intervjusamtal 

användes för datainsamling. 

 

Rum för lärande 

Med en-till-en kan platsen för lärandet vara var som helst i den fysiska miljön men 

kompletteras med rummet för lärande som är internet med tillgången till sökmotorer (Grimes 

& Warschauer, 2008; Kroksmark, 2011; Mabry & Snow, 2006). Den kontroll som lärare 

förväntas ha utmanas av de obegränsade möjligheterna till informationssökning och 
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kommunikation som eleverna erbjuds. Samtidigt finns en stor entusiasm bland lärare över de 

stora möjligheter den rumsliga utvidgningen innebär (Kroksmark, 2011). Möjligheterna att 

förlägga skolarbetet på tider och platser utanför skoltid och skolbyggnaden upplevs som 

postivit och som en förberedelse för högre och mer självständiga studier (Tallvid &  

Hallerström, 2009). 

 

Klassrumsarbetet anses bli lugnare och mer koncentrerat med en-till-en och elevernas 

motivation och entusiasm ökar (Kroksmark, 2011; Tallvid & Hallerström, 2009). En viktig 

skillnad mellan en-till-en klassrummen och de utan laptops är att de förra i betydligt högre 

grad präglas av individuellt arbete och smågruppsaktiviteter (Mabry & Snow, 2006). Eleverna 

samarbetar i större utsträckning med varandra (Grimes & Warschauer, 2008). En nackdel kan 

vara att eleverna rör sig för lite, inte kommer ut på raster och inte har de sociala kontakter som 

man förväntar sig menar vissa lärare (Tallvid & Hallerström, 2009). 

 

Undervisning och mångfald 

För att möta elever med en annan kulturell och språklig bakgrund än värdlandets bör 

undervisningen anpassas till en mångkulturell och flerspråkig elevgrupp. En speciell 

utmaning innebär detta bland elever i tonåren. Denna fas kan vara särskilt påfrestande för 

elever som representerar en annan kultur och ett annat språk än det dominerande (Allison & 

Rehm, 2007). Syftet med en studie av Allison och Rehm (2007) var att undersöka lärares 

strategier i undervisningen av mångkulturella elevgrupper. Sexton högstadie lärare från olika 

delar av Florida valdes ut utifrån lång erfarenhet av undervisning och erkänt framgångsrik 

praktik. Data samlades in genom ett omfattande enkätförfarande. Fyra undervisningsstrategier 

skattades av pedagogerna som särskilt framgångsrika i arbetet med mångkulturella 

elevgrupper. Strategierna hade stark förankring i den tidigare forskning som Allison och 

Rehm (2007) refererade till och framhölls där som effektiva. Särskilt effektivt ansågs 

visualisering, kamrathandledning, samarbete och alternativa metoder för bedömning vara.   

 

Alla typer av visualisering däribland konkreta föremål med möjlighet till beröring, bilder, 

filmer, och multimodala uttryckssätt stärker elever med annan kulturell bakgrund och annat  

modersmål (Allison & Rehm, 2007). Handledning av en kamrat stärker båda parter, skapar 

kommuniktion, samvaro och högre resultat. Eleven kommunicerar i autentiska situationer och 

får genom ”handledaren” en språklig modell. Samarbete i heterogena grupper i aktiviteter och 

problemlösning främjar interkulturell vänskap och förståelse och stärker literacitet och 

språkutveckling hos elever med annat modersmål och annan kulturell bakgrund. Alternativ 

bedömning i form av en varierad uppsättning bedömningsmetoder ger möjlighet till en mer 

effektiv och korrekt värdering av elevernas framsteg. Alternativa bedömninsmetoder är 

avgörande för att eleverna ska ha möjlighet att visa sin förståelse på många olika sätt utan att 

endast behöva förlita sig på sina färdigheter på målspråket (a.a.). 

 

Det är viktigt att lärare har en förståelse för att förvärvandet av målspråket är sociokulturellt, 

sker i interaktion med andra och under hela skoltiden (Scanlan, 2011). Samtliga lärare bör 

därför få utbildning för att kunna tillämpa metoder som stärker elevernas utveckling av ett 
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akademiskt språk. Med lärarens stöd ska eleven kunna delta i strukturerade akademiska 

samtal, få formativ återkoppling och utveckla flyt i tal, läsning och skrivning (a.a). 

 

En komplikation vid själva implementeringen av en-till-en kan utgöras av att en hög andel 

andraspråksinlärare och elever i behov av särskilt stöd ingår i elevunderlaget och att det då 

innebär en större utmaning för lärarna att integrera datorerna i undervisningen (Grimes & 

Warschauer, 2008). Att en-till-en gynnar alla elever, även andraspråkselever och elever i 

behov av särskilt stöd är dock en utbredd uppfattning bland lärare (Grimes & Warschauer, 

2008; Mabry & Snow, 2006; Tallvid & Hallerström, 2009).   

 

Tillgången till en-till-en och användning av multimedia i undervisningen innebär ökade 

möjligheter att arbeta med andraspråkselevers förståelse av svåra och abstrakta begrepp och 

företeelser. Genom ständig tillgång till internet med information, kartor, ljud, bilder, filmer 

osv. kan eleverna erövra nya kunskaper trots sina bristande förmågor på målspråket (Grimes 

& Warschauer, 2008). Elever med särskilda behov har stor nytta av att genom en egen laptop 

ständigt ha tillgång till hjälp- och stödfunkitoner som stavnings- och talsyntesprogram, 

kompensatoriska programvaror och individanpassat material. De kan dessutom förlägga sitt 

lärande både under skoltid och hemma utifrån behov av avskildhet och lugn och ro (Tallvid & 

Hallerström, 2009). 

 

Inkludering 

Olikheter utmanar både förhållningssätt och strategier när undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd ska organiseras och genomföras. Inkludering är ett vanligt förekommande 

begrepp i det sammanhanget men behöver inte självklart innebära ett bejakande av olikheter. 

Syftet med en studie av Göransson, Nilholm och Karlsson (2009) var att presentera en mer 

ingående och kritisk syn på den undervisning för elever i behov av särskilt stöd som 

genomförs inom skolan. Som metod användes analys av nationella styrdokument, enkäter på 

kommunal nivå och sammanställningar från Skolinspektionen liksom forskningsstudier. 

Resultatet visade att styrdokument på central nivå inte använder ordet inkludering men 

uttrycker värderingar som kan sägas innebära en inkluderande skolverksamhet. Trots detta 

anger en stor del av kommunerna att brister hos individen är anledning till elevers behov av 

särskilt stöd. Ett bejakande av olikheter tycks vara svårt att etablera. Elevers behov definieras 

negativt, dvs. eleven är bärare av ett problem som utgör ett hinder för måluppfyllelse. 

Konsekvensen blir att uppnåendemål blir ett tveeggat svärd med tanke på inkludering. 

Formulering av mål att uppnå som är lika för alla värdesätter inte olikheter bland elever 

(Göransson et al. 2009).  

 

Inkludering i undervisning innebär för tvåspråkiga elever att två- eller flerspråkigheten ses 

som en tillgång (Scanlan, 2011). Två- och flerspråkiga elever presterar bäst när de uppskattar 

och odlar sin flerspråkighet och känner tillhörighet i både sin ursprungliga kultur och 

värdlandets kultur. På det sättet stärks också förutsättningarna för utvecklingen av målspråket 

(a.a). Syftet med Scanlans artikel var att formulera ett konceptuellt ramverk som stöd för 

skolledare för att främja utbildningsstrukturer som ökar tillgänglighet och möjligheter för 

elever från familjer med annan kulturell bakgrund och annat modersmål än värdlandets. En 
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tredelad teoretisk modell användes som organisatoriskt ramverk för en översikt av 79 

empiriska artiklar publicerade mellan 2000 och 2010. Resultatet redovisade fyra 

grundläggande aspekter på inkludering av två-och flerspråkiga elever. 

 

Ett inkluderande sätt att ge särskilt stöd innebär behov av att differentiera läroplanen och 

undervisningen för att kunna möta de diffrentierade behov elevgruppen representerar 

(Scanlan, 2011). Särskilt stöd till två- och flerspråkiga elever ska ges inom klassrummets ram 

på ett sådant sätt att det bejakar elevens alla språk och utifrån att förvärvande av språk är 

sociokulturellt och utvecklande. Särskilt stöd blir också mer effektivt och inkluderande om 

organisationen för särskilt stöd är begriplig för föräldrar och elever (a.a). 

 

De bärbara datorerna underlättar i flera avseenden inkluderingan av andraspråkselever och 

elever i behov av särskilt stöd och bidrar till ökad självkänsla (Mabry & Snow, 2006). 

Nyligen anlända andraspråkselever gynnas också av en-till-en. De blir snabbare delaktiga i 

skolarbetet och i klassrumsgemenskapen. Trots språkliga hinder integreras eleverna snabbare 

socialt bl.a. genom att de bärbara datorerna inbjuder till pararbete, samtal och samvaro runt 

datorerna (a.a). 

 

Individualisering  
Individualisering kan vara ett sätt att anpassa undervisningen till elevers förutsättningar, 

intressen och behov. Planering av undervisning innebär med den nya tekniken betydligt mer 

fokus på individualisering eftersom en-till-en till väsentliga delar gynnar enskilt arbete och en 

individanpassad undervisning (Fleischer, 2012; Grimes & Warschauer, 2008; Kroksmark, 

2011; Tallvid & Hallerström, 2009).  Genom en undervisning som är mer tillgänglig för 

individen kan eleven uppleva en känsla av tillhörighet i den ”studiegemenskap” som skolan 

utgör (Grimes & Warschauer, 2008). Det är vanligt att elever i en-till-en miljön är spontant 

nyfikna på varandras sätt att arbeta med datorn (Kroksmark, 2011; Mabry & Snow, 2006). De 

frågar och hjälper varandra betydligt mer än vad som är vanligt i ”vanliga” klassrum med 

motsvarande åldrar 12-16 år. Det uppstår en typ av lagarbete utifrån de individuella 

erfarenheterna av det digitala verktyget (Kroksmark, 2011). 

 

Självständighet 

Med en-till-en arbetar eleverna till största del enskilt (Kroksmark, 2011). Elevarbeten 

sparas i datorn, eleverna läser och skriver på egna sidor och de väljer själva sidor att hämta 

information från. Eleverna kommunicerar med de de själva valt att kommunicera med (a.a). 

Beroendet av läraren minskar när eleverna själva kan söka efter det material de behöver 

(Grimes & Warschauer, 2008). Genom att ständigt kunna vara uppkopplade har eleverna 

möjlighet att använda sig av internet för att få den information och det bakgrundsmaterial de 

behöver för att lösa sina arbetsuppgifter. Informationen är dessutom tillgänglig vid det tillfälle 

när eleven behöver den vilket främjar elevernas engagemang och motivation (Fleischer, 2012; 

Grimes & Warschauer, 2008). En-till-en bidrare på det sättet till en känsla av självständighet 

hos eleverna (Fleischer, 2012; Mabry & Snow, 2006)).  
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Återkoppling 

Erfarenheter visar att för lärare kan en-till-en innebära bättre förutsättningar att ge snabb 

återkoppling och individuell feedback till eleverna (Grimes & Warschauer, 2008; Mabry & 

Snow, 2006; Tallvid & Hallerström, 2009). Med möjligheten till ständig uppkoppling kan 

lärarna ge elever stöd i pågående arbetsprocesser (Grimes & Warschauer, 2008). Resultat 

visar dock att trots välutvecklade tekniska förutsättningar för dokumentation av och 

kommunikation kring elevers arbete kan den feedback lärarna ger ofta bli opersonlig och av 

mer allmän karaktär (Mabry & Snow, 2006).  

 

Målformuleringar, uppföljning, bedömning 

En uttalad målsättning när ”en-till-en” införs är på många skolor en önskan om att förbättra 

elevernas resultat och måluppfyllelse (Mabry & Snow, 2006; Tallvid & Hallerström, 2009). 

Individualisering kommer då ofta att handla om att kunna följa enskilda elevers utveckling 

enligt rådande normer och mål för kunskapsutveckling snarare än att utveckla ett mer 

individanpassat lärande (Mabry & Snow, 2006). Att med en-tilll-en koppla styrdokumentens 

målbeskrivningar till lektioner och elevuppgifter och samtidigt ha välutvecklade tekniska 

förutsättningar för individuell  uppföljning av elevernas utveckling visar sig stå i ständig 

konflikt med syftet att förändra lärandet genom individualisering (Mabry & Snow). 

 

Datorerna skapar bättre förutsättningar för både formell och informell bedömning (Mabry & 

Snow, 2006). Både andraspråkselever och elever i behov av särskilt stöd får med en-till-en 

större möjligheter att med olika medel, trots språkliga hinder, kunna visa kunskaper och 

färdigheter de tillägnat sig. Det krävs dock nya mätmetoder och mätinstrument för att kunna 

identifiera förmågor och resultat som utvecklats och uppnåtts med det nya multimodala 

hjälpmedlet i en-till-en projekten (Grimes & Warschauer, 2008; Kroksmark 2011). 

Datoranvändningen genererar andra kunskapskvaliteter än de som svarar mot 

styrdokumentens målformuleringar (Kroksmark, 2011).  

 

Samverkan med hemmet 
Undersökningar visar att elever med ständig tillgång till datorer och internetuppkoppling 

uppnår bättre resultat på både läs- och matematiktest än de med mer begränsad tillgång  

(Fleischer, 2012). Bland annat kan sämre möjligheter till datoranvändning i hemmet vara 

anledningen till elever kan ha svårigheter att använda tangetbordet effektivt på grund av 

motoriska problem (Grimes & Warschauer, 2008). Ett sätt att utjämna skillnader i tekniska 

färdigheter är att erbjuda alla elever internetuppkoppling i hemmet (Mabry & Snow, 2006). 

På det sättet utvecklar eleverna genomgående mycket goda datorfärdigheter (a.a.). 

 

Föräldrars engagemang tycks vara en vikig aspekt vid implementeringen av en-till-en 

(Fleischer, 2012). Tekniken förväntas då påverka hemmets möjligheter till delaktighet i 

elevernas skolgång (Mabry & Snow, 2006). Genom en-till-en skapas möjligheter till snabbare 

och enklare kommunikation med hemmet och en-till-en blir på det sättet också tidsbesparande 

(Tallvid & Hallerström, 2009).  
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Föräldrasamverkan i mångkulturella skolor är en viktig förutsättning för att eleverna ska nå 

studieframgång och föräldrar spelar en avgörande roll för elevers prestationer (Scanlan, 

2011). Bristande föräldraengagemang anges av skolor som en av orsakerna till låg 

måluppfyllelse ((Dunleavy & Heinecke, 2008). Föräldrars engagemang ger positiv effekt om 

skolan fokuserar på undervisningsmål, om skolan bygger upp ett förtroende fullt förhållande 

mellan lärare och familj och när skolan delar ansvar och inflytande med föräldrarna (Scanlan, 

2011). 

 

Syftet med den undersökning som Bouakaz (2007) genomförde på en högstadieskola i ett 

mångkulturellt storstadsområde var att få kunskap om vad som stärker och vad som 

motverkar föräldrars engagemang i skolan. Som metod för datainsamling användes formella 

och informella intervjuer, observationer och fältanteckningar. Reultatet visade att föräldrar i 

mångkulturella skolor ofta anser sig sakna tillräckliga resurser för att kunna delta aktivt i 

barnens skolgång på det sätt som skolan förväntar sig. De saknar tillräckliga kunskaper om 

skolsystemet och strategier för att kunna diskutera med skolan och lärarna om vad som är bäst 

för deras barn. Oftast härleds denna oförmåga till bristande skolunderbyggnad för egen del. 

De säger sig ofta sakna ämneskunskaper och tillräckliga kunskaper i språket (svenska) vilket 

kan göra det omöjligt att hjälpa barnen med det de behöver. Undervisningsmetoder och 

ämnesinnehåll skiljer sig från vad de själva har erfarenhet av vilket skapar osäkerhet och 

tvivel både på skolans effektivitet och den egna förmågan. Föräldrarnas språkkunskaper och 

svårtillgänglig information från skolan utgör också hinder för en jämbördig relation mellan 

skola och hem. Resultatet blir ofta att föräldrar resignerar och menar att skolan är lärarnas sak. 

Lärare pekar ofta ut hinder som språket, kulturella skillnader, skillnader i religiösa 

uppfattningar, tidsbrist och brist på ett gemnesamt koncept i skolan för hur man ska få 

föräldrar mer involverade i skolan (a.a). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 
Elevgruppen utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas inte specifikt i 

resultatredovisningar av en-till-en implementeringar (Fleischers, 2012).  

Undervisning 

Utmaningen består i att ett nytt verktyg möter undervisningsmetoder som tillämpats sedan 

länge (Dunleavy & Heinecke, 2008; Kroksmark, 2011). Planeringen blir mer övergripande 

och ofta tematisk (Tallvid & Hallerström, 2009). Klassrum med en-till-en präglas i högre grad  

av lugn, koncentration, motivation, individuellt och smågruppsarbete liksom samarbete 

(Grimes & Warschauer, 2009; Kroksmark, 2011; Mabry & Snow, 2006; Tallvid & 

Hallerström, 2009). Genom en-till-en upphör klassrummet att vara det enda rummet för 

lärande. Lärandet äger rum där eleven befinner sig med sin dator och i de ”rum” som eleven 

besöker med hjälp av internet (Grimes & Warschauer, 2008, Mabry & Snow, 2006, 

Kroksmark, 2011). Fyra undervisningsstrategier har befunnits särskilt effektiva vid 

undervisning i mångkulturella klassrum - visualisering, kamrathandledning, samarbete och 

alternativa metoder för bedömning (Allison & Rehm, 2007). Samtliga lärare som undervisar i 

mångkulturella klassrum bör ha insikter om språkutvecklande ämnesundervisning och den 

egna undervisningens betydelse för elevers språkutveckling (Scanlan, 2011). 
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Lärare menar att andraspråkselever och elever i behov av särskilt stöd gynnas av en-till-en 

(Grimes & Warschauer, 2008; Mabry & Snow, 2006; Tallvid & Hallerström, 2009). 

