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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka och få mer kunskap om hur lärare på grundskolan och 

på vuxenutbildningen beskriver extra anpassningar för elever som lär sig att läsa och skriva för 

första gången på sitt andraspråk. Vi undersökte även om det fanns likheter eller skillnader i 

lärarnas beskrivningar på respektive skolform. 

I litteratur och forskning konstateras det att extra anpassningar kan tolkas och genomföras på 

olika sätt eftersom riktlinjerna inte definierar begreppet på ett tydligt sätt. Vi valde att se på extra 

anpassningar utifrån Skolverkets rekommendationer där de beskrivs som en stödinsats av mindre 

ingripande karaktär som oftast är möjlig att genomföra inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Den tidigare forskningen gällande extra anpassningar och stödinsatser 

konstaterar att användning av varierande undervisningmetoder som mest inriktar sig mot elever i 

behov av stöd gynnar även andra elever i klassen. Ändå är undervisning utanför det ordinarie 

klassrummet relativt allmänt accepterat enligt forskningen. Forskare är dock eniga om vikten av 

att tidigt fånga upp elever som visar läs- och skrivsvårigheter och sätta in rätta stödinsatser 

oavsett om det gäller barn eller vuxna: Ju tidigare man kan sätta in rätta insatser desto större 

möjlighet finns det för elever att lyckas i skolan. 

Det teoretiska ramverket som vår studie lutade sig på var sociokulturell teori samt samhälls- 

och strukturperspektivet som representerade ett specialpedagogiskt perspektiv. Med hjälp av 

dessa kunde vi tolka vårt material utifrån ett synsätt där interaktion och det sociala 

sammanhanget betonas. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med 10 lärare. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades med hjälp av grundad teori. Resultat från intervjuerna 

relaterades till tidigare forskning där vi hittade både likheter och skillnader. Resultatet 

diskuterades även utifrån studiens teoretiska ramverk. 

Resultatet av vår studie visade stor spridning av lärarnas beskrivningar angående extra 

anpassningar. Utifrån lärarnas beskrivningar kunde vi dock identifiera åtta kategorier vilka 

innehåller olika aspekter som betonas på olika sätt av lärarna på respektive skolform. Dessa åtta 

kategorier är: träning, kompensatoriska hjälpmedel, material, stöd utifrån, lektionsplanering, 

repetition, lärmiljö och förhållningssätt till elevens mognadsprocess. Vi såg stora skillnader i 

innebörden av tidiga insatser; lågstadielärarna ville ofta vänta på elevens mognad medan lärarna 

på vuxenutbildningen oavsett omständigheter alltid ville sätta in stödåtgärder direkt. 

 
 
Nyckelord: Specialpedagogik, Läs- och skrivinlärning, Andraspråksinlärning, Sva, Lågstadiet, 
Vuxenutbildning, Lärarerfarenheter, Grundad teori, Extra anpassningar, Stödinsatser. 
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1. Inledning 

År 2016 kom en kvalitetsgranskningsrapport från skolinspektionen som handlade om skolans 

arbete med extra anpassningar. Rapporten visar att det på många skolor är oklart vad extra 

anpassningar innebär. Begreppet kan även sammanblandas med andra aktiviteter i 

undervisningen och med särskilt stöd. Många skolor har inte heller lyckats identifiera elevens 

sammantagna behov. De extra anpassningar som ges ger sällan förutsättningar för eleven att nå 

så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och effekterna av extra anpassningar följs sällan 

upp. Enligt rapporten är arbetet med att utveckla arbetssätt med extra anpassningar i ett 

uppbyggnadsskede (Skolinpektionen 2016). 

Denna studies syfte är att undersöka hur lärare på två olika skolformer, grundskolan och 

vuxenutbildningen, beskriver och ser på extra anpassningar inom den tidiga läs- och 

skrivinlärningen på andraspråk. Anledningen till att vi valt att specifikt undersöka dessa två 

skolformer är att vi är intresserade av att se om extra anpassningar uppfattas på lika eller skilda 

sätt av lärarna med olika elevgrupper och i vårt fall mellan lärare för barn och lärare för vuxna 

med ingen eller låg skolbakgrund. Vårt intresse grundar sig i våra diskussioner under 

speciallärarstudierna då vi uppmärksammade att våra arbeten på de olika skolformerna, Tinas på 

lågstadiet och Jennis på vuxenutbildningen, på många sätt liknar varandra men även skiljer sig åt. 

Vi har dessutom valt att fokusera på den tidiga läs- och skrivinlärningen på andraspråk bland 

barn och vuxna utan skolbakgrund för att deras utgångspunkter förutom ålder enligt oss är 

likvärdiga, och på så sätt jämförbara.  

Som blivande speciallärare ser vi extra anpassningar som något som kommer att bli ett av våra 

viktigaste arbetsområden eftersom arbetet med extra anpassningar enligt oss är grunden till allt 

det specialpedagogiska stöd som sker i skolan. Enligt Skolverket (2014b) är det fördelaktigt att 

arbetet med att identifiera elevens behov görs som en form av kollegialt lärande t.ex. inom 

arbetslaget. Elevhälsan, där den specialpedagogiska kompetensen finns med, kan bidra med 

kunskap om olika extra anpassningar som kan göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. 

Tillsammans med lärarnas ämneskunskaper kan de gemensamt komma fram till de extra 

anpassningar som bäst gynnar eleven (Skolverket 2014b).  

Genom denna studie hoppas vi kunna bidra till ökad förståelse av extra anpassningar angånde 

barn och vuxna, samt hur dessa specialpedagogiska insatser kan organiseras kring elever som lär 

sig att läsa och skriva på sitt andraspråk för första gången och som dessutom uppvisar läs- och 

skrivsvårigheter. Ökad förståelse hoppas vi kunna få genom beskrivningar från 10 lärare, 5 lärare 

på respektive skolform. 

Vi har skrivit arbetet mestadels i ett tätt samarbete då studiens fokus är att jämföra 

beskrivningar på de två olika skolformerna. Dessutom kräver vår valda analysmetod, grundad 

teori, att vi har en samsyn på hur vi tolkar och analyserar vårt material. De delar vi skrivit separat 

för sig handlar om skolformernas presentation, extra anpassningar på respektive skolform, 
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beskrivningar av lärarna samt de resultat som framkommit på respektive skolform. Här nedan 

finns en beskrivning av uppdelningen: 

 

Tina Jenni 

 2.1.1. Grundskola – sva   

 2.2.1. Grundskola – extra 

anpassningar 

 6.2.1. Lärare på lågstadiet 

 7.1. Extra anpassningar enligt 

lärarna på lågstadiet 

 

 2.1.2. Vuxenutbildning – sva (sfi) 

 2.2.2. Vuxenutbildning – extra 

anpassningar 

 6.2.2. Lärare på 

vuxenutbildningen 

 7.2. Extra anpassningar enligt 

lärarna på vuxenutbildningen  

2. Bakgrund 

I denna del av arbetet presenterar vi olika områden som vi anser nödvändiga att redogöra för 

innan vi diskuterar extra anpassningar och inkludering vidare. Det första område som vi anser 

viktigt att lyfta är de båda skolformer som studier utgår från dvs. lågstadiet inom grundskolan och 

sfi inom vuxenutbildningen. Detta för att skolformerna skiljer sig åt en del och speciellt för att 

vuxenutbildningen inte är så allmänt diskuterat. Därefter beskriver vi mer om själva begreppet 

extra anpassningar samt relaterar dem till respektive skolform. Inkludering som är nära inkopplad 

till extra anpassningar beskrivs därefter. Till sist i denna del tar vi upp andraspråksinlärning samt 

läs- och skrivsvårigheter då fokus i vår studie utgår från beskrivningar av extra anpassningar som 

är riktade mot elever inom den tidiga läs- och skrivinlärningen i andraspråksinlärning.  

2.1. Skolformer  

Här nedan beskriver vi mer om respektive skolform som ingår i vår studie. Då vår studie handlar 

om tidig läs- och skrivinlärning på andraspråk har vi valt att ha fokus på de första årskurserna på 

lågstadiet samt studieväg 1 inom svenska för invandrare (sfi) på vuxenutbildningen. Tidig 

läsinlärning på dessa nivåer handlar om att elever inte har goda kunskaper i läs och skriv på sitt 

modersmål. De lär sig alltså att läsa och skriva för första gången på sitt andraspråk. Den skiljande 

faktorn mellan dessa skolformer är dock åldern på eleverna. På vuxenutbildningen sker den första 

läs- och skrivinlärningen på sfi-nivå och termen svenska som andraspråk (sva) kommer först in 

på nivån efter sfi. I vår studie har vi dock valt att benämna ämnet sfi på samma sätt som i 

grundskolan dvs. som sva.   
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2.1.1. Grundskola - sva  

Den svenska grundskolan är obligatorisk. Läroplanen för grundskolan heter Lgr 11. 