Datorerna medverkar till inkludering i skolarbete och socialt (Mabry & Snow, 2006). Genom 

ständig tillgång till multimedia och hjälp- och stödfunktioner i datorerna kan elevernas 

förståelse stärkas och ordning och struktur i lärandet skapas. Särskilt stöd till 

andraspråkselever bör ges i klassrummet på ett sådant sätt att klassläraren utvecklar en 

differentierad undervisning. Stödet ska också innebära ett bejakande av elevens alla språk 

(Scanlan, 2011). Kategorin elever i behov av särskilt stöd problematiserar begreppet 

måluppfyllelse. Elever som inte uppnår undervisningsmålen blir bärare av ett problem. På det 

sättet uppstår en motsättning mellan mål att uppnå som är lika för alla och inkludering 

(Göransson, Nilholm, Karlsson, 2009). 

Individualisering 

Med en-till-en blir undervisningen mer individualiserad och inriktad på enskilt arbete. 

Samtidigt skapas en arbetsgemenskap bland eleverna runt datoranvändniningen (Fleischer, 

2012; Grimes & Warschauer, 2008; Kroksmark, 2011; Mabry & Snow, 2006; Tallvid & 

Hallerström, 2009). Elevernas motivation och känsla av själständighet ökar när eleven kan 

arbeta utifrån eget urval av material, sidor och kommunikationspartners (Fleischer; Grimes & 

Warschauer; Kroksmark). En-till-en bidrar till att lärare kan ge snabb återkoppling på arbeten 

även under arbetsprocessen (Tallvid & Hallerström; Grimes & Warschauer). Individuell 

uppföljning med en-till-en tycks inte leda till individanpassning av undervisningen utan 

elevers utveckling följs upp enligt rådande målformuleringar (Mabry & Snow). 

Samverkan med hemmet 

En faktor som påverkar utfallet av implementering av en-till-en i undervisningen är elevernas 

erfarenhet av datorer samt tillgång datorer och internetuppkoppling i hemmet (Grimes & 

Warschauer, 2008; Mabry & Snow, 2006). Hur möjligheten till delaktighet i skolan för 

utlandsfödda elevers föräldrar påverkas av en-till-en går inte att utläsa av rapporteringen. 

Däremot betonas värdet av att engagera föräldrar för att påverka elevernas måluppfyllelse och 

för att undanröja ett antal hinder för kommunikationen mellan hem och skola (Bouakaz, 2007; 

Dunleavy & Heinecke, 2008; Scanlan, 2011) . 

 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH BEGREPP 

I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter och överväganden. 

Specialpedagogiska perspektiv och begreppet inkludering beskrivs och förankras teoretiskt 

för att tjäna som redskap vid analysen av det redovisade resultatet. 

 

Specialpedagogisk forskning  
Den specialpedagogiska forskningen har de senaste decennierna haft en snabb och radikal 

utveckling och har präglats av ett behov av att ifrågasätta positioner och synsätt, att 

dekonstruera och omformulera teorier (Clark, Dyson & Milward, 1998; Nilholm, 2005; 

Skritc, 1991). Specialpedgogisk forskning är mycket omfattande men reflektioner kring 

området är viktiga då det berör grupper som traditionellt betraktas som svaga (Nilholm, 

2007). Olika perspektiv på specialpedagogik tydliggör teoretiska positioner och medför olika 

konsekvenser för hur specialpedagogisk forskning och specialpedagogisk verksamhet ska 
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förstås och organiseras (Ainscow, 1998; Clark et al., 1998; Nilholm, 2005, 2006). Ett 

närmande av specialpedagogisk forskning till den pedagogiska forskningen diskuteras (Clark 

et al., 1998; Nilholm, 2005, 2007). Detta för att problematisera utgångspunkten att vissa barn 

är speciella, traditionellt sett bärare av individuella problem, och behöver en speciell 

pedagogik. Barns olika förutsättningar ska i stället i högre grad vara utgångspunkt för den 

pedagogiska forskningen (a.a.). Den specialpedagogiska forskningen har, med det ökade 

samhällsvetenskapligt intresset för området, alltmer börjat granska betingelser i miljön som 

kan orsaka specialpedagogiska behov (Ainscow, 1998; Nilholm, 2005; Persson, 2007).  

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Det traditionella, indvidualistiska perspektivet med medicinsk-psykologiska rötter och ett 

alternativt perspektiv som ser sociala faktorer som orsak till skolproblem brukar utgöra det 

motsatsförhållande mellan två grundläggande perspektiv som specialpedagogisk forskning 

utgår från (Nilholm, 2005). Det grundläggande, starkt individualiserande, psykologiserande 

och medikaliserande perspektivet (Ainscow, 1998; Clark et al., 1998; Emanuelsson et al., 

2001; Haug, 1991; Nilholm, 2005; Skrtic, 1991) har visat sig vara nödvändigt att frångå för 

att specialpedagogisk kompetens och specialpedagogisk verksamhet ska kunna utvecklas 

(Persson, 2007). Bland annat har det för perspektivet centrala normalitetsbegreppet utmanats i 

forskning och debatt (Isaksson, 1991; Persson, 2007).  

 

Helldin (2007) ser två (special)pedagogiska inriktningar, den ena med kompenserande 

konstruktioner, den andra med alternativa former, pedagogik, för att neutralisera grupper som 

missgynnas utifrån kultur, klass och individ. Båda inriktningarna eftersträvar rättvisa i skolan 

för alla elever men pedagoger riskerar att hamna mellan två stolar i sin strävan att stödja en 

rättvis skola (a.a.). Den kompenserande pedagogiken är kortsiktig (Emanuelsson et al., 2001; 

Helldin, 2007). På lång sikt behövs en pedagogisk bearbetning av grundläggande orättvisor i 

särskiljande organisationer och pedagogiska sammanhang (Helldin). Elever med annan 

etnicitet och annat modersmål utmanar perspektiven genom sina behov både av ett 

erkännande av kulturell olikhet som en självklarhet och sitt behov av att kompenseras för sina 

språksvårigheter. Helldin ställer frågan hur specialpedagogisk forskning ska kunna utreda hur 

dessa två perspektiv skulle kunna samverka. Andra forskare söker urskilja ett tredje 

perspektiv (Ainscow, 1998; Clark et al., 1998; Nilholm, 2005; Persson, 2007; Skrtic, 1991). 

Avgörande för distinktionen mellan perspektiven är vad man betraktar som problematiskt, var 

man placerar problemet.  

 

Inkludering 
Det svenska ordet inkludering kopplas till en växande kritik mot traditionell specialpedagogik 

(Nilholm, 2005, 2006). I och med att den specialpedagogiska forskningen alltmer förlagt sitt 

intresse till miljöbetingelser och specialpedagogiska behov har också begreppen inkludering 

och kategorisering diskuterats och polemiserats mer ingående (Persson, 2007). Skrtic (1991) 

ser hur inkludering gestaltas politiskt och demokratiskt.  Forskare har funnit starka samband 

mellan specialpedagogisk klassificering och etnicitet, socialgruppstillhörighet och kön 

(Persson, 2007). Kategorisering av barn och unga för att hänföra dem till olika 

utbildningsmiljöer har ifrågasatts utifrån etiska grunder. Utifrån ett kritiskt perspektiv är 
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kategorisering stigmatiserande (Nilholm, 2006). Den segregering som kategorisering av 

elever innebär skapade i USA en debatt kring begreppet inclusion där förespråkare hävdade 

genomgripande omstrukturering för att möjliggöra utbildning för alla (Persson, 2007). 

Motståndare menade att inclusion inte kunde möta funktionsnedsatta elevers särskilda behov 

(a.a.). Kompenserande konstruktioner kan vara svåra att avvisa ideologiskt och teoretiskt helt 

enkelt eftersom de behövs (Helldin, 2007).  

 

Det kompensatoriska perspektivet 

Perspektivet kan gå under benämningar som funktionalistiskt (Skrtic, 1991), kompensatoriskt 

(Haug, 1998), medicinskt-psykologiskt (Clark et al., 1998) eller kategoriskt (Emanuelsson et 

al. 2001). Grundläggande för perspektivet är att elever ska kompenseras för de problem de är 

bärare av (Clark et al., 1998; Emanuelsson et al. 2001; Isaksson, 2009; Nilholm, 2005, 2006, 

2007, Skrtic, 1991). För att kunna ge rätt specialpedagogiskt stöd görs kategoriseringar i 

problemgrupper, ofta med hjälp av diagnoser. Problemen anses ha psykologiska, 

neurologiska, biologiska eller på annat sätt indvidbundna orsaker och antaganden om 

normalitet och avvikelse spelar en viktig roll. Alternativa förklaringar till problemets orsaker 

uppmärksammas inte. Pedagogiska metoder och åtgärder utformas för individen utifrån 

psykologiska processer, biologiska förklaringar och utifrån individens uppvisade svårigheter. 

Stödet är speciellt, grundat på expertkunskap och riktat mot eleven snarare än inkluderande. 

Särskiljande är vanliga former för åtgärder och stöd (a.a.).   

 

Det kritiska perspektivet 

Perspektivet kan också benämnas relationellt perspektiv (Emanuelsson et al., 2001; Persson, 

2007), post-postivistiskt (Clark et al., 1998), curriculum perspektivet (Ainscow, 1998) eller 

deltagardemokratiskt perspektiv (Haug, 1998). Grundläggande för perspektivet är att orsaker 

till elevers problem står att söka utanför eleven, i omgivning och omgivande strukturer (Clark 

et el., 1998; Nilholm, 2005, 2006, 2007). Elevens svårigheter får sin innebörd i samspelet med 

andra (Isaksson, 2009). Specialpedagogiken ses som marginaliserande och utpekande 

(Nilholm, 2006). Diagnoser anses vara till nackdel för eleven eftersom de ofta medför att 

skolsystemet underlåter att förändra sitt sätt gentemot eleven. De specialpedagogiska 

insatserna utgår från elevers olikheter och ser dessa som en tillgång och resurs (a.a.). Stöd ges 

i inkluderande former utifrån delaktighet och anpassningar i miljön och långsiktiga lösningar 

framhålls (Emanuelsson et el., 2001; Nilholm, 2006, 2007). Uttrycket en skola för alla 

förknippas med perspektivet (Assarson, 2007; Clark et al., 1998; Niholm, 2006).  

 

Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2005) lanserar dilemmaperspektivet som ett tredje perspektiv medan Skritc (1991) 

talar om ett tolkningsparadigm som inrymmer kritik av professionellas ”experttänkande”. 

Ainscow (1998) formulerar ett interaktivt perspektiv men menar att det riskerar att bibehålla 

ett synsätt där det finns speciella barn som är i behov av specialundervisning. 

Dilemmaperspektivet utgår från att det i ett utbildningsystem uppstår ett antal dilemman som 

utgår från elevers likhet och olikhet och som inte har en given lösning (Clark et al.,1998; 

Nilholm, 2005). Grundläggande för perspektivet är dilemmat att utbildningssystem ska ge alla 

en liknande utbildning samtidigt som man måste anpassa undervisningen till barns olikheter 
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när det gäller förutsättningar. Perspektivet ser tre dilemman som är grundläggande för 

utbildningssystem: elever ses som individer kontra elever ses som medlemmar i kategorier 

(ex. etnicitet), skillnader mellan elever ses som olikheter kontra värderas, elever kompenseras 

genom att delta i den vanliga undervisningen kontra gör något annat. Problemet placeras i ett 

socialt rum där det ska förhandlas om hur olikheten ska benämnas och hanteras. Problemet 

ses ur olika perspektiv (Nilholm, 2005). 

 

Inkludering och specialpedagogiska perspektiv 

Inkludering innebär att skolan ska utforma verksamheten utifrån elevers naturliga olikheter i 

stället för att försöka integrera elever i strukturer som inte motsvarar deras behov (Nilholm, 

2006). Däri ligger också skillnaden mellan integrering och inkludering. Begreppet inkludering 

har kommit att likställas med ”en skola för alla” som betecknar allas rätt till närvaro och 

delaktighet i klassrummet (a.a.). Assarson (2007) pekar på att en skola för alla avser mångfald 

men att i ett specialpedagogiskt perspektiv har studier kommit att fokusera på ett fåtal elevers 

svårigheter och möjlighet till delaktighet. Genom specialpedagogik söker utbildningssystem 

hantera dilemmat att ge alla barn ”samma sak” samtidigt som barns olikheter kräver 

anpassning (Nilholm, 2006). Detta medför att man, i olika former, gör skillnad mellan elever 

och på så sätt ständigt återskapar inkludering/exkludering när jämvikt eftersträvas. Nilholm 

(2007) menar att det kritiska perspektivet tar inkludering för ett givet gott och därmed 

utesluter andra röster när det gäller hur skola och utbildning ska gestaltas. 

Dilemmaperspektivet är mindre normativt.  Det distanserar sig från begreppet och ställer 

frågor om vem, varför och av vilka begreppet används och i vilket syfte (a.a.).  Nilholm 

(2006) ser inkluderings- och segregeringsaspekter på olika nivåer i hela utbildningssystemet. 

Det kan gälla kommuners principer för resursfördelning till specialpedagogisk verksamhet, 

aktiviteter i klassrumet, utvecklingssamtal med föräldrar osv. Begreppet har också kommit att 

innefatta andra grupper än barn i behov av särskilt stöd t.ex. etniska minoriteter. Man kan då 

tala om inkluderandet av en mångfald av olikheter (a.a.).  

 

Föreliggande studie har ett specialpedagogiskt perspektiv där tre specialpedagogiska 

perspektiv används för att analysera hur respondenterna, pedagoger och rektorer, uppfattar ett 

verktyg, en-till-en, i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet (Helldin, 

2007; Nilholm, 2005, 2006, 2007) liksom begreppet inkludering (Assarson, 2007; Nilholm, 

2006, 2007), som det framträder ur specialpedagogiska perspektiv, utgör redskap för att 

strukturera, tolka och analysera respondenternas uppfattningar utifrån studiens syfte. Valet av 

specialpedagogiska perspektiv, innebörd och benämningar, utgår i undersökningen från och 

relaterar till Nilholm (2005, 2006, 2007) och ansluter på det sättet framförallt till Clark, 

Dyson och Milward (1998). 

 

 

METOD 
Avsnittet behandlar undersökningens metod, metodteori och genomförande. Studiens 

trovärdighet och generaliserbarhet diskuteras och etiska överväganden klargörs. Slutligen 
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redovisas studiens resultat och resultatanalys under rubriker som anknyter till studiens 

forskningsfrågor. 

 

FENOMENOGRAFISK FORSKNINGSANSATS 

I samband med fenomenografiska undersökningar av t.ex. inlärning och undervisning har 

fenomenografin betraktats som en forskningsansats (Svensson, 1989). Fenomenografi är inte 

en teori eller metod (Marton & Booth, 2000). Den är en ansats som identifierar, formulerar 

och hanterar forskningsfrågor som kretsar kring frågeställningar om lärande och förståelse i 

pedagogiska miljöer (a.a). Ansatsens utgångspunkt är att företeelser framträder på olika sätt 

eftersom de har olika innebörd för olika människor (Kihlström, 2007b; Marton & Booth, 

2011). Huvudsyftet i den fenomenografiska forskningsansatsen är att få insyn i hur människor 

erfar, uppfattar och förstår olika fenomen eller aspekter av sin omvärld (Alexandersson, 1994; 

Kihlström, 2007b; Patel & Davidson, 2011). Ett sådant perspektiv kallas andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv beskriver omvärlden, fenomenet, som det är (Marton 

& Booth, 2000). Syftet i den fenomenografiska forskningen är inte att beskriva fenomenen i 

sig utan så som de uppfattas och begreppet uppfattning är centralt (Alexandersson, 1994; 

Marton & Booth, 2000; Patel & Davidson, 2011; Svensson, 1989).  

 

I föreliggande undersökning beskrivs pedagogers och rektorers uppfattningar om ett verktyg, 

en-till-en, i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Det som beskrivs är 

uppfattningar liksom likheter och skillnader mellan uppfattningar (Kihlström, 2007b; Patel & 

Davidson, 2011). Uppfattningen ses som en relation mellan individen och omvärlden 

(Kihlström, 2007b). Den beskrivning som framträder är en beskrivning av variationen som tar 

fasta på den viktigaste innebörden av de olika sätten att erfara fenomenet (Alexandersson, 

1994; Marton & Booth, 2000; Sohlberg & Sohlberg, 2011). I den fenomenografiska 

forskningen analyserar forskaren beskrivningarna och skapar kategorier, s.k. 

beskrivningskategorier, som också utgör undersökningens resultat. Intervju är den vanligaste 

metoden för datainsamling i den fenomenografiska forskningen (Alexandersson, 1994; 

Marton & Booth, 2000 ) .  

 

INTERVJU 

Den kvalitativa intervjun kan ses som en forskningsmetod inriktad mot ett induktivt arbetssätt 

där teori formuleras utifrån empiri (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011). 

Kvalitativa metoder ger skrivna eller talade verbala formuleringar som resultat medan 

metoder som resulterar i numeriska iakttagelser, eller kan omsättas i sådana, är kvantitativa 

(Backman, 2008). Åsberg (2000) menar att en metod inte kan anses vara kvalitativ eller 

kvanitativ. Däremot är data som samlas in med hjälp av ett antal olika metoder av kvalitativ 

eller kvantitativ art. Intervjun har enligt Kvale och Brinkmann (2009) kritiserats som 

vetenskaplig metod av positivismen inom samhällsvetenskapen för att den utgår från den 

mänskliga subjektiviteten och inte är värdeneutral. Det som är viktiga inslag i intervjuns 

förståelseform anses då vara felkällor. I föreliggande undersökning valdes, i fenomenografisk 

anda, intervjuer som metod för datainsamlande då syftet var att beskriva och analysera 

uppfattningar om och erfarenheter av ett fenomen. En vanlig form av beskrivningar i 
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kvalitativa studier anknyter till intervjuer (Sohlberg & Sohlberg, 2011). Intervjun ger en 

möjlighet att komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden som den var före de 

vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuaren försöker då bortse från 

den egna förförståelsen för att respondentens uppfattningar och föreställningar ska framträda 

(Kihlström, 2007a). Intervjun bygger på vardagssamtal och är ett professionellt samtal som 

gestaltar beroendet mellan mänsklig interaktion och kunskapsproduktion (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjusamtalen kan beskrivas som inter views – det som sker mellan två 

seenden. Intervjun kan täcka både faktaplanet och meningsplanet och den arbetar med ord för 

att få nyanserade beskrivningar av kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld (Kvale 

& Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011).  