Kursplanerna i varje ämne består av syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Varje kursplan 

inleds med syftet och därefter kommer det centrala innehållet vilket är det innehåll som eleverna 

ska få möta i undervisningen.  

     Enligt Skollagen 10 kap. 12§ (SFS 2010:800) ska lärare i grundskolan tillsammans med elev 

och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal minst en gång varje termin. Det ska bl.a. 

handla om hur elevens kunskapsutveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs 

för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt. I grundskolan finns två 

likvärdiga svenskämnen, svenska och svenska som andraspråk. I skolförordningen (SFS 2011: 

185, 5 kap, §14) beskrivs följande om undervisning i svenska som andraspråk: Det är vid behov 

som en elev ska följa kursplanen för svenska som andraspråk och det är rektor som på 

individnivå ska fatta beslut om undervisning i svenska som andraspråk är aktuell.  Det gäller 

elever som har ett annat modersmål än svenska, elever som har svenska som modersmål som 

tagits in från skolor i utlandet samt för invandrarelever som har svenska som umgängesspråk med 

en vårdnadshavare.  

       Skolämnet svenska som andraspråk har ansvar för att de elever som har ett annat förstaspråk 

än svenska får möjlighet att utveckla sina språkförmågor på samma villkor som elever med 

svenska som förstaspråk. Vad som motiverar att svenska som andraspråk finns som ett eget 

ämne är att barn med svenska som andraspråk behöver utveckla både den språkliga basen i 

svenska och det språk som skolans ämnen kräver. De behöver arbeta på flera kunskaps- och 

färdighetsnivåer samtidigt. Syftet i ämnet svenska och svenska som andraspråk är till stora delar 

lika, då målet med grundskolan är att kunna göra bra framtidsval vad gäller både arbete och 

utbildning. Genom språk och kommunikation har individer möjlighet att göra aktiva val, detta är 

därför en gemensam kärna i svenska och svenska som andraspråk (Skolverket 2017).  

2.1.2. Vuxenutbildning – sva (sfi)  

I början var vuxenutbildningen en kopia av grundskolan och gymnasiet men under 1970- och 

1980-talen fick vuxenutbildningen en egen särpregel då undervisningsmetoderna anpassades till 

vuxna och studierna blev mer flexibla (Harstad & Hostetter 2017). Sfi dvs. svenska för invandrare 

är en utbildning för vuxna inom vuxenutbildningen. Den började som en relativt fri 

utbildningsform på 1960-talet men successivt integrerades till det ordinarie utbildningsutbudet 

bl.a. med egen kursplan på 1990-talet (ibid.).  

Sfi-utbildningen består av tre studievägar. Studieväg 1 passar för elever med liten eller ingen 

erfarenhet av skolan och som behöver mer tid och stöd för att klara av sina studier. Elever med 

något större studievana läser på studieväg 2 och elever som kan lära sig svenska snabbt studerar 

på studieväg 3. Utbildningen delas vidare in i fyra kurser: A, B, C och D. Studieväg 1 börjar med 
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kurs A, studieväg 2 med kurs B och studieväg 3 med kurs C. Kunskapskraven för kurserna är 

desamma oavsett studieväg (Harstad & Hostetter 2017; Lvux12). 

Sfi-kursplanen påminner på många sätt om grundskolans kurs- och ämnesplaner men 

samtidigt har den några särdrag. Det är exempelvis inte lika tydligt definierat vad sfi-läraren ska 

undervisa om och kursplanen saknar således rubriken ”centralt innehåll”. (Harstad & Hostetter 

2017). Syftet med utbildningen är att elever med annat modersmål än svenska ska få utveckla ett 

fungerande andraspråk (Lvux12).  

Vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter, i huvudsak på 

studieväg 1, ska ges möjlighet att skaffa sig sådana genom grundläggande läs- och 

skrivundervisning inom ramen för utbildningen. Att bli funktionellt litterat kan ta lång tid och 

därför knyts grundläggande läs- och skrivundervisning inte till någon specifik kurs utan är en del 

som kombineras med kurserna (Lvux12). Utbildningen ska vara individualiserad, flexibel och utgå  

bl.a. från elevens erfarenheter. Den ska dessutom planeras i samråd med eleven (Harstad & 

Hostetter 2017).  

2.2. Extra anpassningar 

I inledningen av skollagen 1 kap. 4§ (SFS 2010:800) sägs att lärare ska ta hänsyn till elevers olika 

behov och dagligen skapa goda möjligheter för alla elevers lärande. I utbildningen ska hänsyn tas 

till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas 

så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (ibid.). I 3 kap. 5§ (SFS 2010:800) anges det även 

att om det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

eleven ges stöd i form av extra anpassningar. Detta gäller samtliga skolformer (ibid.).  

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som oftast är möjlig att 

genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det krävs inte något formellt beslut 

om denna stödinsats (Skolverket 2014a). Extra anpassningar kan handla om att hjälpa eleven att 

planera och strukturera sina studier (Skolverket 2014b). Enligt Skolverket (2014b) kan det också 

handla om: 

 ett särskilt schema för skoldagen 

 ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt, t.ex. genom studiebesök, förklaring på 

modersmålet eller att få förförståelse  

 extra tydliga instruktioner, t.ex. bildstöd, upprepade individuella instruktioner eller 

förklaring av svåra ord 

 stöd att sätta igång arbetet 

 hjälp att förstå texter, t.ex. modersmålsstöd, uppläst text, bildstöd eller samtal om textens 

innehåll tillsammans med läraren 

 digital teknik 
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 anpassade läromedel 

 extra färdighetsträning 

 enstaka specialpedagogiska insatser. 

2.2.1. Grundskola – extra anpassningar  

Förutom skollagen styrs den svenska grundskolan av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Lgr11). 

I Lgr 11 används inte begreppet individualisering, istället används olika formuleringar kring 

olika anpassningar. Det står att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 

behov. Utgångspunkten ska vara i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

(Lgr 11). I läroplanen framhålls att skolan har skyldighet att ta hänsyn till alla elevers olika 

förutsättningar och behov med särskilt ansvar för elever som har svårigheter att nå målen. 

Eleverna ska ges möjlighet till inflytande bl.a. genom att delta i planering och utvärdering samt 

val av aktiviteter. Inflytandet ska öka med stigande ålder och mognad (ibid.).  

I 10 kap. 13§ (SFS 2010:800) beskrivs att läraren i årskurs 1-5 minst en gång per läsår ska ge 

omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Detta dokumenteras 

i elevens individuella utvecklingsplan, IUP. I den ska också de insatser som görs för eleven 

sammanfattas och dokumenteras. De extra anpassningar som skolan genomför dokumenteras i 

den individuella utvecklingsplanen (Skolverket 2014b). Den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen utgår från den information och det underlag som lämnas vid 

utvecklingssamtalet (Skolverket 2013).  

2.2.2. Vuxenutbildning – extra anpassningar 

Skollagen är gemensam för alla skolformer. Vuxenutbildning styrs även av en egen läroplan som 

heter just Läroplan för vuxenutbildningen, Lvux12. Den ska följas av alla som jobbar inom olika 

delar av vuxenutbildning dvs. svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 

vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (Harstad & Hostetter 2017).  

Individperspektivet är den bärande tanken inom all vuxenutbildning (Skolverket 2015). Enligt 

Läroplan för vuxenutbildningen (Lvux12) har elever olika förutsättningar och målen för 

utbildningen varierar mycket. Därför bör utbildningen anpassas utifrån elevens behov och 

förutsättningar och kan även variera till längd och innehåll. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt 

de elever som har svårigheter att nå målen. Vuxna elever ska ges riktiga och konkreta möjligheter 

att utöva inflytande på utbildningen och ta ansvar för sina studier (ibid.).  

Det är rektorns ansvar att utforma utbildningen så att elever i behov av stöd får stöd. 