 

GENOMFÖRANDE 

Planering 
Inledningsvis identifierades och avgränsades preliminärt det område som skulle undersökas 

och därefter upprättades en plan för den empiriska undersökningen (Marton & Booth, 2000; 

Dimenäs, 2007). Att ställa frågor kring disponibel tid för undersökningen, syftet med 

undersökningen och att avgränsa frågeställningar var en viktig inledande del av den empiriska 

undersökningen (a.a.). Litteraturstudier, studier av sammanställningar, nationella 

styrdokument, lokala dokument och tidigare nationell och internationell forskning utgjorde 

utgångspunkt för den emipriska undersökningen. Syftet var att skapa förståelse för fenomenet 

en-till-en i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Intervjuns öppenhet 

ställer höga krav på intervjuarens förberedelse och kompetens (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Teoretisk förförståelse är en viktig faktor (Kvale & Brinkmann, 2009; Lantz, 1993; Patel & 

Davidson, 2011). Forskningsgenomgången visade att ingen undersökning specifikt berörde 

en-till-en i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd (Fleischer, 2012; Penuel, 

2006) . Större europeiska undersökningar som studerat utlandsfödda elever i behov av särskilt 

stöd förekom även de mycket sparsamt (European Agency, 2009). Av den anledningen 

krävdes både öppenhet och ett kritiskt förhållningssätt inför olika tänkbara utgångspunkter där 

fenomenet kunde förväntas framträda i litteratur och forskning. För att i samtal kunna möta de 

intervjuades olika erfarenheter, uppfattningar och utgångspunkter i förhållande till fenomenet 

är det ett ansvar för forskaren att söka se på fenomenet med andras ögon (Marton & Booth, 

2000). Genom litteraturstudier under både planering och genomförande erhölls fördjupad 

kunskap om särskilt stöd, utlandsfödda elever och verktyget en-till-en. På det sättet kunde 

undersökningens syfte och forskningsfrågor formuleras, som i sin tur ledde till 

intervjufrågornas utformning. Undersökningen avgränsades till att omfatta verksamhet för 

elever i åk 7-9 där utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd ingick i elevgrupperna. 

 

Urval 
Rektorer, specialpedagoger och ämneslärare från två skolor intervjuades för att de skulle 

kunna bidra med varierande erfarenheter av och uppfattningar om arbetet med en-till-en och 

den identifierade elevgruppen, utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd, i åk 7-9. 

Förutsättningen för urvalet var att aktuella skolor arbetat minst ett år med en-till-en och att det 

i elevunderlaget fanns utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd (Backman, 2011). 
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Tidsrymden, minst ett år, ansågs rimlig som förutsättning för respodenternas möjligheter till 

reflektion kring sin verksamhet. Valet av fler än en skola grundade sig på en önskan om att, i 

fenomenografisk anda, få bredd och variation när det gällde erfarenheter och uppfattningar 

vilket delvis olika kontext förväntades kunna bidra med. Avsikten var inte att ge 

undersökningen en komparativ inriktning där skolor eller respondenter jämfördes sinsemellan. 

Elevgruppen åk 7-9 valdes med tanke på att rapportering angående bristande måluppfyllelse 

för utlandsfödda elever framförallt fokuserat denna åldergrupp.  

 

Åtta till tio intervjuer planerades vilket kunde anses rimligt antal både med tanke på 

tidsplanen och på det underlag för resultatutfall som kunde tänkas genereras (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Totalt genomfördes nio intervjuer med två rektorer och sju pedagoger. 

Pedagogerna var matematik-, no-, so-, svenska som andraspråkslärare och specialpedagoger. 

Genom inledande e-post konversation, utskick av missivbrev (Bilaga 1) och telefonsamtal 

med rektorerna skapades kontakt med respondenterna. Genom missivbrevet informerades 

respondenterna om studiens syfte, tidsram, samtalets uppläggning och undersökningens etiska 

ställningstagande (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011). Då det fanns 

respondenter som önskade se frågorna i förväg gavs alla möjlighet till detta via e-post kort 

innan intervjun. Rektorer och pedagoger tycktes ha en positiv inställning till undersökningen 

och dess syfte. Ingen av respondenterna valde att avbryta sitt deltagande efter intervjun.  

 

Tillvägagångssätt 
Samtliga intervjuer genomfördes inom en tidsrymd om fem veckor. Tid och plats för 

intervjuerna bestämdes av respondenterna via e-post kontakt. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas arbetsplats. Vid intervjutillfället var respondenterna informerade om att 

samtalet spelades in (Alexandersson, 1994) med en bärbar dator och ett datorprogram, 

Audacity 1,3 Beta (Unicode). Inledningsvis orienterades respondenten åter när det gällde 

syftet med och ramarna för intervjun, inspelningstekniken som användes och att 

inspelningarna skulle transkriberas och analysera för att användas som underlag i 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011). Här betonades 

avidentifiering och konfidentialitet när det gällde hanteringen av intevjumaterialet (Kvale & 

Brinkmann; Patel & Davidson). Tidsramen för intervjuerna var 45-60 minuter. 

Inspelningstekniken som användes för intervjuerna var lätthanterlig och tycktes inte besvära 

respondenterna vilket skulle kunna tänkas vara fallet (Patel & Davidson, 2011). 

Inspelningarna hade en god ljudkvalitet och datorprogrammets funktioner underlättade 

utskriften. Intervjuerna tog mellan 48 och 67 minuter. 

 

Intervjun genomfördes som en halvstrukturerad livsvärldsintervju för att få beskrivningar av 

livsvärldar och för att tolka de beskrivna fenomenens mening (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Patel & Davidson, 2011). I den halvstrukturerade intervjun finns möjlighet att förändra 

frågornas form och ordningsföljd för att följa upp respondentens svar, även spontana och 

oväntade. Det är vikigt att intervjuaren är mån om att respondentens reflektioner kommer till 

uttryck så tydligt som möjligt (Marton & Booth, 2000). Intervjun genomfördes enligt en 

intervjuguide (Bilaga 2, Bilaga 3) med tematiserade frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Tematiseringen relaterade till undersökningens forskningsfrågor, till de teoretiska 
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föreställningarna om forskningsämnet och den planerade analysen. Avsikten var att erhålla 

kunskap och ett dynamiskt samtalsflöde (a.a). 

 

För att intervjun ska ge rik kunskap och erbjuda en gynnsam situation för intervjupersonen 

bör intervjuaren uppvisa vissa kvalifikationer som bl.a. att vara tydlig, strukturerande, 

minnesgod, tolkande och vänlig (Kvale & Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011). 

Genom en provintervju (Hägg & Kuoppa, 2007; Lantz, 1993) kunde intervjuaren reflektera 

över intervjusituationen liksom över andrafrågor och några frågor i intervjuguiden kunde 

förtydligas. Öppna frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, tolkande frågor och 

specificerande frågor användes för att klargöra de innebörder som ansågs relevanta för 

undersökningen och för att ge en säkrare grund för den senare analysen (Kvale & Brinkmann, 

2009).    

 

Databearbetning och analys 
Undersökningens resultat utjordes av data som samlats in genom intervjuer och studier av 

lokala dokument. Utskriften av intervjuerna analyserades med fenomenografisk metod 

(Kihlström, 2007b; Marton & Booth, 2000; Patel & Davidson, 2011) och 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009). Resultatet redovisades och analyserades 

därefter med hjälp av teorier om tre specialpedagogiska perspektiv och begreppet inkludering 

(Assarsson, 2007; Nilholm, 2005, 2006, 2007). 

 

Att tydligt återge förfarandet kring intervjuutskriften anses stärka utskriftens reliabilitet och 

validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). Utskrifterna genererade 8-14 sidor text för varje 

intervju. Endast intervjuaren själv genomförde utskriften av intervjuerna vilket förväntades 

bidra till större enhetlighet när det gällde tolkning av intervjumaterialet och det språkliga 

uttrycket i utskriften. På så sätt underlättas också analysarbetet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Intervjuerna skrevs till största delen ut ordagrant men utan att notera pauser, hummanden, 

upprepningar och ev. känslouttryck. Detta ansågs inte befogat då analysen hade fokus på 

mening snarare än på språket (a.a.). Intervjuutskrifterna utfördes så nära intervju tillfället som 

var möjligt (Patel & Davidson, 2011). På det sättet kunde intrycken från samtalstillfället i viss 

mån hållas levande genom arbetet med materialet. Namn och lokala angivelser 

anonymiserades i utskrifterna med tanke på konfidentialitet och rapportering (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vid transkriberingen påverkas ofta underlaget för anlysen mer eller 

mindre (Patel & Davidsson, 2011). Forskaren kan bygga in sin egen mening i de studerade 

företeelserna. Det är viktigt att forskaren är medveten om hur olika val i hanteringen av 

materialet kan påverka analysen (a.a).  

 

Undersökningens syfte, ämne och intervjumaterialets karaktär avgör analysmetod vilken 

följaktligen bör ha valts redan innan intervjuprocessen startar (Kvale & Brinkmann, 2009). På 

det sättet underlättas analysförfarandet som då kan pågå under hela datainsamlingsarbetet 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Marton & Booth, 2000). I föreliggande arbete formulerades 

syftet att undersöka pedagogers och rektorers kvalitativt olika uppfattningar om fenomenet 

en-till-en i arbetet med utlandsfödda elever. Inom fenomenografin bearbetas intervjuer med 

kvalitativ analys som sker i fyra steg (Kihlström, 2007b; Patel & Davidson, 2011). Som första 
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steg söktes ett hehetsintryck av de intervjuade pedagogernas och rektorernas uppfattningar om 

en-till-en som ett verktyg i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. 

Materialet lästes och sorterades, bl.a. utifrån de tre yrkeskategorierna rektorer, 

specialpedagoger och ämneslärare, för att företeelser och mönster skulle kunna framträda 

tydligare. I ett andra steg synliggjordes på samma sätt eventuella likheter och skillnader i 

respondenternas utsagor kring verktyget en-till-en i arbetet med utlandsfödda elever. 

Sorteringsarbetet relaterades till det inledande helhetsintrycket för att söka sammanhang och 

mönster i respondenternas olika svar. Utifrån de mönster som framträdde skapades 

undersökningens beskrivningskategorier under vilka intervjuernas utsagor kunde 

kategoriseras i underteman. Beskrivningskategorierna användes i resultatredovisningens 

tabeller. Dessa beskrivningskategorier skapas inte i förväg utan växer fram under 

analysarbetet (Alexandersson, 1994; Kihlström, 2007b; Marton & Booth, 2000). Kategorierna 

i en fenomenografisk studie ska skilja sig från och inte överlappa varandra, relatera till det 

undersökta fenomenet och i ett sista steg kunna organiseras i relation till varandra (Marton & 

Booth, 2000; Patel & Davidson, 2011). I studien relaterade kategorierna till varandra genom 

att uttrycka olika uppfattningar om en-till-en som verktyg i undervisningen, för 

individualisering och i samverkan med hemmet i arbetet med utlandsfödda elever i behov av 

särskilt stöd. Meningskoncentrering tillämpades i analysarbetet genom att förtäta och 

koncentrera intervjusvaren till kortare formuleringar som lyfte fram det huvudsakliga 

innehållet (Kvale & Brinkmann, 2009). Systemet av kategorier är resultatet av 

undersökningen och utgör dess utfallsrum (Patel & Davidson, 2011). I resultatredovisningen 

fick citat från intervjuerna belysa de olika beskrivningskategorierna. Avslutningsvis 

analyserades undersökningens utfallsrum utifrån tre speialpedagogiska perspektiv med 

begreppet inkludering inbegripet. Avsikten var att på så sätt skapa förutsättningar för att 

bedöma och diskutera resultatet i förhållande till studiens syfte, teoretiska utgångspunkter och 

referenser till tidigare forskning (a.a). 

 

Etiska överväganden 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hela förlopppet under intervju undersökningen som 

genomsyrat av moraliska och etiska frågor för forskaren att ta ställning till. Den intervjuade 

påverkas genom interaktionen och den kunskap som produceras ska ha ett värde inte bara för 

vetenskapen utan också för den mänskliga situation, det fenomen, man undersöker (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Patel & Davidson, 2011). Att få intervjupersonernas informerade 

samtycke, att säkra konfidentialitet under hela undersökningen fram till forskarens 

rapportering och beakta konsekvenser för de undersökta personerna är avgörande för det 

etiska och moraliska förhållningssättet (a.a). Undersökningen genomfördes enligt 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och Vetenskapsrådets (2011) skrivningar 

kring god forskningssed. Respondenterna informerades om undersökningens syfte, 

samtyckeskravet, nyttjande kravet och konfidentialitetskravet muntligt och via missivbrev. 

Respondenterna gav sitt samtycke till medverkan liksom till inspelning och utskrift av 

samtalet för bearbetning och analys. De informerades om hur konfidentialitet skulle 

säkerställas genom avidentifiering. Respondenterna informerades också om att endast 

intervjuaren skulle handha och bearbeta det transkriberade materialet och att det efter 
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undersökningens färdigställande skulle förstöras. De informerades också om det frivilliga 

deltagandet och rätten att avbryta deltagande när som helst under undersökningens gång. 

 

TROVÄRDIGHET 

Generalisering 
En fenomenografisk studie bygger alltid sina beskrivningar på ett litet antal personer från en 

särskild befolkningsgrupp (Marton & Booth, 2000). Krav på generalisering från 

undersökningsgrupp till populationen ställs dock inte inom fenomenografin (Alexandersson, 

1994). Generalisering kan innebära att ställa sig frågan om den kunskap som producerats kan 

överföras till motsvarande situationer (Kvale & Brinkmann, 2009; Pramling, 1983). På det 

sättet avgör ”läsaren”, mottagaren, om resultatet kan generaliseras, s.k. analytisk 

generalisering (a.a). Det är generaliseringsprocessen som är viktig (Kihlström, 2007c). 

Genom att se utöver iakttagelsen och sätta in den i andra perspektiv kan man känna igen sig 

och få en förståelse både för sin egen och andras situation. Det är tänkbart att resultatet av 

undersökningen av en-till-en och arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd kan 

generaliseras i termer av analytisk generalisering och bidra till ”läsarens” reflektioner över 

egen och andras livsvärld i en motsvarande kontext. Avsikten var inte generaliserbarhet till 

populationen utan reflektioner kring och insikter i hur tillämpning av en-till-en som verktyg i 

arbetet med utlandsfödda elever kan uppfattas och genomföras. 

  

Reliabilitet och validitet 
En studies reliabilitet handlar om dess trovärdighet och resultatets tillförlitlighet (Kilhström, 

2007c). Genom intervjuarens förberedelser inför intervjun, agerande under och efter intervjun 

och hantering av intervjumaterialet kan studiens reliabilitet stärkas (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att minska risken för stress under intervjutillfället för respondenterna i 

undersökningen om en-till-en och utlandsföddda elever erbjöds respondenterna att välja tid 

och plats för intervjun. Genom att få tillgång till intervjufrågorna i förväg hade respondenten 

möjlighet att göra en egen förberedelse. En risk kan då vara att spontaniteten i samtalet 

påverkas (a.a.). De tekniska förutsättningarna säkerställdes för att skapa trygghet både för 

respondent och intervjuare. En provintervju gav intervjuaren möjlighet att reflektera över sin 

praktik och att korrigera frågeställningar (Hägg & Kuoppa, 2007; Kihlström, 2007c). Genom 

att intervjua och samtala utvecklar intervjuaren sitt kunnande (Egan, 2010; Kvale & 

Brinkmann 2009; Marton & Booth, 2000).  

 

Intervjuarens förkunskaper om ämnet i kombination med ett förutsättningslöst förhållningssätt 

kan utveckla intervjuns kvalitet (Kvale & Brinkmann, 2009). En intervjuguide tillämpades för 

att leda samtalet genom de tänkta temaområdena och samtidigt öppna för respondentens 

spontana berättande. Olika typer av frågor kan höja intervjuns kvalitet, bidra till att öka 

reliabiliteten och ge en säkrare grund för analysen. I undersökningen eftersträvades korta 

frågor som kunde ge långa och utömmande svar. Ledande frågor verifierade svarens 

tillförlitlighet och tolkande frågor bekräftade om intervjuarens tolkning var korrekt. Genom 

att tillåta tystnad gavs utrymme för respondentens reflektion. Ett kritiskt förhållningssätt där 

frågor ställdes för att kontrollera belägg för respondentens uttalanden tillämpades. 

Intervjuaren bör vara kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun (a.a.). I 
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den empiriska undersökningen avslutade intervjuaren med att sammanfatta och låta 

respondenten kommentera och ställa frågor. Respondenterna tillfrågades om de saknade 

inslag och ämnen under intervjun och om de ville tillägga något.  