Huvudansvaret för planering och genomförandet av stödinsatser ligger dock hos läraren (Lvux12; 

Skolverket 2015). Extra anpassningar ska ges skyndsamt när eleven riskerar att inte nå 

kunskapsmålen. Vuxenutbildningen behöver inte ta något formellt beslut för att göra extra 



 

11 
 

anpassningar eller formellt dokumentera dem men i lärararbetet ingår att uppmärksamma elevens 

stödbehov och att följa upp arbetet  (Skolverket 2015).  

2.3. Begreppet inkludering  

Det inkluderande perspektivet har sedan början av 2000-talet varit väletablerat och vägledande 

för skolans praktik (Isaksson 2009). Trots detta dominerar det individfokuserade synsättet på 

skolorna och det påverkar även utformningen av stödinsatser (Lindqvist & Rodell 2015). 

Inkludering handlar om att olikhet ses som en tillgång och är berikande samt att det gäller alla 

elever och vuxna i skolan: alla elever ska utvecklas mot sin fulla potential (ibid.). Man strävar efter 

att anpassa undervisningen efter elevernas varierande behov. Viktigt är också att alla ska få känna 

gemenskap vilket i sig förutsätter arbetsformer där elever interagerar med varandra (Boo et al. 

2017). Det är inte nödvändigt att alla elever befinner sig i samma rumsliga miljö således är 

inkludering i första hand inte en fråga om fysisk placering utan en ambition att skapa ett bättre 

samhälle i vilket människor bemöter varandra med respekt (Persson & Persson 2012). 

Enligt Salamancadeklarationen (1994) bör samtliga länder sträva efter att skapa inkluderande 

skolor och lärmiljöer. Den grundläggande principen är att alla barn så mycket som möjligt ska 

undervisas tillsammans oberoende av eventuella svårigheter eller olikheter. Skolorna måste 

tillgodose elevers olika behov och ha utrymme för både olika inlärningsmetoder och 

inlärningstempon. Därmed ska alla elever ges en kvalitativt bra undervisning samt att stöd ska ges 

kontinuerligt efter varje enskild skolans behov (ibid.). 

Begreppet inkludering nämns varken i läroplanen för grundskolan eller vuxenutbildningen 

(Ahlberg 2013; Lrg11; Lvux12). Däremot uttrycks det att elever har rätt att få det stöd de 

behöver. Riktlinjer hur detta stöd ska utformas ges dock inte (Ahlberg 2013). Genom att sätta in 

tidiga stödinsatser ges alla elever förutsättningar att utvecklas mot målen. Det är viktigt att skolan 

ser över hur organisationen omkring eleven ser ut. En elev kan vara i behov av mer 

individinriktade stödinsatser som kan sättas in exempelvis i form av extra anpassningar inom 

ramen för den reguljära undervisningen (Skolverket 2014a).  

2.4. Andraspråksinlärning 

Att utveckla ett andraspråk har fler likheter med förstaspråksutveckling. Första- och 

andraspråksutveckling genomgår samma stadier; det som utvecklas sent och tidigt i förstaspråket 

gör också det i andraspråket. Att utveckla ett ord- och begreppsförråd är viktigast i början medan 

t.ex. böjningsformer och meningsbyggnad kommer senare (Skolverket 2012).  

Det finns också aspekter som skiljer båda språkutvecklingsprocesserna vilket främst är 

beroende på att man påbörjat en språkutveckling innan andraspråket. Vissa saker går snabbare att 

lära sig som ungdom och vuxen då många har med sig ett tidigare språk och dessutom kunskaper 

om omvärlden som barn saknar (Skolverket 2012). Vuxna har andra förutsättningar än barn för 
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sitt lärande eftersom vuxna redan har nått långt i sin personliga utveckling. Den vuxna eleven har 

samlat på sig erfarenheter som blir en resurs för inlärningen och kan koppla inlärningen till saker 

hen mött tidigare i livet (Harstad & Hostetter 2017). 

Andraspråksinlärare varierar individuellt när det gäller inlärningshastighet och 

inlärningsframgång. Barn tillägnar sig andraspråket på relativt kort tid medan det för många 

vuxna inlärare är tidsomfattande utan att nå samma framgång. Inlärningsålder är en av de mest 

avgörande faktorerna för hur framgångsrik inlärningen kommer att bli. Andra avgörande faktorer 

för hur inlärningen utvecklas är social bakgrund, undervisning, kontakt med infödda talare, 

motivation och språkbegåvning (Abrahamsson 2009). Exempelvis är vuxna mer 

uppgiftsorienterade och vill ha nytta av sina kunskaper genast. Det är av betydelse att elevens 

tidigare erfarenheter ligger till grund för undervisningens innehåll och ämnesval (Harstad & 

Hostetter 2017).  

Yngre elevers utvecklingskurvor kan se olika ut men ett flyt på vardagsspråket uppnås ofta 

efter ungefär två års exponering för andraspråket. Däremot krävs vanligtvis minst fem år för att 

hinna ikapp kunskapsmässigt på det nya språket (Cummins 2017). Förväntningarna på vuxna 

andraspråksinlärare är ofta lägre än de på barn. Då personer påbörjar en andraspråksinlärning 

tidigt i barndomen betraktas minsta avvikelse från infödd behärskning som uppseendeväckande.  

En viktig aktivitet för andraspråksinlärare är att få delta i språkutvecklande samtal både i och 

utanför undervisningen. Övriga samtalsdeltagares förståelse och tolerans för alternativa 

samtalsstilar och kulturspecifika kommunikationsmönster är då av avgörande betydelse för 

kvaliteten på interaktionen och därmed för kvalificerat samtalsdeltagande liksom för 

andraspråksinlärmningen (Hyltestam & Lindberg 2013). 

Svenska språket är ett alfabetiskt skriftspråk vilket bygger på principen att skrifttecknen 

motsvarar talets ljud (Taube 2007). Andraspråksinlärare måste både lära sig det svenska 

ljudsystemet och på vilka sätt man kan kombinera ljud och vad det får för konsekvenser för 

stavning (Wengelin & Nilholm 2013). För elever med kort eller ingen skolbakgrund är det viktigt 

att i sin skriftspråksinlärning och -utveckling koppla enskilda ljud med motsvarande skrivtecken 

(Skolverket 2018). För den första läsinlärningen på ett andra språk är specifik utveckling av 

andraspråkets fonologi avgörande (Ericson 2010). Yngre barn har lättare att lära sig ljud och lär 

sig snabbt ett bra uttal medan vuxna har svårare med detta. Det kan bero på att när ljudsystemet i 

förstaspåket etablerats är det svårare att uppfatta och producera nya ljud (Skolverket 2012). 

Att lära sig skriva på ett andraspråk skiljer sig på många sätt från att lära sig att skriva på ett 

första språk. Skillnader mellan skrivvana elever och elever med kort eller ingen skolbakgrund blir 

mer framträdande ju äldre eleverna är (Skolverket 2017). Storleken på första språkets ordförråd 

tycks dessutom hänga väl ihop med läsförmågan i andraspråket. Om läsförmågan redan 

utvecklats på förstaspråket är läsinlärningen alltid lättare på andraspråket än om läsinlärningen 

bara sker på andraspråket. Då finns metaförståelsen av vad läsning innebär redan på plats 

(Ericson 2010). 
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Lärare som jobbar med elever som är i början på sin språkutveckling i svenska möter elever 

som inte har knäckt läskoden oavsett vilken åldersgrupp man arbetar med. När man lär sig läsa 

och skriva på sitt modersmål har man det talade språket som bas. Det är viktigt att identifiera 

varje elevs styrkor och förmågor och sedan bygga vidare på dessa i undervisningen. Att lära 

nyanlända elever att läsa och skriva på sitt andraspråk handlar om att arbeta som man gör i 

årskurs ett: man fokuserar på fonologisk medvetenhet och bokstavsljud där talet utgör grunden 

(Basaran 2016). 

Begreppet läs- och skrivsvårighet är ett samlingsbegrepp för alla som har problem med läsning 

och skrivning men begreppet säger ingenting om de bakomliggande orsakerna (Fouganthine 

2012). Dyslexi är en specifik läs- och skrivsvårighet, en språklig funktionsstörning, som kan 

påverka förmågan att dels lyssna till och dels uppfatta språket rätt (Ericson 2010). Dyslexi 

kännetecknas av långsam ordavkodning som håller i sig till vuxenlivet (Horowitz-Kraus 2016). 

Elever med stora läs- och skrivsvårigheter kan få god hjälp om problemen upptäcks på ett tidigt 

stadium samt om de åtgärder som sätts in är anpassade till elevens förmåga och förutsättningar 

(Roe 2014). Läs och skrivsvårigheter har inte med mognad att göra och är inte något som växer 

bort. Det är viktigt att insatserna som sätts in är tidiga så att elevens felaktiga strategier inte 

cementeras. Att vänta och se är ingen framgångsrik strategi (Druid Glentow 2006).  

Läs- och skrivsvårigheter hos en andraspråksinlärare är svårbedömda då det är svårt att avgöra 

vad svårigheterna beror på. De kan ha sin bakgrund i dyslektiska problem eller svårigheterna kan 

bero på en begränsad behärskning av andraspråket (Ericson 2010). Man har kommit fram till att 

läs- och skrivsvårigheter hos flerspråkiga elever uppträder i båda språken samt att de 

uppmärksammas betydligt senare än hos enspråkiga. För att kunna göra en adekvat bedömning 

av flerspråkiga elevers eventulla svårigheter bör man ta hänsyn till deras alla språk 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014). 

3. Forskningsöversikt 

I denna del av arbetet redogör vi för ett antal studier kopplade till inkludering, 

andraspråksinlärning samt stödinsatser speciellt riktade mot elever inom läs- och skrivinlärning. 

Vi har sökt i de databaser Uppsala universitet har tillgång till, bl.a. LIBRIS, SwePub och ERIC via 

EBSCO. I våra sökningar har vi använt sökord som stödinsats, literacy, inclusive education, läs- och 

skrivsvårigheter och L2 learning. Alla studier vi valt att bearbeta i detta arbete behandlar områden 

såsom goda undervisningsmetoder, inkluderande arbetssätt och olika framgångsfaktorer inom läs- 

och skrivinlärning. Vi presenterar forskningen i tre teman: 1) inkludering och attityder 2) 

andraspråksinlärning och 3) stödinsatser inom den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
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3.1. Inkludering och attityder 

Framgångsrik inkludering innebär hög kvalitet på undervisning och förbättrade möjligheter att 

lära sig för alla elever. God undervisning snarare än placering i sig leder till större chans för alla 

elever att lära sig oavsett vilka specialpedagogiska behov de än har (Jordan 2018). När det gäller 

inkludering och läsinlärning är det viktigt att först fokusera på undervisningsstrategier i det 

ordinarie klassrummet. Att använda undervisningsmetoder som mest inriktar sig mot elever i 

behov av stöd gynnar även andra elever i klassen. Det finns alltid elever som fortsätter kämpa 

med läsning trots mycket god undervisning men antalet av dessa elever borde minska och de 

kvarstående svårigheterna blir lättare att identifiera om undervisning i klassen har varit effektiv 

(Slavin et al. 2011).  

De elever som ansetts vara i behov av stöd har oftast helt eller delvis undervisats av personal 

med någon slags specialpedagogisk kompetens (Isaksson 2009). Trots att man försökt undervisa 

alla elever inom den ordinarie verksamheten verkar det finnas hinder för skolor att uppnå detta 

mål (Lindqvist 2013). Ett allmänt handlingssätt i bemötandet av elevers olikheter bland rektorer 

är att gruppera elever och hitta speciallösningar för att möta elevernas individuella behov. Att 

undervisa vissa elever utanför det ordinarie klassrummet är relativt allmänt accepterat och även 

legitimerat (Giota & Emanuelsson 2011). Enligt en studie av Sandström, Klang & Lindqvist 

(2019) uttrycker de flesta lärare ett behov av intensiv träning i små grupper där stödet ges av 

specialläraren. Speciallärare, elevhälsa och rektorer förespråkar däremot rollen av en ”superlärare” 

som enbart själv ansvarar för extra anpassningar. Båda dessa perspektiv kan enligt Sandström, 

Klang & Lindqvist (2019) förhindra utvecklingen av demokratisk och inkluderande skola. De 

talar istället för ett perspektiv där det inte finns någon tydlig skillnad mellan extra anpassningar 

och särskilt stöd samt samarbete mellan olika aktörer betraktas nödvändigt i planeringen av stöd 

(ibid.).  

Enligt Alatalos resultat (2011) är det svårt att praktiskt genomföra specialundervisning inom 

klassens ram även för de lärare som har goda kunskaper. Vissa lärare upplever det problematiskt 

att själva ta hand om insatser samtidigt som de måste ta hand om övriga elever i klassen. De 

upplever även att de inte har tillräckiga kunskaper. Andra lärare kan dock tänka sig att ta hand om 

specialundervisningen om någon annan tar hand om klassen (ibid.). En annan studie (Heimdahl 

Mattson & Roll-Pettersson 2007) visar även att när elever till slut får tillgång till 

specialundervisning sker det nästan alltid i en exkluderande form antingen individuellt eller i 

smågrupper. Elever upplever att denna form av organisation inte är någon garanti för effektivt 

lärande samt att lärarnas okunskaper har negativ inverkan på stödinsatsen. De känner sig också 

delvis utpekade och utelämnade (ibid.). En-till-en-undervisning i sig verkar enligt Gerrbo (2012) 

vara en dålig indikator på exkludering eller inkludering. Det beskrivs istället kunna vara 

nödvändigt för vissa elever och kan vara en förutsättning för inkludering (ibid.). Även Groth 

(2007) påpekar att avskiljandet av en elev från dess tillhörande grupp inte behöver påverka 

elevens självbild negativt om avskiljandet förknippas med något positivt. 
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Resultat från en studie av Göransson et al. (2011) visar att svenska nationella riktlinjer om 

inkludering och inkluderande arbetssätt lämnar mycket tolkningsutrymme vilket leder till stora 

variationer angående insatser på skolorna. Enligt Fouganthine (2012) bör elevernas olikheter 

uppmärksammas på ett positivt sätt av läraren för att lägga en grund för förståelse av svårigheter 

bland klasskamraterna. Det tycks dock fortfarande på skolorna vara svårt att uppnå ett 

inkluderande förhållninssätt som tar vara på elevers olikheter samt ser dem som en styrka 

(Göransson et al. 2011).  

3.2. Andraspråksläsinlärning 

Vuxna och barn som är andraspråksinlärare lär sig att läsa och skriva på olika sätt. De måste 

dock förvärva samma kunskaper och förmågor samt genomgå samma kognitiva stadier i 

läsinlärningen (Bigelow & Vinogradov 2011). Vuxna som lär sig att läsa på sitt andraspråk första 

gången följer samma utvecklingsstadier som barn när det gäller ordigenkännande och stavning 

(Kurvers 2015). Vuxna använder sig dock av annorlunda strategier än barn i inlärning och de har 

mer erfarenhet att förhålla sig till när det gäller t.ex. läsförståelse (Bigelow & Vinogradov 2011). 

Vuxna lär sig mera genom att faktiskt använda språket och de ska kunna förstå sambandet mellan 

det som sker i klassrummet och det dagliga vardagslivet (Kurvers 2015).  

Läsinlärning för vuxna kan ta längre tid och de kan ha olika känslomässiga reaktioner 

beroende på bl.a. stigmatisering av att tidigare i sitt liv inte varit läsare (Bartlett 2007). Även en 

annan studie av Kurvers (2015) bekräftar det faktum att de flesta vuxna andraspråksinlärare som 

lär sig läsa gör det i en lugnare takt. Variationen mellan dessa elever är dock stor; allt från inga 

framsteg alls efter tusentals undervisningstimmar till den högsta språkliga nivån efter några 

hundra undervisningstimmar (Kurvers 2015). Olika inlärare har olika sätt att lyckas med sin 

språkinlärning. För vissa är situationella och erfarenhetsmässiga faktorer viktiga vid en viss 

tidpunkt. För andra kan motivation och möjlighet till aktiv språkanvändning vara viktiga. Inom 

andraspråksforskningen har man uppmärksammat att vissa vuxna individer verkar lära sig 

snabbare och nå längre än andra trots att de verkar ha liknande förutsättningar. Detta har i 

forskningen benämnts som individuella faktorer som exempelvis innefattar personlighet, attityd, 

inlärningsstrategier och språklig fallenhet. Alla individuella faktorer interagerar på ett komplext 

sätt (Granberg 2001).  