Med validitet avses om en metod undersöker vad den var tänkt att undersöka (Patel & 

Davidsson, 2011). Validering pågår kontinuerligt under hela forskningsprocessen genom attt 

forskaren kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Patel & Davidson, 2011). Stärkt innehållsvaliditet eftersträvades i den empiriska 

undersökningen genom att intervjufrågorna tematiserades och formulerades utifrån begrepp 

som den teoretiska förberedelsen och forskningsfrågorna genererat (a.a.). Ett kritiskt 

förhållningssätt tillämpades genom undersökningens alla delar och varierande metodlitteratur 

användes för att förankra olika steg i undersökningsprocessen och uppmärksamma eventuella 

brister eller felaktigheter (Egan, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009; Marton & Booth, 2000; 

Patel & Davidson, 2011). Intervjusvarens validitet stärktes genom respondenternas 

erfarenheter av och kunskaper om det undersökta området samt respondenternas reflekterande 

förhållningssättet under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Följdfrågor användes för att 

fördjupa, kontrollera och verifiera den information intervjusvaren genererade. De tolkningar 

av resultat som presenteras i studien relateras till metodval vid analys av intervjumaterialet, 

referenser till intervjupersoner, tidigare forskning och val av analysmodell i form av 

specialpedagogiska perspektiv (a.a.). På så sätt eftersträvades en för undersökningen god inre 

logik (Patel & Davidsson, 2011). Genom att så noggrant som möjligt försöka beskriva 

forskningsprocessens alla steg från problemformuleringens uppkomst till hur resultat 

redovisades, så att läsaren själv skulle kunna bilda sig en uppfattning om val och 

överväganden som gjordes, eftersträvades god validitet (a.a.). Avsikten var också att på det 

sättet kontinuerligt kunna validera den kunskap som producerades, att den skulle kunna vara 

till nytta och inte medföra skadliga konsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

 

RESULTAT OCH ANALYS 
Inledningsvis redogörs här för resultatet av studier av lokala dokument. Därefter presenteras 

respondenternas erfarenheter av och uppfattningar om en-till-en som ett verktyg i arbetet med 

utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Den kortare formuleringen utlandsfödda elever 

avser i resultatredovisningen utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Avslutningsvis 

analyseras respondenternas svar utifrån tre specialpedagogiska perspektiv med begreppet 

inkludering. Respondenternas beskrivningar berör teman som hur det nya verktyget påverkat 

anpassning av undervisning och hur det påverkat individualisering och samverkan med 

hemmet. Tabeller illustrerar de kategorier och underteman som framträtt under intervjuerna. 

Citat från intervjuerna används för att ytterligare klargöra respondenternas erfarenheter och 

uppfattningar. Respondenterna delades in i tre grupper: 

 

Grupp 1, rektorer: Eva, Mia 

Grupp 2, specialpedagoger: Ann, Siv  

Grupp 3, ämneslärare: Bea, Liv, Ina, Ola, Per 
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LOKALA DOKUMENT 

I den aktuella kommunens Verksamhetsplan 2012-2014 klargörs att det uttalade målet för den 

specialpedagogiska verksamheten är inkludering och en skola för alla genom att man:”… 

arbetar för att organisera en skola för alla utifrån det faktum att alla är olika och olikheter 

utgör en resurs. Genom delaktighet och gemenskap arbetar skolan för att alla barn och elever 

inkluderas och känner tillhörighet” (s. 7). En sådan hållning sammanfaller med ett kritiskt 

specialpedagogiskt perspektiv både på specialpedagogisk verksamhet och inkludering 

(Nilholm, 2005, 2006, 2007).  

 

EN-TILL-EN OCH ANPASSNING AV UNDERVISNING 

I avsnittet redovisas respondenternas erfarenheter av och uppfattningar om en-till-en som ett 

verktyg för att anpassa undervisningen till undervisningsgrupper där utlandsfödda elever i 

behov av särskilt stöd ingår. Fyra kategorier representerar de olika aspekter av anpassning av 

undervisningen som respondenternas beskrivningar kretsar kring. 

 
TABELL 1 Respondenternas uppfattningar om en-till-en och anpassning av  

                    undervisning 

Arbetsuppgifter Arbetsmaterial Klassrummet Social interaktion 

 

- Teman 

- Öppna uppgifter 

- Modifierade    

  uppgifter 

- Valmöjligheter 

- Redovisning med 

   olika utryckssätt 

                                 

- Läromedel 

- Webbsidor 

- Multimedia 

- Variation 

- Struktur 

 

- Elevens 

vistelsetid 

- Utrustning som 

stöd  

- Olikheter i   

samma rum 

 

- Sociala medier 

- Lärarkontakter 

- Intresse- 

gemenskaper 

- Samarbete 

Flertalet respondenter beskriver hur elevers och lärares tillgång till ett varierat och aktuellt 

arbetsmaterial genom en-till-en och internetuppkoppling påverkat arbetssättet. Möjligheterna 

att via sökmotorer och webbsidor kunna hitta information och relevant material har inneburit 

att arbetsuppgifterna fått en inriktning mot tematiska arbeten och s.k. öppna uppgifter. På det 

sättet, menar flera respondenter, kan eleverna ges möjligheter att välja infallssvinklar utifrån 

intressen och förkunskaper liksom att påverka omfattning av det egna arbetet.  

 

         Dom jobbar mer individuellt utifrån sina förutsättningar. Det blir mindre att de alla ska  

         vara lika. De söker sitt. När man ger dem en ganska öppen uppgift om t.ex    

         miljöpåverkan kan de t.ex fokusera på bara kommunikation eller på kommunikation,  

         mat och energiförbrukning. (Bea,grupp 3) 

 

En respondent beskriver hur de utlandsfödda eleverna, om de får möjlighet, gärna väljer att 

arbeta med något som anknyter till hemlandet, något från den egna kulturen eller religionen. 

Respondenten menar att lärarens val av teman och utformning av uppgifter kan ge de 

utlandsfödda eleverna möjlighet att använda sig av sina erfarenheter, kunskaper och intressen. 

 

För de utlandsfödda eleverna ökar arbetsmaterialets tillgänglighet genom att de varierande 

multimodala uttrycken som film, bild och ljud innebär fler ingångar till förståelse.Vid 

redovisning av uppgifter med hjälp av olika webbaserade multimodala verktyg är det,enligt 
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tre av respondenterna, möjligt för eleven att visa kunskaper och insikter trots begränsad läs- 

och skrivförmåga på målspråket. 

 

          Han var ju inte så duktig att uttrycka sig i skrift men hade förmågan att uttrycka sig  

          filmiskt. Det blev ett berättande där man såg hur han tänkte och han kunde visa på de  

          kunskaper han hade och som han hade skaffat sig genom filmarbetet.(Per,grupp 3) 

 

De flesta respondenterna beskriver hur elevdatorerna, vid introduktion av ett nytt 

arbetsområde, ”laddas” med utdrag ur läroplanen, bedömningsmatriser, presentation av 

uppgiften och arbetsmaterial. Arbetsmaterialet utgår ofta från en lärobok som finns som  

Daisyskiva och med bearbetad text av olika svårighetsgrad för elever som behöver det. 

Majoriteten av respondenterna konstaterar att de utlandsfödda eleverna har tillgång till all text 

och kan välja svårighetsgrad men oftast fördrar de förenklade alternativen. Två respondenter 

påpekade att de ofta styr in de utlandsfödda eleverna mot de mindre komplexa texterna. Några 

respondenter beskriver hur vissa utlandsfödda elever arbetar i klassrummet men behöver 

betydligt mer handledning vid datorerna än övriga elever för att förstå och klara uppgifter, för 

informationssökning, urval och källkritik. Respondenterna konstaterar att elevernas 

självständiga aktiviteter på internet påverkas av de språksvårigheter eleverna har. Att hitta 

användbara sökord och bedöma texter skapar problem menar respondenterna. Andra 

utlandsfödda elever ges”modifierade uppgifter” som löses i mindre grupper i ett annat rum 

tillsammans med ”coachande” pedagoger. Dessa elever använder datorn och internet i mindre 

utsträckning än övriga elever eftersom arbetet med grundläggande färdigheter, ”minikurser”, 

är betydligt mer tidskrävande för dem, menade tre av respondenterna.  

 

          De utlandsfödda kanske inte ska göra ett stort temaarbete i so. De kanske ska  

          koncentrera sig på att söka fakta och svara på frågor. Man kan göra lite olika.  

          (Ann, grupp 2) 

 

Det som, i arbetet med en-till-en, är ett erbjudande om valmöjligheter när det gäller 

arbetsmaterial, arbetsuppgifter och uttrycksmedel begränsas för de utlandsfödda eleverna av 

att olika alternativ kräver språkkunskaper som de saknar, konstatera majoriteten av 

respondenterna. Eleverna hänvisas därför till ”minikurser”, bearbetat, förenklat material och 

färdiga frågor till en text för att vinna tid. Den del av arbetet som innebär eget val, egna 

initiativ och olika mulitmodala uttryckssätt som ex. filmproduktion hinner eleverna många 

gånger inte göra. 

 

          Det tar väldigt mycket tid att göra film och jag tycker tiden blir bara mindre och  

          mindre. Det ställs bara högre och högre krav. Då blir man lite rädd som lärare och 

          det blir eleverna också. (Per,grupp 3) 

 

Tidsperspektivet uppmärksammas av flera respondenter. Man menar att kravet på 

måluppfyllelse och behovet av tid för språkutveckling som de utlandsfödda eleverna har ofta 

står i konflikt med varandra och blir till hinder i arbetet med de möjligheter en-till-en 

erbjuder. 

            Måluppfyllelsen den sätter ju ett väldigt ok på våra axlar. På två år ska du vara där 
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            och så är de så långt från målen… (Ola, grupp 3) 

 

Flertalet av respondenterna uttrycker hur möjligheten att samla och organisera allt material i 

datorerna bidragit till struktur och underlättar för de utlandsfödda eleverna att flytta mellan 

rum och pedagoger. Alla inblandade pedagoger får en bättre överblick över elevens lärande 

och möjlighet att sätta sig in i och arbeta med elevens uppgifter. 

 

           Då kan de ju ta med sig det dit och så kan den personen hjälpa dem med det för då ser  

          ju den läraren vad det handlar om. (Liv,grupp 3) 

 

Samtliga respondenter menar att en-till-en inneburit större möjligheter att anpassa 

arbetsuppgifter och arbetsmaterial till olikheter i elevgruppen. 

 

          Man ser deras utveckling och kunskap väldigt tydligt när de söker själva. Ja, jag  

          tror att en-till-en hjälper dem fortare framåt i sin utveckling. (Bea, grupp 3) 

 

Respondenternas beskrivningar av erfarenheter av och uppfattningar om fenomenet en-till-en 

och undervisningsgrupper där utlansfödda elever i behov av särskilt stöd ingår kretsade även 

kring kategorierna ”klassrummet” och ”social interaktion”. De flesta respondenterna menade  

att vistelsetiden i klassrummet och i den ordinarie undervisningsgruppen ökat för de 

utlandsfödda eleverna i behov av särskilt stöd. Genom det nya verktyget som är laddat med 

material och stödfunktioner liksom att många klassrum är utrustade med hjälpmedel som 

smartboards och ”kanoner” kan undervisningen göras mer tillgänglig för alla elever. På det 

sättet menar respondenterna att olikheter i högre grad kan ges utrymme i klassrummet sedan 

en-till-en införts. Flera respondenter beskriver hur elever ändå under vissa lektioner får stöd 

utanför klassrummet, ibland i anslutning till pågående undervisningsmoment, ibland för 

grundläggande kunskaper i basämnen. 

 

         Vi har ju så att i vissa lägen kan de gå ifrån om de själva känner att de vill. Ofta är det    

         så att det är matte och att de behöver mycket hjälp och tycker att de stör….  

         (Liv,grupp 3) 

 

Med en-till-en konstaterar majoriteten av respondenterna att den sociala interaktionen också 

sker via datorn även om det kan variera mycket mellan individer hur aktiva de utlandsfödda 

eleverna är. Eleverna kommunicerar på Facebook, ibland i Facebookgrupper för klassen som 

initierats av läraren. En respondent menar att Facebook är det absolut snabbaste sättet att nå ut 

till eleverna.  Flera respondenter sade sig använda email och airdrop för att kommentera 

elevearbeten som eleverna skickar. Eleverna mailar också frågor som läraran besvarar, 

framförallt under lektions- och skoltid. Alla respondenter konstaterar att mailkontakter med 

de utlandsfödda eleverna utanför skoltid är sällsynta. Eleverna kommunicerar framförallt på 

Facebook där svenska och utlandsfödda elever har varandra som ”vänner”. Kommunikationen 

sker på svenska och där tycks det förekomma fler kontakter mellan svenska och utlandsfödda 

elever än i ”verkligheten”, menar en respondent. En annan respondent som använder sig av en 

Facebookgrupp för klassen kunde se att vissa utlandsfödda elever inte var aktiva, vågade 
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ställa frågor och be om hjälp av kamrater på samma sätt som de svenska eleverna. En 

anledning kunde vara rädslan för att ”skriva fel” menade några respondenter. 

Några respondenter tycker sig inte se att en-till-en ökat det spontana samarbetet mellan 

utlandsfödda elever och svenska elever utan måste i stället organiseras fram av lärarna. Två 

respondenter talar om ”intresssegemenskaper” runt datorerna. Framför allt pojkar grupperar 

sig kring datorerna utifrån olika typer av spel som intresserar dem. Respondenterna 

konstaterar att de som varit i Sverige en längre tid lättare smälter in i denna samvaro medan 

de som nyligen anlänt har svårare att komma in i gemenskapen, framförallt p.g.a. svårigheter 

med språket. En-till-en har förändrat rastaktiviteter på ett sätt som respondenterna inte anser 

gynnar de utlandsfödda elevernas sociala interaktion och språkutveckling. Eleverna samlas 

runt datorerna i grupper där de utlandsfödda elevernas språkproblem anses vara en anlednig 

till att de lätt hamnar utanför, ofta blir sittande ensamma eller med någon annan utlandsfödd 

elev. Där tycks datorn inte kunna tjäna som kontaktskapare med svenska elever vilket de 

utlandsfödda eleverna själva påtalat, understryker några respondenter. 

 

           Jag hade en elev som sade: ”Hur ska vi lära oss svenska snabbt? På lektionerna ska  

          vi vara tysta för lärarna har genomgångar och på rasten sätter sig alla vid datorerna.”  

          Det tog vi verkligen till oss! (Ann, grupp 2) 

 

EN-TILL-EN OCH INDIVIDUALISERING 

Av respondenternas beskrivningar framgår att erfarenheter av och uppfattningar om en-till-en 

och individualisering framför allt kan kategoriseras utifrån behov som eleven har, elevens 

förutsättningar, elevens arbetsprocess och elevens situation i klassrummet. 

 

TABELL 2 Respondenternas uppfattningar om en-till-en och indvidualisering 

 
Elevens behov Elevens 

förutsättningar 

Elevens 

arbetsprocess 

Eleven i 

klassrummet 

- Nivåanpassning 

- Hjälpmedel och  

  stödprogram 

- Länkar  

- Dialog runt    

  elevens arbeten 

 

- Eleven hämtar på 

  nätet och visar  

- Multimodala  

  uttryckssätt 

- Valmöjligheter 

- Dialog runt 

  elevens initiativ 

- Överblick 

- Struktur 

- Återkoppling 

- Tidsvinst 

- Självständighet 

 

- Allt finns i datorn 

- Att smälta in 

- Lärarens tid 

 

Samtliga respondenter betonar hur en-till-en ökat möjligheterna att individualisera utifrån 

elevernas behov. I elevdatorerna kan eleverna ha ständig tillgång till hjälpmedel som 

skrivprogram, ordbehandlingsprogram, uppläsningsfunktioner, talsyntes och daisyspelare. 

Alla respondenter beskriver också hur man förser elevdatorerna med stöd i form av ljudfiler, 

länkar, länkar på olika språk, skivor med ex. matematikinstruktioner, instruktionsfilmer med 

genomgångar av undervisningsmoment samt scannat, bearbetat och förenklat material. En 

respondent påtalar hur datorn underlättar skrivandet för utlandsfödda elever med motoriska 

problem. Energin kan användas till textens innehåll och resultatets utseende avviker inte från 

de övrigas. Flera respondenter talar om hur datorn motiverar de utlandsfödda eleverna att ta 

initiativ för att själva, och med hjälp av kamrater, hitta hjälpmedel som översättnings 
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program, program för transkribering, hemsidor och material på modersmålet. Respondenterna 

menar också att de utlandsfödda eleverna, trots att de ofta saknar erfarenhet av datorer sedan 

tidigare, snabbt lär sig tekniken. 

 

          Dom har ju snabbt greppat vilka hjälpmedel en dator har att erbjuda och de sitter med 

          Lexin och Google Translate och översätter nästan samtidigt som man går igenom.  

          Datorn är ju både deras hjälpmedel och deras port mot världen. (Ina,grupp 3)    

 

Alla respondenter konstaterar att datorerna inneburit nya möjligheter att hitta material på alla 

nivåer vilket ökar möjligheterna att indvidualisera. Flera respondenter ger eleverna tillgång 

till olika svårighetsgrader av textmaterial för att de ska kunna välja under arbetets gång. 

Möjlighet att kombinera eller välja mellan modifierade och utökade uppgifter ges också. En 

respondent beskriver hur eleverna kan se och höra förenklade texter på datorn samtidigt som 

en genomgång pågår och även få ordförklaringar via datorn. Respondenterna nämner 

’lightversioner’, ’minikurser’ och ’förenklade texter’ som läggs in i datorn och menar att 

elevernas förståelse av sammanhang ökar med hjälp av dessa. 

 

          Ger man dem en svårare text vet de inte vad det handlar om, det blir bara spridda  

          skurar. Nu får de i alla fall ett sammanhang av det fast det är enklare. men de har i 

          alla fall chans att nå kunskapskraven. (Liv, grupp 3) 

      

Elevens behov kan synliggöras genom dialog runt elevens arbeten, anser några respondenter. 

Kunskaper eleven besitter kan framkomma i sådana samtal och tjäna som vägledning för 

läraren. Genom att det mesta av elevens arbeten, även ljudupptagningar, finns i datorn kan 

man genom att föra en dialog med eleven runt materialet och elevens utveckling och klargöra 

behov.  

           Man ställer frågor, kollar av deras tankar och syn på saker. Det är dialogen som ger.  

           (Ann, grupp 3)   

       

Elevens aktiviteter på datorn kan ge en bild av elevens förutsättningar, konstaterar både 

ämneslärare och specialpedagoger bland respondenterna. Eleverna behöver ofta hjälp med 

sökord och sökvägar. Då uppstår samtal kring anledning och bakgrund till det de söker. Flera 

respondenter anser att eleverna har större möjlighet att, med hjälp av datorn och alla dess sök-

, informations- och multimodala uttrycksmöjligheter, hitta vägar att visa och ”berätta” om 

sina erfarenheter och intressen. Temaarbeten som ger elverna möjlighet att välja inriktningar 

som anknyter till hemlandet, den egna kulturen och religionen ger ytterligare kunskap om 

elevens förutsättningar. Genom att föra en dialog med eleven runt de initiativ eleven tar under 

sina aktiviteter på datorn och på internet kan erfarenheter och intressen lyftas fram.  

 

          De tycker det är jätteroligt att visa varifrån de kommer, visa alfabetet, hur språket  

          låter, de hittar program som översätter och transkriberar. Vi på skolan tror attt vi vet  

          vilka hjälpmedel som finns för dem och så finns det så många fler som de har luskat ut  

          på egen hand! (Ina, grupp 3) 

 

Elevens arbetsprocess ser annorlunda ut med en-till-en menar flera respondenter. Eleven har 

allt material samlat i datorn och det följer med eleven hela tiden. Med hjälp av lärarna 
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struktureras materialet i mappar. Alla respondenter konsterar att risken att något glöms eller 

tappas bort har minimerats med en-till-en. Både elev och lärare har tillgång till elevens 

arbeten hela tiden vilket innebär både en överblick och en effektiviserande tidsvinst. Eleven 

har alltid arbeten och material att jobba med när väntan uppstår. Via datorerna och email- och 

airdropfunktioner kan eleven få kontinuerlig återkoppling på sina pågående och avslutade 

arbetsuppgifter under skoldagen menar majoriteten av respondenterna. Texter kan t.ex. 

skickas mellan elev och lärare under arbetets gång. Två respondenter menar att eleverna blir 

tryggare i klassrummet med alla möjligheter till stöd och tillgång till arbetsmaterial i datorn 

och att arbetsprocessen på detta sätt blivit mer självständig. Lärarna kan då lättare lösgöra tid 

under lektioner för både dem som behöver extra mycket stöd och för dem som är 

högpresterande.  

 

För de utlandsfödda eleverna i behov av särskilt stöd har situationen i klassrummet 

underlättats med införandet av en-till-en menar alla respondenter. En-till-en har inneburit att 

eleverna vistas mer med den ordinarie undervisningsgruppen i klassrummet. Eftersom de kan 

delta i samma aktiviteter och kan arbeta med allt sitt material i klassrummet upplever 

respondenterna en tidsvinst för eleverna som slipper tidsödande förflyttningar. Genom att alla 

elever har en dator och de flesta av olika skäl använder hörlurar har behovet av olika former 

av stöd delvis avdramatiserats. De utlandsfödda leverna kan smälta in som en i mängden och 

de individuella lösningar som den egna datorn inhyser är inte synliga för någon annan. 

Eleverna slipper känna att de skäms och att det är pinsamt med datorstödet, påpekar en 

respondent.  

            

           Det blir inte så tydligt att du får den tjocka boken och du får den tunna och du får    

           kopierade blad utan de får sitt material i datorn, stoppar in hörlurarna och lyssnar     

           som alla andra. (Bea, grupp 3)  

 

EN-TILL-EN OCH SAMVERKAN MED HEMMET 

Resultatet visar att respondenternas erfarenheter av och upppfattningar om samverkan med 

hemmet beskrivs under ett antal teman i kategorierna elevdokumentation, hemuppgifter, 

kommunikation och teknik. 

 
TABELL 3 Respondenternas uppfattningar om en-till-en och samverkan med  

                    hemmet 

Elev-

dokumentation 

Hemuppgifter Kommunikation Teknik 

 

- Elevarbeten 

- Omdömen 

- Dokument 

 
 

- Läxor 

- Öva, drilla och   

   hinna med 

- Kontakt med 

   lärare 

- Kontakt med 

   kompisar 

- Mailkontakt 

- ”Komihåg-    

   lappar” 

- Återkoppling  

   på hem- 

   uppgifter 

 

- Tillgång 

- Färdigheter 

 

 

Alla respondenter konstaterar att en-till-en inneburit att elevens alla arbeten, både pågående 

och avslutade, är tillgängliga för föräldrar och elever även hemma genom att allt samlas i 

datorn som tas hem. Samtliga pedagoger lägger in omdömen på datorn inför 
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utvecklingssamtal så även dessa finns tillgängliga för familjen. På det sättet menar 

pedagogerna att möjligheterna tilll insyn i vad eleverna gör i skolan ökat för föräldrarna. 

Däremot är det mycket oklart hur vanligt det är att föräldrarna till de utlandsfödda eleverna 

faktiskt tar del, eller kan ta del, av den dokumentation som finns. Flertalet respondenter 

påpekar att det är tydligt vid utvecklingssamtal att föräldrarna inte är införstådda med vad 

som står i de omdömen som lämnats ut via elevdatorerna. Framförallt menar majoriteten av 

respondenterna att språkproblem utgör det största hindret för föräldrar när de ska ta del av 

olika typer av information. 

 

          Vi lägger omdömena på skrivbordet men oftast har föräldrarna ingen aning om vad  

          som står där, det märker man när de kommer tillsamtalet. De förstår ju inte heller vad  

          det står för. (Liv, grupp 3)  

 

Flera respondenter beskriver att de utlandsfödda eleverna fått betydligt bättre förutsättningar 

att arbeta hemma med uppgifter, läxor och färdighetsträning sedan de fått en bärbar dator. 

Språkproblem och brister i skolunderbyggnad och kunskaper om den svenska skolan utgör 

ofta hinder för föräldrars möjligheter att hjälpa och stödja barnen i skolarbetet, menar 

respondenterna. När datorn som eleverna tar hem är utrustad med hjälp- och stödprogram, 

egna arbeten, uppgifter, länkar och innebär möjlighet att använda internet, kompenseras till 

viss del för det stöd som föräldrarna inte kan erbjuda. Dessutom kan eleverna kommunicera 

med lärare och kamrater för att få hjälp och vägledning. Dock konstaterar flera respondenter 

att det inte är särskilt vanligt att de utlandsfödda eleverna tar kontakt utanför skoltid. Däremot 

menar några respondenter att eleverna ibland har kontakt med kamrater angående skolarbete, 

framför allt på Facebook. Två respondenter ansåg att de utlandsfödda eleverna föredrog att 

göra hemarbete i skolan för att kunna fråga vuxna direkt i stället för genom skriftlig 

kommunikation via datorn. Fyra respondenter säger sig inte ge regelrätta läxor utan 

hemarbetet består oftast av att arbeta under en längre tid med mer omfattande uppgifter som 

bearbetas både i skolan och hemma. Då handlar det handlar om att göra färdigt eller ”komma 

ikapp” i planeringar, där de utlandsfödda eleverna tenderar att halka efter. Eleverna uppmanas 

också att träna på pågående eller svåra moment eller använda sig av drillövningar eller annan 

färdighetsträning där länkar och program erbjuder en mängd möjligheter. Flera respondenter 

påpekar att de utlandsfödda eleverna oftast är mycket ambitiösa och medvetna om sina brister 

och gärna vill arbeta med upppgifter och övningar utanför skoltiden.  

 

          Ja, språkutvecklingen har förbättrats för även om du inte gör läxor hemma så kan du  

          jobba hemma med det som finns i datorn och på internet för att lära dig språket. (Ann,  

         grupp 2) 

 

         Det är värre med de som ligger i underkant i planeringen. Det är det som kan drabba de 

         här eleverna, de utlandsfödda med språkliga problem och förståelsemässiga. (Ola,  

         grupp 3)    

    

Samtliga respondenter menar att språkproblem, en ”språkbarriär”, utgör det största hindret för 

elever och föräldrar för att de ska kunna utnyttja alla de möjligheter till insyn och öppenhet 

som det nya verktyget kan komma att innebära. Alla former av kommunikation med en-till-en 
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mellan skolan och elever, skolan och föräldrar och mellan svenska och utlandsfödda elever 

anser respondenterna begränsas av de svårigheter med svenska språket som de utlandsfödda 

eleverna och föräldrarna har. Det ”dokumentspråk” som används ex. i styrdokument, 

omdömen, utvecklingsplaner och planeringar av arbetsområden försvårar ytterligare 

tillgängligheten för föräldrar och elever. Komunikationen bygger på att kunna läsa och skriva 

svensk text vilket skapar osäkerhet och kan verka oöverstigligt för framför allt föräldrar, 

menar respondenterna. På det sättet blir kommunikationen en envägskommunikation. Fyra 

respondenter nämner risker för en ojämlik utveckling på grund av detta. 

 

          Ett problem med den här elevgruppen kan vara att föräldrarna inte behärskar språket.  

          De kan bli en bortglömd grupp. De kan hamna mellan stolarna. (Ola, grupp 3) 

 

          Det kan ju också göra att det blir klyftor mellan svenskar och utlandsfödda elever, ännu  

          större kanske än det är idag. De svenskfödda kan använda det här fullt ut och bli ännu  

          bättre medan utlandsfödda inte kan göra det. Det kan vara en risk. (Per, grupp 3) 

 

Oftast handlar kommunikationen om ”kom-ihåg-lappar” på elevdatorernas skrivbord men 

framförallt emailkontakter med information och meddelanden som gäller aktiviteter i skolan, 

möten, utvecklingssamtal o.s.v. Det är mycket sällsynt, till skillnad från svenska föräldrar, att 

de utlandsfödda elevernas föräldrar tar kontakt med skolan med frågor, synpunkter eller 

kommentarer när det gäller elevens skolgång, menar respondenterna. En respondent 

konstaterar att dessa föräldrar, precis som svenska föräldrar, undrar och har åsikter men 

hindras av språket. Endast om föräldrarna av någon anledning ombeds svara sker en 

återkoppling. En sådan kommunikation sker ofta via eleverna som läser, förklarar och 

medverkar när svaret formuleras. Även när frånvaro meddelas via datorn sker det genom 

eleverna själva. Två respondenter anser att kontakten också försvåras av att alla föräldrar inte 

har en emailadress och därför måste gå via elevens adress.  

 

          Där tror jag inte datorn är någon kanal tillbaka till skolan från hemmet. (Bea,grupp 3) 

 

          De här elevernas föräldrar är inte uppkopplade som andras föräldrar. (Ina, grupp 3) 

          

         Men e-post det funkar inte. Nej, där har inte  en-till-en bidragit. (Liv, grupp 3) 

 

Respondenternas uppfattningar om familjernas tillgång till datorer och internetuppkoppling är 

samstämmiga. Elevdatorerna är ofta den enda eller den nyaste datautrustning som familjen  

har. På den ena skolan bor de flesta familjerna i bostäder som ägs av ett kommunalt 

bostadsbolag där internetuppkoppling ingår i hyran. I skolans avtal med familjerna ingår att 

föräldrarna ska ha tillgång till elevdatorerna för att få insyn i och kunna kommunicera med 

skolan. Där tycks föräldrarnas tekniska färdigheter och förmåga att kommunicera via skrift 

vara den avgörande begränsningen. Respondenterna på den andra skolan menar att det är mer 

osäkert där om familjerna har tillgång till datorer och internet, emailadresser och tillräckliga 

färdigheter. Ibland finns inte elevernas föräldrar med på maillistor vilket de svenska elevernas 
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föräldrar alltid gör. Majoriteten av respondenterna på de båda skolorna ansåg att eleverna 

troligen är kunnigare än föräldrarna både när det gäller att hantera datorerna och språket. 

 

          Nej, det är inte självklart att familjerna har tillgång till datorer, internet och teknisk  

          förmåga. (Mia,grupp 1) 

 

         Jag kan tänka mig att barnen lotsar dem, det föreställer jag mig. (Ina, grupp 3) 

 

 

ANALYS, UR ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV, AV EN-TILL- 

EN I ARBETET MED UTLANDSFÖDDA ELEVER  

 

Nilholm (2005, 2007) visar med de tre specialpedagogiska perspektiven hur avgörande de 

respektive betraktelsesätten kan vara för den pedagogiska och specialpedagogiska 

verksamhetens utformning. Respondenternas beskrivningar har analyserats och tolkats utifrån 

Nilholms tre perspektiv. Även uppfattningar om inkludering analyseras utifrån tre 

specialpedagogiska perspektiv (Nilholm, 2005, 2006, 2007; Assarson, 2007). Avsikten har 

varit att med hjälp av tolkning och analys belysa hur de tre specialpedagogiska perspektiven 

och inkluderingsbegreppet kan komma till uttryck i en kontext genomsyrad av en-till-en som 

lärverktyg i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Infogade i tabeller med 

de tre specialpedagogiska perspektiven illustreras uppfattningar med citat. Tabellerna 

beskriver inte graden av förekomst av uppfattningar utan snarare den variation av 

uppfattningar och de glidningar mellan perspektiv som förekommer hos enskilda respondenter 

och gruppen respondenter. 

 

En-till-en och anpassning av undervisning - analys  

Utifrån ett kompensatoriskt perspektiv är orsaker till svårigheter biologiska, psykologiska, 

neurologiska eller på annat sätt individbundna. Åtgärder utgörs av kvalificerad hjälp relaterad 

till elevers uppvisade svårigheter. Av resultat redovisningen framgår att respondenterna 

huvudsakligen hänvisar till de utlandsfödda elevernas språkproblem som orsak till behov av 

särskilt stöd. Stödet innebär att på olika sätt minska elevens problem med språket och utgå 

från vad eleven förväntas klara av. En-till-en kan då underlätta för en undervisning utanför 

den ordinarie gruppen.  Ur ett kritiskt perspektiv möts problemen genom tillrätta lägganden i 

lärmiljön. Här beskriver respondenter sina egna insatser och hur förhållanden i hela 

undervisningsgruppen skapar förutsättningar för elevers utveckling och delaktighet. En-till-en 

betraktas här som ett viktigt men inte det enda verktyget. Det tredje perspektivet ger uttryck 

för det dilemma som det kan innebära att, inom ramen för den ordinarie undervisningen, ge 

eleven exempelvis det språkliga stöd den anses behöva för att kunna följa undervisningen i 

den ordinarie gruppen och klara kunskapskraven. Respondenterna talar här om samverkan 

mellan hur man utformar undervisningen med hjälp av en-till-en, utifrån människosyn och 

genom en flexibel organisation där eleven ibland deltar i mindre undervisningsgrupper. 

Uppfattningar kring anpassning av undervisning och inkludering glider mellan, ur ett 

kompensatoriskt perspektiv, tvivel på inkluderande lösningar, det kritiska perspektivets syn på 
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en-till-en som manifestation av en skola för alla och dilemmat där begreppet inkludering 

utmanas av att eleven själv uttrycker en vilja att få stöd utanför den ordinarie 

undervisningsgruppen. I det kompensatoriska och dilemma perspektivet överskuggar här 

elevernas behov av särskilt stöd effekterna av en-till-en på inkludering.      

 

TABELL 4 Uppfattning om en-till-en och anpassning av undervisning ur ett specialpedagogiskt 

                    perspektiv 

 Kompensatoriskt 

perspektiv 

Kritiskt perspektiv Dilemma perspektiv 

Uppfattning om 

orsak till behov 

av särskilt stöd 

Det är ju de här 

språkproblemen som de har. 

Det blir gånger tio de behöver 

särskilt stöd för att nå målen. 

(Grupp 3, Ina) 

Det blir en jobbig situation 

för de här eleverna. Jag 

kanske inte möter dem på 

rätt sätt. (Grupp 3, Ola) 

De har ju inte språket men 

det måste ju få ta tid också. 

De kunde vara fler sva 

lärare men det finns ju inte 

resurser. (Grupp 3, Per) 

Uppfattning om 

specialpedagogisk 

insats 

De har ju det här 

språkproblemet. De skulle 

behöva ännu mer individuell 

hjälp. (Grupp 3, Per) 

Var lär man sig språk bäst? 

Är det att sitta i en liten 

grupp framför en 

dataskärm och läsa texter 

och lyssna på uppläsningar 

på svenska? De måste ju 

träffa klasskompisar, 

komma in i ämnena, 

kommunicera. (Grupp 3, 

Ola) 

Det handlar både om 

tekniska möjligheter och 

människosyn. Alla kan inte 

vara på s.45. De måste få 

dra ner tempot om de 

behöver. (Grupp 2, Ann)  

Uppfattning om 

pedagogisk insats 

Det är bättre att gå till nå’n 

som har tid och puttar och det 

kan de ju om det är en mindre 

grupp. De har ju allt med sig i 

datorn.(Grupp 3, Liv) 

Jag gör i ordning allt 

material och lägger in i 

datorn, jag jobbar mycket 

med ord- förklaringar med 

alla elever. Jag ser till att de 

har stöd i hela situationen. 

(Grupp 3, Liv) 

De har uppläsnings -

program men det spelar ju 

ingen roll om man inte 

förstår texten. De får 

material med lättare text 

och enkelt formulerade 

uppgifter och tillgång till att 

gå i liten grupp med coach. 

(Grupp 3, Bea) 

Uppfattning om 

inkludering 

De ska ju slussas ut i skolan 

men det finns ju inte en chans 

att nå målen på så kort tid. 

(Grupp 3, Per) 

Det blir ju en skola för alla 

med samma förutsättningar 

för vi har samma redskap. 

De blir en del av helheten. 

(Grupp1, Eva) 

Man får jobba med att man 

är i klassrummet med de 

här eleverna men att de får 

gå ifrån och få handledning 

när de känner att de 

behöver. (Grupp 2, Ann) 

 

 

En-till-en och individualisering - analys 
Analysen av respondenternas uppfattningar kring individualisering visar att dessa kan 

kategoriseras utifrån de tre specialpedagogiska perspektiven. Ur det kompensatoriska 

perspektivet återkommer uppfattningen att det individbundna språkproblemet är orsaken till 

behovet av särskilt stöd. De specialpedagogiska insatserna för att kompensera för bristande 

kunskaper ses då i form av extrastöd utanför den ordinarie undervisningsgruppen och är inte i 

första hand relaterade till en-till-en. Med uppfattningar utifrån det kritiska perspektivet 

förlägger respondenter orsaker till behov och utformning av insatser till lärmiljön. Kontinuitet 

och kunskap hos personalen, kommunikation mellan berörda pedagoger och förmåga att 

skapa gynnsamma förutsättningar i den ordinarie undervisningsgruppen berörs. En-till-en 

anses här vara en del i arbetet men inte ha en avgörande betydelse. Dilemmat utgörs av att 

samtidigt kunna hantera elevernas problem med språket, elevernas behov av och önskemål 

om både delaktighet i klasssen och stöd utanför gruppen och nödvändigheten av att skolan 

anpassar sig till att språkutveckling kräver tid. En-till-en uppfattas här av respondenterna som 
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ett redskap för pedagogiska och specaialpedagogiska insatser i och utanför den ordinarie 

undervisningsgruppen. Respondenternas uppfattningar kring inkludering och 

individualisering kunde inte kategoriseras ur det kompensatoriska perspektivet som i 

huvudsak segregerande. Inkludering ur det kritiska perspektivet uttrycks som att en-till-en gör 

eleven till en i mängden i den ordinarie undervisningsgruppen.  