Oförmåga att läsa och skriva är således inte ett permanent tillstånd eller ett särdrag för en 

vuxen andraspråksinlärare. De flesta kan bli läs- och skrivkunniga i alla åldrar och när de blir det 

försvinner särdraget (Bigelow & Vinogradov 2011). För äldre elever utan skolbakgrund är det 

svårare än för unga att utvecklas snabbt i andrasspråksläsinlärning. Viktiga faktorer som påverkar 

andraspråksutveckling positivt är bl.a. språkkontakt med de infödda, elevens närvaro på själva 

språklektionen, individuellt arbete, smågruppsarbete samt stödet på förstaspråk (Kurvers 2015). 

Explicit smågruppslästräning som ger elever många möjligheter att öva läsning är också gynnsamt 

för andraspråksinlärare. Det är nödvändigt att börja denna undervisning tidigt och inte vänta på 
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att språkutvecklingen nått en högre nivå (Dussling 2018). De flesta framgångsfaktorer för 

andraspråksinlärning pekar mot en och samma riktning: Lektionsaktiviter ska konstant och aktivt  

hålla eleven involverad i sin inlärning samt eleven ska använda det nya språket mycket (Kurvers 

2015).  

3.3. Stödinsatser inom den tidiga läs- och skrivinlärningen 

Läs- och skrivsvårigheter i tidiga årskurser är den vanligaste anledningen till stödinsatser. Det är 

av stor vikt att tidigt fånga upp elever som visar svårigheter och sätta in rätta stödinsatser. Det är 

dock vanligt förekommande med en ”vänta och se”-attityd (Tjernberg 2013; Skolinspektionen 

2016; Heimdahl Mattson & Roll-Pettersson 2007).  Det är viktigt att skolorna hittar sätt att ge 

både intensivt och rätt stöd utifrån de individuella variationerna i läsförmågan och i läs- och 

skrivsvårigheter (Torgesen 2001; Fouganthine 2012). Något som kan innebära en risk är att elever 

som har svårigheter inte får individualiserad och rätt hjälp då en del lärare har bristande 

kunskaper. Därför kan de förespråka att elever i behov av stöd ska lästräna mer då det är det 

enda de själva kan hjälpa till med (Alatalo 2011).  

Tjernbergs studie (2013) visar att en av framgångsfaktorerna i läs- och skrivlärande är att 

läraren använder olika metoder och arbetssätt för att kunna möta den stora elevvariationen. 

Undervisningsmetoder som förbättrar inlärning för elever i behov av stöd resulterar i bättre 

inlärning hos alla elever (Vaughn et al. 2000). Andra framgångsfaktorer enligt Tjernberg (2013) är 

bl.a. att synliggöra lärandeprocessen för eleverna, ha struktur både fysiskt och för lärandet, 

redogöra syftet med lektionen, anpassa arbetsmaterial och innehåll samt använda 

kompensatoriska hjälpmedel som bör introduceras tidigt med lärarstöd. I denna studie (Tjernberg 

2013) är samtalande, läsande och skrivande aktiviteter som sker interaktivt och den muntliga 

framställningen är betydelsefull då även elever med läs- och skrivsvårigheter ges möjlighet att 

lyckas. Lärarna i studien betonar betydelsen av att ge alla elever utmaningar och uppgifter som 

ligger på gränsen till vad de klarar av med hjälp av stöd. Även gruppering av elever bör göras med 

hänsyn till deras närmaste utvecklingszon (Tjernberg 2013). 

Vaughn et al. (2000) har i sin studie kommit fram till ett antal undervisningsstragegier som 

gynnar skolelever med specialpedagogiska behov. De nämner kooperativt lärande, anpassad 

undervisning utifrån elevens förståelse och regelbunden återkoppling (Vaughn et al. 2000). Även 

smågruppsundervisning och pararbete har samband med förbättrade resultat i läsning och 

skrivning. Dessutom tycks en god och ömsesidig dialog mellan lärare och elev vara en viktig 

aspekt angående effektiva insatser inom läs- och skrivinlärning. Lärare kan även förbättra sin 

undervisning i läs- och skrivinlärning genom att ta hänsyn till svårighetsgraden i uppgifter så att 

de stämmer överens med elevens kunskapsnivå och behov (Vaughn et al. 2000). Det är dock 

enligt Fouganthine (2012) även viktigt att komma ihåg att fokus i tidig läsundervisning ligger på 

avkodning medan läsförståelseundervisning är av större vikt senare.  
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Enligt en studie om vuxna andraspråksinlärare av Dussling (2018) är explicit och systematisk 

undervisning av fonologisk medvetenhet och fonembaserad undervisning effektiv hos 

modersmålsinlärare men kan även vara effektiv hos andraspråksinlärare. En-till-en-undervisning 

är en effektiv stödinsats vid träning av fonologin. Denna typ av träning är mer effektfull då en 

lärare genomför den än om exempelvis en resursperson gör det. En-till-en träning med en 

resursperson är dock bättre än inget extra stöd alls (Slavin et al. 2011).  

Upprepande lästräning är en effektiv metod för förbättring av läsflyt hos andraspråksinlärare. 

Läsflyt är i sin tur en betydelsefull faktor för andraspråksinlärares läsförståelse (Taguchi et al. 

2016). Läsflyt definieras ofta enligt aspekterna hastighet och korrekt läsning. Det är en viktig 

förmåga för alla läsare att tillägna sig. Elever med svårigheter har ofta svårt att läsa flytande vilket 

å sin sida leder till läsförståelseproblem (Chard et al. 2002). Läsflyt verkar vara speciellt viktigt för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. De kämpar med läsning och har många pauser vilket leder 

till långsam och hackig högläsning. Denna ansträngande läsning är problematisk då eleven 

fokuserar på avkodning och ordläsning vilket gör förståelsen av innehållet nästintill omöjlig. 

Repeterande läsinsatser för elever i behov av stöd förbättrar deras läsflyt. En fungerande strategi 

för att förbättra elevernas läsflyt är att läraren modellerar läsning av text för eleven. Denna 

upprepande lästräning med lärarens mall verkar vara mer effektivt än upprepande lästräning utan 

mall speciellt för elever med svårigheter. Lärarledd modellering är dessutom mer framgångrik än 

modellering med hjälp av digitala hjälpmedel. Modellering genom digitala verktyg är dock bättre 

än inget modellstöd alls (ibid.). 

Enligt en studie av läsinlärning för andraspråksinlärare (Choi & Ziegler 2015) rekommenderas 

användning av  varierande teknologiska hjälpmedel som datorer och mobiltelefoner för att möta 

elevers vilja att hantera dem och lära sig att utnyttja dess funktioner. Man bör utveckla flera typer 

av uppgifter som stödjer fonologisk medvetenhet och som utförs med hjälp av teknologiska 

verktyg (ibid.). Om läraren inte har tillräcklig förståelse om hur hen kan utnyttja teknik i sin 

undervisning kan detta vara ett hinder för integration av teknik i undervisningen (Christ et al. 

2019). Om tekniska hjälpmedel ska vara till hjälp för eleverna högre upp i åren så bör de också i 

samband med bokstavsinlärningen få lära sig bokstäverna på tangentbordet (Fouganthine 2012).  

Lärande i intensiva pass med korta intervaller har visat sig vara en effektiv metod för att lära 

sig stavning och läsning. Det förbättrar även andraspråkinlärning (Vlach & Sandhofer 2012; 

Carpenter et al. 2012). Elever bör få repeterande undervisning för att information ska kunna 

stanna kvar i minnet. Då den får det, minskar behovet av ominlärning om det tidigare inlärda 

som eventullet glömts bort. Att glömma är naturligt då information inte aktivt hålls i minnet men 

om eleven får regelbunden repetition av det inlärda finns det relativt nära till hands mer 

bestående. Inlärningen förbättras således om flera inlärningstillfällen är separerade över tid istället 

för att pressas ihop. Detta ger goda långtidseffekter (Carpenter et al. 2012). 

Skolarbetet kan upplevas som ett hot mot självkänslan för elever med läs- och skrivsvårigheter 

vilket på så vis gör dem extra sårbara. Lärare till dessa elever behöver ge kunskap och 
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information om svårigheterna så att eleverna kan utveckla positiva copingstrategier i 

förebyggande syfte. Elevernas styrkor bör betonas och ligga till grund för dessa strategier 

(Fouganthine 2012). 

Grundläggande för att förhindra misslyckande i skolan för elever är att undervisningen 

anpassas till elevens behov och förutsättningar. Ju tidigare man kan sätta in rätta pedagogiska 

insatser desto större är möjligheten att barn med lässvårigheter lyckas i skolan. Resursbrist är 

ingen acceptabel orsak  till att man inte sätter in hjälp och stöd (Fouganthine 2012). 