 

TABELL 5 Uppfattning om en-till-en och indvidualisering ur ett specialpedagogiskt  

                    perspektiv 
 Kompensatoriskt 

perspektiv 

Kritiskt perspektiv Dilemma perspektiv 

 Uppfattning om 

orsak till behov 

av särskilt stöd 

Det som bromsar är att de 

har problem med språket. 

Det hindrar målupp- 

fyllelsen. (Grupp 2, Ann) 

 

Det behövs kontinuitet och 

kunskap bland personalen. 

Språkutveckling kan vara 

svårt att se under bara en 

termin. Allt finns ju samlat i 

datorn! (Grupp 3, Ina) 

Det sitter i språkförståelsen 

men skolan måste anpassa 

sig till att språkut-veckling 

tar tid. (Grupp 1, Eva) 

Uppfattning om 

specialpedagogisk 

insats 

Eleven går iväg och får 

extrastöd. Det handlar om 

att lära sig grunderna i 

basämnen. (Grupp 3, Ola) 

Eleven ka komma och säga att 

nu är det för mycket då går vi 

in på datorn och tittar och så 

måste lärarna kommunicera 

med varandra och hitta andra 

vägar. (Grupp 2, Ann) 

Det är ju språket, de känner 

att de behöver så mycket 

hjälp, att andra får vänta så 

länge därför går de hellre 

ifrån och jobbar men då har 

de ju med sig allt i datorn. 

(Grupp 3, Liv) 

Uppfattning om 

pedagogisk insats 

Det är ju lärare som vill att 

de ska gå ifrån för att få 

hjälp att klara 

kunskapskraven. (Grupp 2, 

Siv) 

Kommunikation är bästa 

sättet, en öppen, tillåtande 

grupp, att få till utbildande 

samtal men där är inte datorn 

nå’n nyckel. (Grupp 3, Ola) 

De jag har kvar i 

klassrummet funkar det bra 

för men de behöver klart 

mer handledning vid 

datorn. De som går till 

coachen vill ha mini- 

kursen. (Grupp 3, Bea) 

Uppfattning om 

inkludering 

 Länge har ju barn i behov av 

särskilt stöd behövt en dator 

men nu har alla det och då är  

man en i mängden. (Grupp 2, 

Ann) 

Med datorn kan man både 

ge stöd utifrån individuella 

förutsättningar och 

samtidigt är de inkluderade, 

en del av gemenskapen. De 

särskiljs inte. (Grupp 1, 

Eva) 

 

 

En-till-en och samverkan med hemmet - analys 
En analys av uppfattningar kring samverkan med hemmet kan göras utifrån de tre 

specialpedagogiska perspektiven. En stor del av respondenternas uppfattningar kan härledas 

ur den möjlighet till kommunikation och information som en-till-en kan innebära. I det 

kompensatoriska perspektivet kretsar respondenternas uppfattningar kring hemmets språkliga 

brister, brist på förståelse för grundläggande värdebegrepp i den svenska skolan och 

respondenternas behov av att kunna skapa förståelse för vad skolan vill ha framfört. Ur det 

kritiska perspektivet uppfattas behov av stöd utgå från ett engagemang hos utlandsfödda 

föräldrar som inte avviker från föräldrar generellt. Uppfattningar kring åtgärder kretsar kring 

att allmänt kunna erbjuda läxhjälp via skype och kring inställningen att allt skolarbete ska 

kunna göras i skolan på skoltid. Det formella skolspråket utgör ur dilemmaperspektivet en 

svårighet inte bara för utlandsfödda föräldrar och elever. Personalen ses som de som ska ta 

ansvar för riskerna med ett svårgenomträngligt skolspråk genom att skapa kommunikation 

kring exempelvis omdömen och betyg. Reflektioner kring en-till-en som verktyg nämns 
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framförallt ur kritiskt och dilemmaperspektiv. Från ett kritiskt perspektiv framträder 

uppfattningen att inkludering och en skola för alla möjliggörs genom att avtala fram en 

likvärdig tillgång till datorer för alla föräldrar och elever. I det kompensatoriska perspektivet 

formuleras de utlandsfödda föräldrarnas avvikande uppfattningar om förhållningssätt och en 

demokratisk skola. Dilemmaperspektivet problematiserar inkludering och verktyget en-till-en, 

kommunikation med föräldrar och barnens/elevernas utökade ansvar.   

 

Tabell 6 Uppfattning om en-till-en och samverkan med hemmet ur ett specialpedagogiskt 

               perspektiv 

 

   

 

Kompensatoriskt 

perspektiv 

Kritiskt perspektiv Dilemma perspektiv 

Uppfattning om 

orsak till behov 

av särskilt stöd 

Det är ju språket och annan 

kultur. Om man inte har 

stött på begrepp som dialog, 

delaktighet, demokrati då 

blir det svårt att förstå vad 

vår skola går ut på. (Grupp 

1, Mia) 

 

De är ju precis lika 

intresserade av hur det går för 

barnen, där finns det ju ingen 

skillnad. (Grupp 3, Ina) 

Det är en språklig kultur 

som är främmande, mindre 

personlig, mer formell och 

det är ju inte bara för 

utländska föräldrar men det 

spelar ännu större roll för 

dem. (Grupp 3,  

Liv ) 

Uppfattning om 

specialpedagogisk 

insats 

 Många barn har inte någon 

hjälp hemma, det är orättvist, 

de är oftare så för den här 

gruppen. De får sitta själva 

och klura. De skulle behöva 

läxhjälp, man skulle kunna 

skypa… (Grupp 2, Ann) 

Föräldrarna kanske inte 

förstår vad som står i 

dokumenten, kan inte läsa, 

kan inte ta sig in på sidan. 

Vi tar ju hit dem på möten, 

det är en fara vi måste 

jobba med. (Grupp 1, Eva) 

Uppfattning om 

pedagogisk insats 

Problemet med den här 

elevgruppen kan vara att 

föräldrarna inte behärskar 

språket. Där hjälper inte 

datorn. Vi måste ha tolk för 

att de ska förstå vad vi vill 

ha fram. (Grupp 3, Ola) 

Det är ju mycket enklare med 

hemuppgifter när allt finns på 

datorn som de tar hem men 

jag försöker tänka att 

skoluppgifter i första hand ska 

göras i skolan. (Grupp 3, Ina) 

Vi har ju betyg och lägger 

ut omdömen på datorn men 

då är det ju vilken för- 

ståelse föräldrarna har. Det 

är viktigt att lärarna reso-  

nerar och kommunicerar 

runt omkring detta. (Grupp 

1, Mia) 

Uppfattning om 

inkludering 

Det handlar ju om en 

förståelse för det 

förhållningssätt vi har. En 

demokratisk skola är 

svårare att förstå. Det är 

inga fyrkantiga, enkla 

lösningar på saker här. 

(Grupp 1, Mia) 

Föräldrar har tillgång till 

elevens dator hemma så är 

avtalet. Man ska inte behöva 

äga en dator själv är tanken 

för det har inte alla möjlighet 

till. (Grupp 3, Bea)  

Mail fungerar ju ändå 

ganska bra. De har det på 

pränt och kan översätta i 

lugn och ro hemma men de 

här eleverna tar ett större 

ansvar än svenska. De ska 

översätta, förklara, skriva. 

(Grupp 3, Ina)  

 

 

 

DISKUSSION 
I metoddiskussionen görs reflektioner kring hur studiens metodval, fenomenografisk 

forskningsansats och kvalitativ forskningsintervju, inverkat på studien. Därefter diskuteras 

resultatutfallet i relation till tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

 

METODDISKUSSION 

Syftet att beskriva och analysera pedagogers och rektorers erfarenheter av och uppfattningar 

om en-till-en som ett verktyg i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd 



 

41  

motiverade valet av fenomenografisk forskningsansats där respondenters uppfattningar om ett 

fenomen söks (Kihlström, 2007b; Marton & Booth, 2011 Patel & Davidson, 2011; Svensson, 

1989). De fenomenografiska metoderna för datainsamling och analys innebar att arbetet med 

studiens syftesformulering och forskningsfrågor kunde genomföras på ett strukturerat, 

konsekvent och ändamålsenligt sätt.  

 

Generalisering utifrån resultatet bör göras med försiktighet då datainsamlandet gjordes med 

ett mindre antal respondenter, nio stycken, i en begränsad kontext (Kihlström, 2007b; Marton 

& Booth, 2000; Kvale & Brinkmann, 2009). De flesta respondenterna hade arbetat relativit 

kort tid med verktyget en-till-en och befann sig fortfarande i en inledande fas där utveckling, 

prövning och omprövning skedde kontinuerligt, vilket också kan begränsa förutsättningarna 

för generalisering. Valet av respondenter gjordes i första hand av rektorerna på respektive 

skolor och kan därmed ha påverkat resultatet och grunden för en generalisering.    

 

Validiteten kan stärkas genom att flera olika datakällor väljs och trianguleras, exempelvis 

olika platser för datainsamling (Kihlström, 2007c; Patel & Davidson 2011). Detta var avsikten 

när flera skolor eftersträvades som kontext för den empiriska undersökningen men kunde bara 

delvis uppfyllas då en-till-en projekt än så länge lokalt genomförts i begränsad utsträckning. 

Av samma anledning gjordes inte heller ingående kontextanalyser, trots möjlighet till 

yttterligare information, då dessa hade kunnat försämra förutsättningarna för den 

konfidentialitet som utlovats. Däremot kunde ytterligar respondenter och kommuner ha ingått 

i undersökningen för att på så sätt stärka validiteten. Genom att tillämpa flera 

datainsamlingsmetoder, exempelvis även observationer, och triangulering av dessa, hade 

datamaterialet kunna utgöra underlag för rikare tolkningar (Patel & Davidson, 2011). 

Observationer kunde ha genomförts under respondenternas lektioner för att studera 

förhållandet mellan respondenternas beskrivningar och den gestaltade praktiken. På det sättet 

hade möjligheten ökat att ytterligare kunna belysa och fördjupa förståelsen för 

respondenternas uppfattningar om verktyget en-till-en i arbetet med utlandsfödda elever.   

 

Fenomenografins analysmetoder (Alexandersson, 1994; Kihlström, 2007b; Patel & Davidson 

2011) tillsammans med meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009) bidrog till att 

analysarbetet genomgick flera faser. Tillämpning av medbedömare i analysarbetet hade 

eventuellt kunnat öka förfarandets reliabilitet (Kihlström, 2007b). För att ytterligare stärka 

analysens tillförlitlighet användes ett urval citat av respondenterna. Möjligen kunde fler och 

andra citat valts och en mer detaljerad presentation av resultatet med fler exempel ur 

intervjumaterialet gjorts för att skapa de bästa förutsättningarna för analysprocessen.  

 

RESULTATDISKUSSION 

I studiens resultat beskrivs hur respondenterna uppfattar hinder och möjligheter när verktyget 

en-till-en tillämpas i arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Under rubriker 

som anknyter till syftesformuleringens forskningsfrågor diskuteras studiens resultat och 

pedagogiska implikationer utifrån tidigare forskning presenterad i bakgrundsdelen. Slutligen 

diskuteras resultatanalysen utifrån de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. 
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En-till-en och anpassning av undervisning 

En-till-en kan ha stor betydelse för möjligheterna att anpassa undervisningen till grupper där 

utlandsfödda elever i behov av särsilt stöd ingår liksom att förbättra elevernas 

kunskapsutveckling enligt uppfattningar i undersökningen. Förbättrad kunskapsutveckling 

genom en-till-en kan inte beläggas enligt en nyligen genomförd forskningsöversikt (Fleischer, 

2012).  Däremot finns en överenstämmelse i tidigare forskning med lärares uppfattningar att 

en-till-en gynnar både andraspråkselever och i elever i behov av särskilt stöd (Grimes & 

Warschauer, 2008, Mabry & Snow, 2006; Tallvid & Hallerström, 2009). Det nya verktygets 

multimodala möjligheter, möjligheter till kommunikation och att skapa struktur och 

tillgänglighet tycks engagera studiens pedagoger i ett förändringsarbete när det gäller 

anpassning av undervisningen. Ett lärarengagemang med frågeställningar kring den egna 

undervisningens metoder och mål vid införandet av en-till-en både bekräftas (Kroksmark, 

2011) och motsägs (Fleischer, 2012) i tidigare forskning. Det är möjligt att arbetet med den 

elevgrupp som som fokuseras i undersökningen liksom i debatt och utredningar, en 

mångkulturell och flerspråkig elevgrupp i tonåren med låg måluppfyllelse, utgjort en stark 

motivation för pedagogerna att söka alternativa vägar med hjälp av det nya verktyget. Det är 

en elevgrupp som upplever stora påfrestningar och bör mötas av en anpassad undervisning 

(Allison & Rehm, 2007). Datorernas multimodala funktioner används i undersökningens 

undervisning för att stärka och fördjupa elevernas förståelse av svåra och abstrakta begrepp 

och möjligheter att uttrycka sig trots språkliga brister, en fördel som pedgogers uppfattningar 

vittnat om i tidigare undersökningar (Allison & Rehm, 2007; Grimes & Warschauer, 2008; 

Tallvid & Hallerström, 2009). Bl.a. anses just visualisering vara en av fyra framgångsrika 

undervisningstrategier i mångkulturella elevgrupper (Allison & Rehm, 2007).  

 

En undervisning som med en-till-en alltmer inriktas mot tematiska, öppna uppgifter, 

valmöjligheter för eleven, utgångspunkt i elevens egna intressen och erfarenheter och olika 

uttryckssätt både praktiseras delvis och problematiseras av respondenterna i undersökningen. 

Exempel på lyckade tillämpningar ges av respondenterna där utlandsfödda elever, tack vare 

datorns multimodala möjligheter, kunnat arbeta utifrån sitt intresse för modersmålet och den 

egna kulturen och religionen vilket är i linje med Skolinspektionens rapportering (2010, 

2010:16) och styrdokument (Lgr 11; SS 2010:800). Två- och flerspråkiga elever presterar bäst 

när flerspråkigheten och den egna kulturen värdesätts och odlas och får samspela med 

värdlandets språk och kultur. Då skapas också bäst förutsättningar för målspråksutveckling 

(Scanlan, 2011). De utlandsfödda elevernas två- och flerspråkighet framträder i  

undersökningen ofta som ett svårhanterligt språkproblem. Det ses som orsak till att 

traditionella varianter av undervisning, från den analoga livsvärlden, trots datorernas alla 

möjligheter, ofta påverkar utformningen av arbetsuppgifter och arbetsmaterial, exempelvis 

förenklade texter med färdiga frågor att besvara. En sådan strategi liksom pedagogers 

osäkerhet och oro inför hur man ska kunna utnyttja den nya tekniken bekräftas av Kroksmark 

(2011) och Dunleavy och Heinecke (2008). Denna omständighet tyder på ett stort behov av 

fortbildning för pedagoger, inte bara när det gäller tekniskt kunnande utan framförallt när det 

gäller hur ett digitalt lärande för de utlandsfödda eleverna i behov av särskilt stöd kan 

utformas. Att uttnyttja datorernas alla möjligheter för att hantera flerspråkighet och kulturella 

tillhörigheter som en tillgång i lärandet (Scanlan, 2011; Skolinspektionen 2010, 2010:16), 
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framstår som centralt för en sådan utbildning. Lärares undervisningsfärdigheter tycks vara 

avgörande för lärandets förutsättningar i en-till-en miljöer snarare än själva tekniken 

(Dunleavy & Heinecke, 2008; Mabry & Snow, 2006). Speciapedagogen kan i sitt uppdrag 

(SFS 2006:173)  och med kunskap om elevgruppen och de lokala förutsättningarna utgöra en 

viktig resurs för att utveckla lärmiljön och stödja pedagogerna i hur både kompensatoriska 

insatser och generella förändringar i undervisningen och lärmiljön kan utformas med det nya 

verktyget. 

 

Utfallsrummets reslutat visar att tid i förhållande till elevernas måluppfyllelse påverkar hur 

pedagoger utnyttjar möjligheterna med en-till-en för de utlandsfödda eleverna. Kravet på 

måluppfyllelse kan göra att respondenterna undviker att ge de utlandsfödda eleverna uppgifter 

där datorernas alla multimodala möjligheter som ex. filmskapande, uttnyttjas som 

arbetprocess och redovisningsform. Forskning (Mabry & Snow, 2006), stöder 

respondenternas uppfattning att dessa arbetsprocesser underlättar för de utlansfödda elevernas 

möjligheter att uttrycka sig och redovisa kunskaper och färdigheter trots bristande språklig 

behärskning. Alternativa bedömningsmetoder (Allison & Rehm, 2007) är en av fyra 

framgångsrika undervisningsstrategier för mångkulturella grupper. Den bygger på att eleverna 

kan visa sin förståelse på många olika sätt trots brister på målspråket, en möjlighet som det 

nya verktyget skulle kunna erbjuda. Aktiviteterna anses dock av respondenterna tidskrävande 

och hamnar paradoxalt nog i konflikt med kravet på måluppfyllelse, resultat som också 

redovisats i tidigare undersökningar (Kroksmark, 2011). Formuleringar av mål att uppnå som 

är lika för alla motverkar på det sättet respondenternas strävan att, med hjälp av det nya 

verktyget, arbeta med och värdesätta olikheter, en motsättning som belagts av Göranson, 

Nilholm och Karlsson (2009). Datorerna skapar bättre förutsättningar för både formell och 

informell bedömning (Mabry & Snow, 2006)  vilket också en-till-en projekten skapat behov 

av  (Grimes & Warschauer, 2008; Kroksmark, 2011). Den omständigheten kan gynna de 

utlandsfödda eleverna och vara ett utvecklingsområde där specialpedagogen (SFS 2006:173) i 

samverkan med övrig personal söker alternativa metoder för att  med en-till-en som verktyg 

utreda och bedöma utlandsfödda elevers tidigare erfarenheter, kunskaper och färdigheter 

(Allison & Rehm, 2007). Detta skulle också vara i linje med synpunkter på utredning och 

bedömning som  European Agency for Development in Special Needs Education (2009) 

framfört. 