Sammanfattningsvis bör läraren planera och reflektera över sin undervisning för att försäkra sig 

om att den är tillräckligt tydlig, explicit och intensiv så att elever i behov av stöd inte förlorar 

värdefull lektionstid (Vaughn 2000). 

4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1. Sociokulturell teori 

Vi har i vårt analysarbete använt oss av grundidén i den sociokulturella teorin och i den haft 

fokus på lärande. I den sociokulturella teorin är kommunikation och språk centrala 

utgångspunkter (Nilholm 2016). Genom kommunikation blir individen delaktig i kunskaper och 

färdigheter (Säljö 2000). Eftersom vi gör en kvalitativ intervjustudie faller det naturligt för oss att 

utgå från det sociokulturella perspektivet då vi i intervjusituationen skapar kunskap om lärandet i 

samspel med intervjupersonerna. Detta sker genom att använda språket som är det viktigaste 

verktyget i den sociokulturella teorin för att lärande ska kunna ske (Ahlberg 2013). 

Ett annat viktigt begrepp är kontext. Kontext är det sammanhang där språkandet sker och 

genomförs. Kontext är även något som omskapas och återskapas genom människors handlingar 

och kommunikation. Handlingar genomförs däremot alltid i en verksamhet vilken ger handlingen 

mening (Nilholm 2016). Man kan urskilja tre olika ömsesidigt beroende nivåer där sociala 

handlingar kan ske och förstås. De kan sammanfattas som verksamhet, handling och operation. 

Verksamheter är varaktiga och historiskt utvecklade aktiviteter som representerar kunskaper och 

efterfrågade tjänster (Säljö 2000). Verksamheten har ett övergripande motiv dvs. ett syfte som 

realiseras genom en mängd handlingar som även bidrar till att återskapa verksamheten (Nilholm 

2016; Säljö 2000). Handlingar är riktade mot ett mål men vissa av dem har blivit automatiserade. 

Dessa automatiserade handlingar har inget medvetet mål och därmed kallas för operationer 

(Nilholm 2016).  

Inom det sociokulturella perspektivet talar man också om redskap vilka är de språkliga och 

fysiska resurser som man använder när man förstår omvärlden och agerar i den (Säljö 2000). Att 

utvecklas innebär att man lär sig hantera de redskap, i detta fall språket, för tänkande som 

utvecklats i kontexten. Teorin erbjuder således begrepp vilka kan användas för att analysera 
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meningsskapande och dess förutsättningar i skolan samt att tolka och förstå lärandet (Nilholm 

2016).   

Den sociokulturella teorin har haft ett stort inflytande på svensk lärarutbildning samt fått stor 

betydelse för teoretisering om skola och undervisning (Nilholm 2016). Denna teori fokuserar på 

samarbete mellan olika aktörer, sammanhanget och interaktion vilket är avgörande för lärande 

och utveckling. Viktigt är även styrkan i aktörernas olikheter (Sundqvist 2014). Teorin handlar 

inte om vad som är god och dålig undervisning utan om de mekanismer som kan resultera i både 

god och dålig undervisning. Den används alltså oftast på ett deskriptivt sätt där fokus inte ligger 

på det normativa (Nilholm 2016). 

4.2. Specialpedagogiskt perspektiv  

Det specialpedagogiska perspektiv vi har valt för att bidra till en teoretisering av det 

specialpedagogiska fältet är det samhälls- och strukturperspektiv som hör till ett av de fyra 

specialpedagogiska perspektiven som Ahlberg (2013) identifierat. Ahlbergs perspektiv är 

grundade i olika förklaringsmodeller om skolproblem. Vi har valt att ta avstamp i samhälls- och 

strukturperspektivet vilket koncenterar sig på samhället. Här betraktas elevers svårigheter med 

fokus på inkludering i skola och samhälle. En inkluderande undervisning är central i vilken det är 

skolan och samhällsstrukturer och inte eleven som ska anpassas och förändras. En övergripande 

forkningsfråga inom detta perspektiv kan exempelvis vara vilka former som finns för att stödja 

elever i svårigheter (Ahlberg 2013). Detta är också en aktuell utgångspunkt i vår studie. 

I detta perspektiv benämns även ett demokratiskt deltagarperspektiv i vilket social rättvisa är 

ett bärande begrepp. Det är en rättighet för varje elev att delta i den sociala gemenskapen på sina 

egna villkor. Skolan ska förändras så att alla elever ska passa in. Utgångspunkten för samhälls- 

och strukturperspektivet blir relationen mellan samhälle och skola och det sociokulturella 

sammanhang i vilket eleven befinner sig (Ahlberg 2013). Det lyfts även fram i den sociokulturella 

teorin att skolan kan ses som ett sammanhang med speciella regler för hur olika budskap tolkas. 

För att kunna förstå hur lärande går till måste man ta hänsyn till att elever aktivt tolkar vad som 

kommuniceras i olika skolsituationer (Nilholm 2016).  

5. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lågstadielärare i svenska som andraspråk inom 

grundskolan och lärare i svenska för invandrare på vuxenutbildningen beskriver sitt arbete med 

extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Vi vill även studera om det finns likheter 

och skillnader i de beskrivningar av extra anpassningar som lärarna i dessa två skolformer gör. 

I studien undersöks följande forskningsfrågor: 
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1. Hurdana extra anpassningar säger lågstadielärare att de gör i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen i svenska som andraspråk? 

2. Hurdana extra anpassningar säger lärare i svenska för invandrare på vuxenutbildningen att 
de gör i den tidiga läs- och skrivinlärning? 

3. Vilka likheter och skillnader finns i lärarnas beskrivningar av extra anpassningar för elever 
i svenska som andraspråk i den tidiga läs- och skrivinlärningen? 

4. Vad betyder tidiga insatser angående extra anpassningar för lärare på respektive skolform? 

6. Metod 

I detta kapitel beskriver vi vilken datainsamlingsmetod vi har använt oss av, hur vi gått till väga 

för att samla in data och hur det har analyserats. Vi beskriver vilken urvalsprocess gällande 

respondenter som används samt ger en kort beskrivning av dem. Vi redogör även för studiens 

validitet och reliabilitet. I slutet av denna metoddel definierar vi olika etiska principer som är 

viktiga att ta hänsyn till enligt Vetenskapsrådet (2017) och Denscombe (2017). 

6.1. Metod för datainsamling 

I vår studie har vi valt att använda kvalitativ samtalsintervju som datainsamlingsmetod. Intervju 

är en passande metod för studien då en intervju ger en bra utdelning i förhållande till den tid och 

ansträngning man har i småskaliga forskningsprojekt när avsikten är att utforska komplexa och 

subtila fenomen som t.ex. åsikter, erfarenheter och känslor. Metoden är även passande när det 

finns möjlighet att få privilegierad information genom att prata med nyckelpersoner som kan ge 

värdefull information baserad på deras erfarenhet (Denscombe 2017).  

Vi valde samtalsintervjumetoden för att den ofta handlar om att kartlägga människors 

uppfattningar på ett område för att därigenom kunna utveckla begrepp och definiera kategorier 

(Esaiasson et al. 2017). Fördelen med detta tillvägagångssätt är att man kontinuerligt kan samla in 

ny, rik och ibland oväntad information om den pedagogiska situationen. Man kan se detaljer som 

man annars kunde ha förbisett (Bjørndal 2017). Samtalsintervjuer ger dessutom också goda 

möjligheter att följa upp svaren och ställa uppföljningsfrågor. Samtalsintervju hör till 

respondentundersökningar där intervjupersonerna själva och deras egna tankar är studieobjekten 

och forskaren vill veta vad varje person tycker och tänker om ämnet. Målet är att fånga in och 

kartlägga alla de uppfattningar som finns (Esaiasson et al. 2017).  

Vi har även valt det semistrukturerade perspektivet på intervjun. Den mallen gör det möjligt 

att utveckla och ändra frågorna under studiens gång och använda dem utvecklingsmässigt. 

Intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras, men 

bör vara inställd på att vara flexibel på ordningsföljden och utvecklingen av idéer. Betoningen 

ligger på den intervjuade (Denscombe 2017).  
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6.2. Urval  

När vi valde intervjupersonerna betonades det avgörande kriteriet om kunskap och erfarenhet. Vi 

intervjuade 10 lärare med sva-utbildning varav fem av dem jobbade på lågstadiet och fem på 

vuxenutbildningens sfi-inrikting. Då tidsramen för studien var begränsad valde vi att göra 

intevjuerna i de kommuner vi jobbar. Vi valde att intervjua 10 personer då beprövad erfarenhet 

har visat att det behövs runt 10 personer för att möjliggöra en betydelsefull analys (Esaiasson et 

al. 2017). Urvalet av intervjupersonerna grundade vi på principen om subjektivt urval där vi 

handplockade personerna utifrån relevansen för ämnet. Deras kunskap om och erfarenhet av 

ämnet var även ett kriterium. Detta subjektiva urval fungerar när man redan har en viss kunskap 

om det som ska undersökas. Intervjupersonerna väljs ut utifrån ett speciellt syfte vilket 

återspeglar deras kvaliteter och relevans för undersökningstemat. Denna urvalsprocess ger 

möjlighet att få den bästa informationen då man väljer människor som har erfarenhet vilket i sin 

tur ger god kvalitativ information om forskningsämnet (Denscombe 2017).  

Här nedan följer en kort beskrivning av de lärare vi intervjuat. För att avindentifiera lärarna 

enligt Vetenskaperådets riktlinjer (2017) har vi valt att benämna lärarna på lågstadiet med 

slumpmässigt valda namn med initialen L. På motsvarande sätt har vi benämnt lärarna på 

vuxenutbildningen med namn med initialen V. Detta för att kunna lättare koppla rätt lärare till 

rätt skolform. 

6.2.1. Lärare på lågstadiet  

Alla lärare på lågstadiet är klasslärare och jobbar med elever i de två första årskurserna, 1-2. 

Samtliga lärare har sva-utbildning. De jobbar på samma grundskola med ca 600 elever i ett litet 

samhälle utanför en mellanstor stad.  

 

Lara, 40 års erfarenhet på lågstadiet varav 20 år som legitimerad lärare. Undervisar nu i årskurs 

1. 

 

Lena, 16 års erfarenhet från förskoleklass och 3 års erfarenhet på lågstadiet. Undervisar nu i 

årskurs 2. 

 

 Lisa, 14 års erfarenhet på lågstadiet, 6 års erfarenhet på mellanstadiet och 1 års erfarenhet på 

gymnasiet. Undervisar nu i årskurs 2. 

 

Lotta, 25 års erfarenhet på låg- och mellanstadiet. Undervisar nu i årskurs 2. 
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Luna, 22 års erfarenhet på lågstadiet med lite erfarenhet även på gymnasiet. Undervisar nu 

årskurs 1. 

6.2.2. Lärare på vuxenutbildningen   

Alla lärare på vuxenutbildningen är legitimerade lärare i svenska som andraspråk men har lite 

olika bakgrund. De undervisar svenska för invandrare på studieväg 1 vilket betyder att elever har 

ingen eller kort skolbakgrund. De jobbar på samma kommunala vuxenutbildning med ca 1100 

elever i en mellanstor stad.  

 

Venla, språklärare från ett annat land och förskolelärare i grunden. 9 års erfarenhet med barn, 

2,5 års erfarenhet inom vuxenutbildning. Undervisar nu på sfi-kurserna A och B. 

 

Vera, lågstadielärare i grunden. 29 års erfarenhet på lågstadiet, 16 års erfarenhet på 

språkintroduktion på gymnasiet och 7 månaders erfarenhet inom vuxenutbildning. Undervisar nu 

på sfi-kurs A.  

 

Veronica, lågstadielärare och spansklärare i grunden. 16 års erfarenhet på lågstadiet, 11 års 

erfarenhet på högstadiet och 3 års erfarenhet inom vuxenutbildning. Undervisar nu på sfi-

kurserna A, B och C. 

 

Viktoria, 15 års erfarenhet som sfi-lärare för vuxna, 8 års erfarenhet som dramapedagog för 

barn och unga. Undervisar nu på sfi-kurs A. 

 

Vilma, förskolelärare och grundskollärare i grunden. 26 års erfarenhet med barn och unga. 5 

års erfarenhet inom vuxenutbildning. Undervisar nu på sfi-kurs A. 

6.3. Genomförande 

Studien genomfördes under vårterminen 2019 på två skolor, en grundskola och en 

vuxenutbildning, i två olika svenska kommuner. Intervjupersonerna intervjuades individuellt i 

samband med att vi besökte deras respektive arbetsplats. Varje intervju tog cirka 30 minuter. Vi 

som genomförde studien delade upp oss så att den ena genomförde intervjuerna i grundskolan 

och den andra på vuxenutbildningen. Detta valet grundade vi på våra egna erfarenheter och 

kompetenser för att på ett naturligt sätt kunna ställa relevanta följdfrågor. 

Vid genomförandet av intervjuerna i studien började vi med att konstruera intervjuguiden (se 

Bilaga 1) och välja respondenterna. Intervjuguiden består av olika frågor som strukturerats efter 

förhållandevis specifika teman (Bryman 2016; Esaiasson et al. 2017). När man konstruerar sin 

intervjuguide bör man ställa sig själv frågan om vad man måste veta för att kunna besvara sina 

forskningsfrågor. Det avgörande är dessutom att intervjun bör rymma flexibilitet (Bryman 2016). 
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Frågorna konstruerade vi så att de var lätta att förstå, så att tiden under intervjun inte skulle gå till 

att förklara ord och begrepp. Målet med intervjun var att framkalla beskrivningar som var 

spontana och baserade på personernas egen verklighet (Esaiasson et al. 2017). 
Innan intervjun berättade vi om studiens syfte och vi fick även tillåtelse att spela in intervjun 

vilket är viktigt för resten av intervjun där syftet är att respondenten ska känna sig fri att tala 

öppet. Att använda sig av inspelning gör det också lättare att i analysen tolka vad som sagts. De 

flesta forskare som genomför intervjuer förlitar sig på ljudupptagningar eftersom intervjuaren 

förutsätts vara uppmärksam på det som sägs och följa upp intressanta synpunkter (Denscombe 

2017; Bryman 2016). Vi skrev även fältanteckningar ifall det skulle komma upp relevant 

information såsom icke-verbal kommunikation, men som inte framkom i ljudinspelningen. I en 

intervju är det värdefullt att komplettera ljudinspelningen med fältanteckningar om det anses 

relevant (Denscombe 2017). 

Vi påbörjade intervjun med några lättare och stimulerande frågor och avslutade så att den 

intervjuade fick möjlighet att påpeka saker som inte tagits upp men som hen ansåg viktiga 

(Denscombe 2017). Därefter transkriberade vi de inspelade intervjuerna med hjälp av en 

transkriptionsnyckel (se bilaga 2). Vårt syfte var att få reda på innehållsaspekter vilket gjorde att 

en mindre detaljerad transkription i enlighet med skriftspråkskonventionen användes. Det 

intressanta här var vad och inte hur något sagts (Norrby 2004). Vårt fokus i intervjun var således 

inte att göra en samtalsanalys utan en innehållsanalys. 

6.4. Analysmetod (Grundad teori) 

Den analysmetod som ligger till grund för vår studie är grundad teori. Det är det vanligaste 

synsättet för analys av kvalitativa data och används ofta i småskaliga projekt (Bryman 2016; 

Denscombe 2017). Det är ett tillvägagångssätt där vikten av empiriskt fältarbete och insamling av 

data grundade i det verkliga livet betonas (Denscombe 2017). Dessutom intresserar sig grundad 

teori för sociala händelser och erbjuder ett systematiskt men flexibelt sätt att samla in och 

analysera data. I denna analysmetod strävar forskaren efter att utgå från aktörernas perspektiv 

och handlingar vilket var vårt fokus i analysen (Fejes & Thornberg 2015). Syftet med grundad 

teori är att komma fram till en form av teori som är en uppsättning av kategorier som bildar en 

teoretisk ram som förklarar vissa företeelser (Bryman 2016). 