 

Undersökningens resultat när det gäller hur elevernas sociala interaktion påverkades av en-

till-en stod i kontrast till tidigare forskning. Respondenterna oroas av att en-till-en inte tycks 

främja samarbete med svenskfödda elever och snarare tycks hämma samvaro mellan 

grupperna under raster. De utlandsfödda elevernas språkproblem nämns som en orsak. 

Tidigare forskning (Grimes & Warschauer, 2008; Mabry & Snow, 2006) redovisar motsattta 

förhållanden där en-till-en anses medverka till snabbare social integration och 

språkutveckling. De rapporterade skillnaderna kan eventuellt förklaras med skillnader i 

kontext där de amerikanska undersökningarna genomfördes i områden och på skolor som ofta 

dominerades helt  av etnisk mångfald. Föreliggande undersökning genomfördes på skolor där 

flertalet elever var svenskfödda och hade svenska som modersmål även om den ena skolan 

hade förhållandevis många utlandsföddda elever. Omständigheten kan vara särskilt viktig att 
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uppmärksamma vid implementering av en-till-en i motsvarande kontext där utlandsfödda 

elever ingår i undervisningsgrupperna. Vikten av arbete med att förebygga och följa upp 

liknande konsekvenser påtalades av respondenterna och skulle kunna ledas av 

specialpedagogen som i sitt uppdrag bl.a. ska arbeta för att undanröja hinder i lärmiljön (SFS 

2006:173). Enligt Allison och Rehm (2007) är kommunikativa undervisningsstrategier som 

handledning av kamrat och samarbete i heterogena grupper särskilt gynnsamma för stärkt 

literacitet och språkutveckling i mångkulturella grupper. Scanlan (2011) betonar hur 

målspråksutveckling är sociokulturell och sker i interaktion med andra vilket ytterligare 

motiverar insatser för att motverka den segregering runt datorerna som respondenter och 

elever i undersökningen uppmärksammar. Vidare bör man ställa sig frågan om och på vilket 

sätt samarbete och interaktion fungerade innan införandet av en-till-en för att kunna bedöma 

det nya verktygets betydelse för problemet. Att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt är 

väsentligt för alla lärare som möter utlandsfödda elever (a.a.) vilket motiverar att handledning 

och utbilding för detta ges till pedagoger i mångkulturella en-till-en miljöer. Att utforma 

strategier för elevsamarbete och kamrathandledning vid datorerna har stöd i 

Skolinspektionens rapportering såväl som i tidigare forskning (Allison & rehm, 2007; 

Scanlan, 2011) och skulle kunna vara ett sätt att hantera det respondenterna identifierar som 

den undersökta elevgruppens språkproblem.  

 

En-till-en och individualisering 
Undersökningens respondenter menar att en-till-en betydligt ökat förutsättningarna för en 

individualiserad undervisning för de utlandsfödda eleverna. Den ordinarie undervisningen 

inriktas i högre grad på individuellt arbete. På det sättet görs den mer tillgänglig för alla 

elever. En sådan effekt av en-till-en för individualisering framkommer också i tidigare 

forskning (Fleischer, 2012; Grimes & Warschauer, 2008; Kroksmark, 2011; Mabry & Snow, 

2006; Tallvid & Hallerström, 2009). Däremot tycks inte det spontana och kontaktskapande 

intresse för varandras individuella datoraktiviteter som tidigare forskning redovisar infinna sig 

i utfallsrummets resultat (Kroksmark, 2011; Mabry & Snow, 2006), åtminstone inte mellan de 

utlandsfödda eleverna och målspråktalare. Elevernas bristande behärskning av målspråket kan 

vara en orsak, menar respondenter. Detta kan aktualisera tidigare diskussion kring 

utlandsfödda elevers språkutveckling (Allison & Rehm, 2007; Scanlan, 2011) och vikten av 

att skapa förutsättningar för kommunikation mellan eleverna runt datorerna, som tycks spela 

en viktig roll i elevernas tillvaro både under och efter skoldagen. 

 

Tidigare forskning rapporterar om hur implementering av en-till-en inneburit större 

svårigheter när elevunderlaget har en hög andel andraspråksinlärare och elever i behov av 

särskilt stöd (Grimes & Warschauer, 2008). I föreliggande undersökning redovisas inga 

sådana uppfattningar. De utlandsfödda eleverna lär sig, trots ringa erfarenhet, snabbt tekniken 

och själva sökförfarandet vilket är en följd av tillgång till teknik och uppkoppling även i 

hemmet (Mabry & Snow, 2006). Däremot tycks sökord och urval innebära svårigheter som 

kräver stöd från pedagoger vilket inte verkar vara uppmärksammat i tidigare forskning. 

Svårigheterna framstår som begripliga med tanke på elevernas begränsade 

målspråksfärdigheter och kan vara väsentliga att beakta vid implementering av en-till-en 
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bland utlandsfödda elever. Förutsättningarna för skrivande och textskapande förbättras dock 

med den nya tekniken menar respondenterna, vilket styrks av Grimes och Warschauer (2008). 

Uppfattningen att möjligheterna att samla allt arbetsmaterial i datorerna, liksom hjälp- och 

stödfunktioner, vinner tid och underlättar för elever och lärare att skapa struktur, stöds i 

tidigare forskning (Tallvid & Hallerström, 2009). Tid som går åt för förflyttningar för att få 

tillgång till stödfunktioner, material och stödpersoner eller tid som går åt till passiv väntan på 

hjälp kan undvikas när eleven har allt samlat i datorn i sitt klassrum, enligt respondenterna. 

Även återkoppling kan ges snabbare, menar respondenterna, vilket kan innebära tidsvinst i 

arbetsprocessen. Att en-till-en kan innebära ökad självständighet för eleverna och snabbare 

och tätare återkoppling, som beskrivs i undersökningsresultatet, menar även tidigare forskning 

(Fleischer, 2012; Grimes & Warschauer, 2008; Kroksmark, 2011; Mabry & Snow, 2006; 

Tallvid & Hallerström, 2009). Tidsvinst är inget som nämns uttryckligen i tidigare forskning 

men tycks ha hög aktualitet för de utlandsfödda eleverna och respondenterna i föreliggande 

undersökning. Det verkar uppenbart att styrdokumentens kunskaps- och målformuleringar 

(Lgr 11; SFS 2010:800) är orsak till en jakt på tid för de utlandsfödda eleverna som ofta 

upplevs behöva komma ikapp sina svenskfödda kamrater. Omständigheten kan vara svår att 

påverka på lokal nivå utan kräver snarare övergripande förändringar på nationell nivå. En 

inneboende motsättning tycks finnas i relationen mellan styrdokument och differentiering, 

elever i behov av särskilt stöd och två- och flerspråkiga elever (Göranson et. al, 2009; 

Scanlan, 2011). Rektorer och specialpedagoger kan utgöra ett viktigt stöd för pedagoger i 

utvecklandet av strategier för att hantera den komplicerade kombinationen av förutsättningar 

för undervisningen av utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd. Ett redskap, en-till-en, som 

vinner tid i olika avseenden kan tyckas särskilt betydelsfullt för den aktuella elevgruppen. 

 

I undersökningen redovisas hur respondenterna kan samtala med eleverna vid datorerna kring 

deras sökningar och initiativ på internet, sidor de besöker, material de visar och kring de 

samlade elevarbetena. Genom sådana samtal och elevens intresseval inom tematiska 

arbetsområden tycks pedagogerna kunna få en viss uppfattning om elevernas erfarenheter, 

intressen och kunskaper. Det skulle kunna tyda på att en-till-en på detta sätt kan bidra till 

fördjupade kunskaper om eleven (Grimes & Warschauer, 2008; Kroksmark, 2011; Mabry & 

Snow, 2006;). Den utökade kunskapen som läraren får om eleven skulle i sin tur kunna ge 

underlag för en undervisning som i högre grad utgår från elevens förutsättningar och intressen  

(Lgr 11; SFS 2010:800; Skolinspektionen, 2010, 2010:16). Individualisering genom 

förbättrade möjligheter att med en-till-en följa upp elevernas utveckling kan då inriktas på att 

utveckla ett mer individanpassat lärande (Mabry & Snow, 2006). 

  

Möjligheterna att med en-till-en tillgodose elevens individuella behov av stödfunktioner och 

hjälpprogram på ett sätt som inte är utpekande eller gör eleven avvikande skattas högt i 

undersökningens resultat av respondenter och bekräftas av tidigare forskning. De 

utlandsfödda elevernas behov av att smälta in, att inte avvika, kan tillgodoses vilket är en 

viktig aspekt för en elevgrupp som kan sägas uppleva stora påfrestningar (Allison & Rehm, 

2007). Genom att med datorernas hjälp underlätta för delaktighet och inkludering i 

klassrumsverksamheten byggs självkänsla hos elever i behov av särskilt stöd och 

andraspråkselever upp (Mabry & Snow, 2006).  
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En-till-en och samverkan med hemmet 
Arbetet med hemuppgifter och läxor kan underlättas avsevärt för utlandsfödda elever med 

hjälp av en-till-en enligt respondenternas uppfattningar i undersökningen och tidigare 

forskning (Tallvid & Hallerström, 2009). Även möjligheten att att på eget initiativ kunna 

arbeta hemma med uppgifter och med att träna och befästa färdigheter uppskattas enligt 

respondenterna av eleverna vilket tidigare bekräftats i undersökningar (Grimes & Warschauer, 

2008; Mabry & Snow, 2006; Kroksmark, 2011; Tallvid & Hallerström, 2009).  Datorns alla 

stöd- och hjälpfunktioner och möjligheter att kommunicera med lärare och kamrater innebär 

att eleverna till viss del kompenseras för ett stöd som föräldrarna oftast inte kan erbjuda, 

vilket tycks vara en vanlig omständighet (Bouakaz, 2007). Genom att eleverna med en-till-en 

får tillgång till hjälp- och stödfunktioner i hemmet kan eventuellt den känsla av uppgivenhet 

och resignation inför sin egen oförmåga att ge stöd, som de utlandsfödda elevernas föräldrar 

ofta känner, minskas (a.a). Ur rättvisesynpunkt, för att motverka en ”digital klyfta” och för att 

öka de utlandsfödda elevernas möjlighet till måluppfyllelse, kan det också tyckas väsentligt 

att genom en-till-en förse alla elever med en dator och internetuppkoppling. Att likvärdig 

tillgång till datorer och internetuppkoppling kan bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar 

för alla elever, inte minst när det gäller digitala färdigheter, betonas av Mabry och Snow ( 

2006). Likvärdighet, tillgång till och kompetens inom modern teknik lyfts fram i 

styrdokument (Lgr 11; SFS 2010:800) och i Europaparalmentets nyckelkompetenser för 

livslångt lärande. Frågetecken finns i undersökningens resultat kring varför de utlandsfödda 

eleverna inte alls i samma utsträckning som de svenska eleverna uttnyttjar möjligheten att 

fråga och be lärare och svenska kamrater om hjälp via sin datorer. Är orsaken en osäkerhet 

inför skriftlig kommunikation, eller en känsla av att vara segregerad, en känsla av 

utanförskap? Är det ett tecken på hur beroende elevernas språkutveckling är av 

kommunikation, samarbete och social interaktion irl, ”in real life”? Hur kan hinder undanröjas 

så att eleverna uttnyttjar möjligheterna med den digitala kommunikationen? Är någon form av 

läxhjälp eller annan form av lärarledd stödverksamhet en lösning? Situationen kan vara 

angelägen för pedagoger, rektorer och specialpedagoger att utreda för att de utlandsfödda 

eleverna ska kunna utnyttja det stöd som en-till-en kan erbjuda och som de är i så stort behov 

av. 

 

Medan svenskfödda elevers föräldrar, enligt undersökningens respondenter, får allt större 

insyn och delaktighet i elevernas skolgång med en-till-en är förhållandet inte detsamma för de 

utlandsfödda elevernas föräldrar. Det kan till och med vara risk för en ökad klyfta. För de 

barn och föräldrar som kan utnyttja det nya verktygets alla fördelar tycks det finnas 

möjligheter till en allt snabbare utveckling för eleven. Den ökade transparensen och 

delaktigheten genom insyn i skolans dokumentation och förenklad kommunikation mellan 

hem och skola som en effekt av en-till-en (Tallvid & Hallerström, 2009), tycks inte vara 

tillgänglig för de utlandsfödda elevernas föräldrar enligt undersökningens respondenter. 

Istället vittnar de om en envägskommunikation från skolans håll. Språkproblem, ett 

svårtillgängligt dokumentspråk, bristande skolunderbyggnad och bristande kännedom om 

svensk skolverksamhet har identifierats av Bouakaz (2007) som hinder för att föräldrar ska 

kunna delta aktivt i barnens skolgång. Samma orsaker får enligt undersökningsresultatet 
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genomslag när samverkan ska genomföras mellan skolan och de utlandsfödda familjerna med 

hjälp av en-till-en.  Om samverkan med hemmet allt mer sker digitalt på bekostnad av fysiska 

möten kan föräldrar utestängas från möjligheten att ställa frågor och framföra synpunkter. 

Risken finns att de då resignerar och överlämnar allt ansvar till skolan (Bouakaz, 2007). Det 

är speciellt allvarligt med tanke på att föräldraengagemang och föräldrasamverkan i 

mångkulturella skolor enligt empiriska rön anses vara en viktig förutsättning för elevers 

studieframgång (Scanlan, 2011). Samverkan med föräldrar och föräldrars infllytande fastslås 

också i styrdokument (Lgr 11; SFS 2010:800), av Eurpopean Agency (2009) och 

Skolinspektionens granskning (2010:16). Det framstår som om samverkan med hemmet kan 

vara den svagaste länken i en en-till-en miljö där utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd 

ingår. Sådana signaler bör tas på stort allvar både på enhets- och förvaltningsnivåer för att 

söka genomgripande lösningar inom en kommuns skolväsende. Brist på ett gemensamt 

koncept för hur man får föräldrar mer involverade i skolan utpekas ofta av lärare som ett 

hinder (Bouakaz, 2007). Det kan exempelvis handla om kommunens lärplattform såväl som 

om lösningar i en-till-en miljön i den enskilda skolan. Översättningsstöd, mötesplatser och 

former och vägar för ömsesidig information osv. kan vara områden att utveckla. Med 

respondenternas ord kan det annars handla om familjer som hamnar mellan stolarna och en 

klyfta som ökar mellan svenskfödda och utlansfödda elevers familjer. Enligt Dunleavy och 

Heinecke (2008) är det viktigt att försöka avgöra om den likvärdiga tillgången till tekniska 

verktyg verkligen medför likvärdiga möjligheter till kunskapsmässig framgång oavsett ras, 

klass och kön. 

 

Specialpedagogiska perspektiv och inkludering 
De utlandsfödda elevernas två- och flerspråkighet framträder i undersökningens resultat som 

ett svårhanterligt språkproblem. Vid anpassning av undervisningen tycks dessa språkproblem 

avgöra hur specialpedagogiska perspektiv intas och hur en-till-en uppfattas och utnyttjas i 

detta avseende. Elevernas behov, i detta fall av språkutveckling på målspråket, definieras 

negativt (Göranson, Nilholm & Karlsson, 2009), är orsak till upprättandet av åtgärdsprogram 

och utmanar på det sättet perspektivtagningen (Helldin, 2007). Lokala styrdokument (Lokal 

verksamhetsplan) uttalar ett kritiskt perspektiv med ledord som inkludering, en skola för alla 

och ett bejakande av olikheter (Assarson, 2007; Helldin, 2007; Nilholm, 2005, 2006). I stället 

tycks ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2005, Helldin, 2007) komma till uttryck i 

undersökningen där eleven ses som bärare av ett (språk)problem som utgör hinder för 

måluppfyllelse (Göranson et al. 2009). Enligt Helldin (2007) utmanar de utlandsfödda 

elevernas språksvårigheter och behov av kulturell bekräftelse perspektiven då kompensation i 

någon form tycks oundviklig vilket tydligt illustreras i undersökningens resultat. 

 

Undersökningens respondenter intar ett kompensatoriskt såväl som ett dilemma perspektiv där 

en-till-en anses kunna underlätta avsevärt för undervisning som ges individuellt eller i grupper 

utanför den ordinarie undervisningsgruppen. Syftet tycks vara att påskynda och effektivisera 

elevernas språk- och kunskapsutveckling. Från ett kritiskt perspektiv betraktas detta som 

särskiljande och stigmatiserande (Nilholm, 2005, 2006, 2007; Assarson, 2007). Det är 

uppenbart att en-till-en i undersökningsresultatet uppfattas vara ett verktyg som stärker 

insatser för de utlandsfödda eleverna oavsett vilket perspektiv man intar och oavsett graden av 
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inkludering/exkludering detta medför. Kompensatoriska lösningar kan vara kortsiktigt 

effektiva men bör inte utesluta att långsiktiga strukturer och lösningar eftersträvas som inte är 

särskiljande (Allison & Rehm, 2007; Emanuelsson et el., 2001; Helldin, 2007; Scanlan, 

2011;). Detta kan vara en aspekt för specialpedagoger (SFS 2006:173) att undersöka och 

värdera när verktyget en-till-en alltmer används i arbetet med utlandsfödda elever.  

 

Respondenterna intar ett kritiskt perspektiv när de beskriver hur en-till-en även ökar 

möjligheterna att realisera en undervisning som kan möta olikheter inom klassrummets ram 

(Assarson, 2007; Nilholm, 2005, 2006). Verktyget är lika för alla och utrustas och används 

utifrån individuella behov. Klassrummens tekniska utrustning bidrar också till att de 

utlandsfödda eleverna i högre grad kan delta i klassrummets gemensamma aktiviteter. Det 

kritiska perspektivet tycks i utfallsrummets resultat gestaltas som en skola för alla där 

delaktighet möjliggörs för elever med svårigheter snarare än en skola för alla där mångfald 

och olikhet bejakas som en självklar utgångspunkt för undervisning och kunskapsbildande 

(Assarson, 2007; Göranson et. al, 2009). Assarson menar att det kommit att bli ett vanligt 

förekommande sätt att realisera en skola för alla och det kritiska perspektivet. I 

undersökningen uppfattas styrdokumentens kunskapskrav och krav på målupfyllelse (Lgr 11; 

Skollagen, SFS 2010:800) begränsa förutsättningarna för användandet av en-till-en och de 

mer tidskrävande uttrycksmöjligheterna för de utlansfödda eleverna. På det sättet utnyttjas 

inte heller den potential en-till-en tycks kunna ha för att bidra till realiserandet av inkludering 

och en skola för alla där flerspråkigheten och tillhörigheten i olika kulturer ses som en till 

gång snarare än ett problem för undervisningen (Nilholm, 2006; Scanlan, 2011). Frågan kan 

ställas vilket perspektiv som kan ge de bästa förutsättningarna för de utlandsfödda eleverna 

och hur inkludering för deras del realiseras (Nilholm, 2006). Kan alla de möjligheter (inte 

bara stöd- och hjälpfunktioner) en-till-en erbjuder påverka hur specialpedagogiska perspektiv 

intas? Att belysa och analysera sådana frågeställningar utifrån lokala förhållanden, förslagsvis 

under specialpedagogens och rektors ledning, skulle kunna innebära en lärande och stödjande 

process för de som dagligen möter och hanterar problematiken runt elevers olikheter och 

begreppet inkludering (Helldin, 2007; Nilholm, 2006). 

 

Möjligheterna att med en-till-en ha ständig tillgång till stödfunktioner och material överallt  

underlättar för och avdramatiserar elevers och lärares förflyttningar mellan 

undervisningsgrupper och rum enligt undersökningens resultat. Med en-till-en är lärandet inte 

längre enbart förlagt till ett klassrum. Rum för lärande är alla de platser där dator och internet 

är tillgängliga (Grimes & Warschauer, 2008; Kroksmark, 2011; Mabry & Snow, 2006; 

Tallvid & Hallerström, 2009). I en förlängning kan det innebära att fenomen som rumsligt 

särskiljande och motsatsförhållandet exkludering/inkludering (Nilholm, 2005, 2006), genom 

en-till-en kan komma att neutraliseras och sakna relevans när alla elever och lärare möts både 

i olika virtuella och fysiska rum i olika konstellationer utifrån varierande behov. Kroksmark 

(2011) beskriver lärares entusiasm över de möjligheter en sådan rumslig utvidgning innebär. 

Undersökningens resultat pekar på hur en-till-en skulle kunna möjliggöra en starkt 

individualiserad och rumsligt neutral undervisning för alla elever, eventuellt med 

konsekvenser som beskrivs ovan. Viktiga frågor att ställa kan då gälla de utlansfödda 

elevernas behov av social interaktion liksom hur språkutveckling, som är sociokulturell och 
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bygger på kommunikation och samarbete (Allison & Rehm, 2007; Scanlan, 2011) ska 

gestaltas för de utlandsfödda eleverna. Undersökningens resultat tydde ju på risk för 

segregerade aktiviteter runt datorerna. Vidare kan frågan ställas hur en inkluderande 

verksamhet som bejakar olikhet och mångfald som utgångspunkt i undervisningen (Assarson 

2007; Nilholm, 2006) realiseras med verktyget en-till-en i olika virtuella och fysiska rum. 

Frågor kan också ställas kring hur specialpedagogiska perspektiv realiseras och intas med de 

nya rumsliga förutsättningarna. 

 

Med ett kompensatoriskt perspektiv på svårigheter i skolans samverkan med hemmet 

framhävs i undersökningsresultatet ett antal problem som föräldrar är bärare av (Nilholm, 

2005, 2006, 2007). Bland annat anges språkproblem, kulturella skillnader och bristande 

förståelse för grundläggande värdebegrepp vilket är vanliga hinder som pekas ut av lärare vid 

föräldrasamverkan i mångkulturella skolor (Bouakaz, 2007). Genom att inta ett 

kompensatoriskt perpektiv och därmed ett exkluderande förhållningssätt till 

föräldrasamverkan (Nilholm, 2006) kan det finnas en risk att skolor, som i 

undersökningsresultatet, strävar efter att informera och utbilda föräldrar men försummar, eller 

inte förmår att informera sig om föräldrars erfarenheter, frågeställningar och synpunkter. 

Bouakaz pekar på hur föräldrar kan känna osäkerhet inför undervisningsmetoder och 

ämnesinnehåll och tvivel på skolans effektivitet.  Särskilt stöd blir också mer effektivt och 

inkluderande om organisationen för särskilt stöd är begriplig för föräldrar och elever 

(Nilholm, 2006; Scanlan, 2011). För att undvika den envägskommunikation med en-till-en 

som beskrivs i undersökningsresultatet kan det vara nödvändigt att utveckla en mer jämbördig 

relation mellan skola och hem där former för informationsflöde också förutsätter 

ömsesidighet (Scanlan, 2011). Det skulle annars kunna finnas risk för att en kommunikation 

som helt domineras av en-till-en skulle få en segregerande effekt (Nilholm, 2006) och 

innebära ett allt för stort ansvar för de utlandsfödda eleverna. Undersökningsresultatet visar 

hur de redan nu sköter en stor del av kommunkationen via en-till-en mellan hem och skola. 

En skola för alla avser mångfald (Assarson, 2007) och betonas i den lokala 

verksamhetsplanen vilket talar för ett perspektivtagande där mångfalden av olikheter kan 

inkluderas. Utifrån ett kritiskt perspektiv (Assarson, 2007; Nilholm, 2005, 2006) där familjers 

olika bakgrund, språk och kultur bekräftas och synliggörs genom dialog, skulle lösningar i 

omgivande strukturer när det gäller tillgång till teknik och digital kompetens, språkstöd och 

informationsvägar kunna utformas så att delaktighet och ömsesidighet möjliggörs. Med 

utgångspunkt i det kritiska perpsektivet och i dilemmaperpsektivet (Nilholm, 2005) resonerar 

undersökningens respondenter kring samverkansproblem och en-till-en. Respondenterna talar 

om dilemman som betraktas från flera olika håll, utifrån hur elever, föräldrar och skolan 

involveras och utifrån förhållanden i lärmiljön vilket därmed kan öppna för ett 

perspektivtagande där inkludering realiseras genom interaktiva processer (Nilholm, 2006) 

 

AVSLUTANDE REFLEKTION OCH FORTSATT FORSKNING 

Med en fenomenografisk metodansats och med specialpedagogiska perspektiv liksom 

inkluderingsbegreppet som teoretiskt ramverk synliggjordes hur undersökningens pedagoger 

och rektorer gled mellan tre specialpedagogiska perspektiv och gestaltning av 

inkludering/segregering i arbetet med de utlandsfödda eleverna och en-till-en. En frustration 



 

50  

kom till uttryck där relationer mellan tid, målformuleringar och elevernas 

målspråksutveckling beskrevs som återkommande dilemman. En-till-en tycktes här kunna 

påverka pedagogernas möjligheter att möta olikheter, att arbeta både mer individualiserat och 

inkluderande och dessa utmaningar hanterades i realiserandet av ett dilemmaperspektiv. Även 

ett realiserande, med en-till-en som ett verksamt medel, av ett kritiskt perspektiv där 

undervisningen i högre grad organiserades inkluderande som en skola för alla, både uttrycktes 

som en strävan och redovisades av rektorer och pedagoger. Specialpedagogiska insatser 

framstår som särskilt angelägna för att stödja pedagoger och utlandsfödda elever i den 

komplexa lärandesituation som uppstår när elevers olikheter, som annat modersmål och annan 

kultur, framträder som problem och orsak till att åtgärdsprogram upprättas och särskilt stöd 

utformas. Specialpedagogens kunskaper om specialpedagogisk perspektivtagning kan vara ett 

stöd när elevgruppens behov av kompensatoriskt stöd utmanar en strävan efter inkludering 

och en skola för alla (Assarson, 2007; Helldin, 2007). Att leda det pedagogiska arbetet för att 

tillsammans med pedagoger och rektorer utforska och utveckla arbetet med en-till-en så att 

elevens olika språk och kulturer kan samspela och utgöra resurser (Lgr 11; Skollagen, SFS 

2010:800, Skolinspektionen, 2010:16, Scanlan, 2011)) snarare än manifesteras som 

problemskapande, ligger i linje med specialpedagogens uppdrag (SFS 2006:173). 

Undersökningen pekar mot att en-till-en också skulle kunna bidra till utredning av elevens 

erfarenheter, intressen och kunskaper och på så sätt främja ett inkluderande arbetssätt där 

elevens initiativ i högre grad kan ges utrymme. På det sättet skulle verktyget en-till-en i 

arbetet med utlandsfödda elever i behov av särskilt stöd kunna bidra till att dessa elever både 

ses och upplever sig som likvärdiga och framgångrika deltagare i skolgemenskapen. 

 

Några områden som kan anses särskilt viktiga för utlandsfödda elevers språk- och 

kunskapsutveckling framträder i undersökningen som problematiska vid införandet av en-till-

en och kan därför vara angelägna att särskilt uppmärksamma och undersöka vidare. Den allt 

mer öppna skola som skapas genom en-till-en med möjligheter till insyn, deltagande och 

komunikation och de svårigheter det kan innebära för de utlandsfödda eleverna och deras 

föräldrar att ta del av erbjudandet är ett exempel. Både styrdokument, tidigare forskning och 

Skolverkets och Skolinspektionens rapporter uttrycker tydligt både åläggandet och värdet av 

att samverka med hemmet för de utlandsfödda elevernas studieframgång. Interaktionen 

mellan utlandsfödda och etniskt svenska elever i undervisningen i en en-till-en kontext tycks 

utifrån undersökningen vara avgörande för att verktyget inte skall riskare att verka 

segregerande snarare än inkluderande och framstår därför som ett angeläget område för vidare 

forskning. Där ingår också interaktionens betydelse för att de utlandsfödda elevernas 

målspråksutveckling ska gynnas så som eftersträvas i styrdokument och enligt tidigare 

forskning (Allison & Rehm, 2009; Scanlan, 2011). Även en-till-en som ett verktyg för att 

utreda utlandsfödda elevers kunskaper, erfarenheter och intressen är ett område som belyses i 

undersökningen och som skulle kunna studeras närmare utifrån ett elevperspektiv.  
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2012 09 31 

 

Missivbrev 

 

 

Studie av ”en-till-en” och invandrade elever i behov av särskilt  stöd.  

 
 

Satsningar på ”en-till-en” ökar i hela landet. Din skola är en av de svenska skolor som har valt 

att arbeta med ”en-till-en” som ett verktyg för lärande. På din skola finns också elever med 

annat modersmål än svenska, invandrade elever och nyanlända elever. Rapporter från 

Skolverket visar att det är en elevgrupp som av olika skäl har svårt att nå måluppfyllelse. 

 

Jag studerar sedan hösten 2011 på Specialpedagogprogrammet i Umeå. Som examensarbete 

(30 hp), har jag valt att göra en studie med syfte att belysa och analysera rektorers och 

pedagogers erfarenheter av och uppfattningar om ”en-till-en” som ett verktyg i arbetet med 

invandrade och nyanlända elever med annat modersmål än svenska och i behov av särskilt 

stöd. 

 

Förhoppningen är att undersökningens resultat ska kunna bidra till reflektion och inspiration i 

utvecklingen av arbetet med ”en-till-en” som verktyg i en mångkulturell skola. 

 

 

Har du möjlighet att delta? 

 

Dina erfarenheter och sypunkter är värdefulla!  Du kan bidra till studiens kvalitet genom att 

låta dig bli intervjuad enskilt av mig på din arbetsplats under ca 45 minuter. Jag vill i 

undersökningen ha representation från rektorer, specialpedagoger, sva-lärare och ämneslärare 

från olika skolor. Studien är inriktdad på elever i åk 7-9. 

 

Materialet från intervjuerna kommer enbart att handhas och bearbetas av mig. Alla uppgifter 

och alla data som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet och som kan framkomma i 

samband med och under intervjuerna behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande är förstås 

frivilligt och du har möjlighet att när som helst och utan särskild förklaring avbryta din 

medverkan i studien. Arbetet med studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2002). Huvudman för undersökningen är Umeå universitet och Pedagogiska institutionen 

som också ansvarar för arkivering av materialet. Min handledare under arbetet med studien är 

Limin Gu, Pedagogiska institutionen. 

 

Du kan anmäla ditt intresse att delta direkt till mig eller till din rektor som vidarebefordrar 

dina namnuppgifter till mig. Jag tar sedan kontakt med dig för att bestämma tid för intervju. 

Kontakta mig gärna om du har frågor kring studien! 

 

Vänliga hälsningar  

Ingrid Lövgren     ingrid.lovgen@gmail.com 

Mobil  xxx-xxxxxxx

mailto:ingrid.lovgen@gmail.com


 

 

 

 

Intervjuguide, pedagoger 
 

 
Forskningsfrågor 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hur ser respondenterna på ”en-till-en” som 

ett verktyg för att anpassa undervisningen 

till elevgrupper där utlandsfödda elever i 

behov av särskilt stöd ingår? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vilka möjigheter ser respondenterna  att 

använda  ”en-till-en” som ett verktyg för 

individualisering i undervisningen av 

utlandsfödda elever i behov av särskilt 

stöd? 

 

 

 

 

 

 
 

  

Hur ser respondenter på ”en-till-en” som 

ett verktyg för samverkan med hemmet i 

arbetet med utlandsfödda elever i behov av 

särskilt stöd? 
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Intervjufrågor til pedagoger 
 

 

 

Hur brukar du använda ”en-till-en” i 

undervisningen? 

 

Beskriv hur ”en-till-en” påverkat de 

arbetsformer och arbetsmetoder du 

använder dig av! 

 

Vilka möjligheter ser du att använda ”en-

till-en” vid utredning av utlandsfödda 

elevers kunskaper, intressen och 

erfarenheter? 

 

Vilka erfarenheter har du av att använda 

”en-till-en” för att anpassa undervisningen 

till utlandsfödda elever i behov av särskilt 

stöd? 

 

Vilka särskilda behov möter du bland de 

utlandsfödda eleverna?      

 

Vilka möjligheter har du att individualisera 

undervisningen med hjälp av ”en-till-en”? 

 

Vilka möjligheter finns det att upptäcka 

och följa resultatutvecklingen med hjälp av 

”en-till-en”? 

 

Hur kan ”en-till-en” påverka hemmets 

kunskap om elevens resultatutvecklingen 

för utlandsfödda elever i behov av stöd?   

             

Hur upplever du tillgången till och 

erfarenheter av datorer i hemmen? 

 

Beskriv hur du använder ”en-till-en” vid 

kontakter med hemmet! Vilka ev. 

förbättringar eller försämringar ser du? 

 

Hur påverkar ”en-till-en” utformningen av 

hemuppgifter och kontakten med eleverna? 

 



 

  

 

 

           

                                                                               

Intervjuns inledande frågor: 
 

Berätta kort om vilken typ av pedagog du 

arbetar som och och vilka uppgifter du har! 

 

På vilket sätt kommer du i kontakt med 

utlandsföda elever i behov av särskilt stöd i 

ditt arbete? 
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Intervjuns avslutande frågor: 

 

Finns det något område som du anser 

borde berörts under intervjun? 

 

Har du några frågor? 

 

Skulle du vilja tillägga något innan vi  

avslutar intervjun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Intervjuguide 
 

Forskningsfrågor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hur ser respondenterna på ”en-till-en” som 

ett verktyg för att anpassa undervisningen 

till elevgrupper där utlandsfödda elever i 

behov av särskilt stöd ingår? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka möjigheter ser respondenterna  att 

använda  ”en-till-en” som ett verktyg för 

individualisering i undervisningen av 

utlandsfödda elever i behov av särskilt  

stöd? 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ser respondenter på ”en-till-en” som 

ett verktyg för samverkan med hemmet i 

arbetet med utlandsfödda elever i behov av 

särskilt stöd? 
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Intervjufrågor till rektorer 
 

 

 

Hur brukar pedagogerna på din skola 

använda ”en-till-en” i undervisningen? 

 

Hur anser du att ”en-till-en” påverkat de 

arbetsformer och arbetsmetoder som 

tillämpas på din skola? 

 

Vilka möjligheter ser du att använda ”en-

till-en” vid utredning av utlandsfödda 

elevers kunskaper, intressen och 

erfarenheter? 

 

Vilka erfarenheter finns på din skola av att 

använda ”en-till-en” för att anpassa 

undervisningen till utlandsfödda elever i 

behov av särskilt stöd? 

 

Vilka särskilda behov möter du bland de 

utlandsfödda eleverna?      

 

Vilka möjligheter ser du att individualisera 

undervisningen med hjälp av ”en-till-en”? 

 

Vilka möjligheter finns det att upptäcka 

och följa elevernas resultatutveckling med 

hjälp av ”en-till-en”? 

 

Hur kan ”en-till-en” påverka hemmets 

kunskap om elevens resultatutvecklingen 

för utlandsfödda elever i behov av stöd?   

             

Hur upplever du tillgången till och 

erfarenheter av datorer i hemmen? 

 

Beskriv hur du använder ”en-till-en” vid 

kontakter med hemmet! Vilka ev. 

förbättringar eller försämringar ser du? 

 

Hur påverkar ”en-till-en” utformningen av 

hemuppgifter och kontakten med eleverna i 

hemmet?



 

  

 

 

 

Intervjuns inledande frågor: 
 

Berätta kort om hur ditt rektorsområde är 

organiserat, om elevunderlaget och om hur 

länge ni arbetat med ”en-till-en”? 

 

 

 

Bilaga 3:2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuns avslutande frågor: 

 

Finns det något område som du anser 

borde berörts under intervjun? 

 

 

Har du några frågor? 

 

Skulle du vilja tillägga något innan vi  

avslutar intervjun? 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 