Olika forskare har olika idéer om vad de olika stegen i processen ska innehålla. Gemensamt är 

idén om en inledande öppen kodning och att analysen till sist utmynnar i en egen grundad 

teoretisk modell (Fejes & Thornberg 2015). Vi har valt att analysera vårt data enligt de principer 

gällande grundad teori som systematiskt beskrivs huvudsakligen i Fejes &Thornberg  (2015) och 

vi utgår även till viss del från Denscombe (2017) för att tydligt kunna redogöra för varje steg i 

analysprocessen. 
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Kodningen består av två grundläggande steg: substantiv kodning och teoretisk kodning. Den 

substantiva kodningen delas vidare upp i öppen kodning och selektiv kodning. I början av 

studien ligger fokus mest på substantiv kodning och i slutet på teoretisk kodning. I praktiken 

uppstår dock en överlappning mellan dessa kodningsprocesser vilket gör att kodningssätten 

delvis används parallellt (Fejes & Thornberg 2015). 

Vi började vår analys med öppen kodning. I den är koderna ganska deskriptiva och databitarna 

etiketteras utifrån sitt innehåll (Denscombe 2017). Detta gör man genom att markera ett ord, en 

mening eller ett textavsnitt och ger det en benämning som sammanfattar den identifierade 

enheten. Därmed har man konstruerat en kod. I den öppna kodningen bör data arbetas igenom 

snabbt. (Fejes & Thornberg 2015). Detta gjorde vi genom att läsa datamaterialet relativt snabbt 

utan att fastna och samtidigt strök vi under ord och meningar där lärarna beskrev vad de gör för 

att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter. Därefter gav vi en benämning för varje markerad 

enhet och skrev det i marginalen. Dessa benämningar blev första formen av koder vilka även var 

för sig skrevs ner på lappar. I detta skede bör koder vara konkreta och grundade i empirin och 

därmed är det empirin som styr istället för tidigare kända teoretiska begrepp. De öppna koderna 

jämförs med varandra och sorteras enligt sina likheter och skillnader. I detta skede tar man 

ställning till vilka koder som hör ihop och på vilket sätt (Fejes & Thornberg 2015). Här sorterade 

vi lapparna med de öppna koder som liknade varandra innehållsmässigt och bildade små grupper. 

Vi sorterade koderna separat, vuxenutbildningen för sig och lågstadiet för sig. Genom denna 

sorteringen bildade vi kluster (Fejes & Thornberg 2015). Här nedan visar vi exempel på ett antal 

öppna koder som handlar om material samt hur vi gjorde ett konkret och empirigrundat kluster 

utifrån dem. I klustret samlas således alla öppna koder som handlar om samma ämne. 

 Klustret från vuxenutbilningen: material på rätt nivå, individuellt anpassat material, 

specialpedagogiskt material, begränsa material, anpassa materialet, konkret material, rätt nivå på 

material, begränsa omfånget på materialet. 

 Klustret från lågstadiet: konkret material, anpassat material, varierande & mycket material, annat 

material, relevant material, individualiserat material, olika arbetsblad, anpassade uppgifter, specifika 

uppgifter.  

Koderna grupperas till nya mer abstrakta koder som så småningom utvecklas till kategorier 

vilket innebär att man med kännetecknande ord kan formulera en definition av kategorin (Fejes 

& Thornberg 2015) . I detta skede namngav vi varje klustergrupp för att konkret beskriva på 

vilket sätt dessa öppna koder hör ihop. Samtidigt justerade vi kluster och kontrollerade att de 

hamnat i rätt grupp samt kombinerade de kluster som kunde tillhöra en potentiell kategori.  

Denna process sker fortfarande separat mellan skolformerna. Här nedan visar vi exempel på 

liknande klustergrupper som bildade en gemensam kategori vilken vi definierade med ett 

känneteckande ord. Vi visar ett exempel från vuxenutbildningen och ett från lågsstadiet. 

Innehållen i exemplen skiljer sig åt men processen till själva kategorin är densamma. 
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Vuxenutbildningen: 

 Klustergrupp fysisk lärmiljö: placering, gruppbyte utifrån elevens behov 

Klustergrupp psykisk lärmiljö: avdramatisera, uppmuntra, utgå från elevens intresse och 

erfarenheter, extra samtal 

= fysisk lärmiljö + psykisk lärmiljö → kategori LÄRMILJÖ 

Lågstadiet: 

 Klustergrupp fysisk lärmiljö: tillgång till lugn plats, sitta avskilt, tillgång till lugn miljö, anpassad fysisk 

miljö 

Klustergrupp psykisk lärmiljö: bemötande, uppmuntran, stärka självbilden, trygg grupp   

Klustergrupp attityd till första språket: använda elevers språk, visa intresse för första språket, jobba 

extra med språket 

= fysisk lärmiljö + psykisk lärmiljö + attityd till första språket → kategori LÄRMILJÖ 

Efter den öppna kodningen går man vidare till selektiv kodning där uppmärksamheten riktas 

mot de viktigaste kategorierna (Denscombe 2017). Man riktar in sig på kärnkategorin som är en 

kategori eller ett begrepp som beskriver viktiga delar av data och som de andra kategorierna har 

kopplingar till. De koder och kategorier som inte är relevanta läggs åt sidan (Fejes & Thornberg 

2015). Vår kärnkategori för båda skolformernas material blev begreppet extra anpassningar till 

vilken nästintill alla kategorier kunde kopplas. De kategorier som inte hade relevans för vår 

kärnkategori la vi åt sidan. Exempel på irrelevanta kategorier var kategorin studiehandledning då 

denna anpassning inte handlade om läs- och skrivinlärning utan matematik och no-ämnen i 

grundskolan. Vi tog även bort kategorin utanför skolans ramar från respektive skolform då extra 

anpassningar ska ske inom skolans ramar. Analysen avgränsas och vägleds således av 

kärnkategorin. Vid selektiv kodning kodar man alltså inte längre allt möjligt utan väljer ut de 

koder som framstår som viktigast (Fejes & Thornberg 2015).  

När den substantiva kodningen har genomförts går man vidare till den teoretiska kodningen. 

Syftet här är att integrera de substantiva koderna till en teoretisk modell genom att 

begreppsliggöra hur dessa koder kan relateras till varandra. För att kunna teoretisera substantiva 

koder och därmed utveckla en teoretisk modell behövs det teoretiska koder. De är allmänna 

teoretiska ord från en eller flera kodfamiljer. Forskarna har identifierat och grupperat ett antal 

kodfamiljer vilka kan gå in i varandra och förutsätta varandra. De fungerar som stöd för 

analysarbetet under den teoretiska kodningen (Fejes & Thornberg 2015). Vi har utgått från tre 

kodfamiljer: dimensioner, typer och stragegier. Vi valde dessa kodfamiljer för att vi i analysen 

brutit ner ett kärnbegrepp, i vårt fall extra anpassningar, till mindre delar vilket stöds av termerna 

i dimensionskodfamiljen. För att kunna skapa ett sammanhängande kategorisystem behövde vi 

termer från kodfamiljen typer. Tills sist för att sätta fokus på aktörernas handlingar valde vi 

teoretiska stödord från kodfamiljen strategier. De teoretiska kodfamiljerna ska stämma överens med 

data och de analyserade kategorierna för att vara grundade i empirin (Fejes & Thornberg 2015). 



 

26 
 

För att uppnå detta jämförde vi våra koder, begrepp och empirin kontinuerligt med kodfamiljen. 

Den teoretiska modell man kommer fram till kan se olika ut beroende på den kodfamilj man 

använt sig av (ibid.). Genom jämförande och diskussion av begrepp från valda kodfamiljer kom 

vi fram till en grafisk modell som visar kategorierna för de extra anpassningar vi identifierat (se 

7.4.).  

   6.5. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är viktiga kriterier för en kvantitativt inriktad forskare när man vill få en 

bild av undersökningens kvalitet (Bryman 2016). Kvalitativa forskare har en benägenhet att i 

huvudsak använda begreppen validitet och reliabilitet på samma sätt som kvantitativa forskare då 

dessa försöker utveckla kriterier för bedömning av sin forskning (Bryman 2016). Begreppet 

validitet hänvisar till relevansen, noggrannheten och precisionen i data (Denscombe 2017). 

Validitet refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den metod eller de 

metoder som används verkligen undersöker det som avses att undersökas (Fejes & Thornberg 

2015). Inom den kvalitativa forskningen handlar validitet om hur man observerar, identifierar 

eller ”mäter” det man säger sig mäta (Bryman 2016). Vid intervjuer ansikte mot ansikte innebär 

direktkontakten under intervjun att materialets relevans och riktighet, dvs. validitet kan 

kontrolleras under tiden det samlas in (Denscombe 2017). 

Reliabilitet handlar om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. 

Pålitlighet, som inom den kvalitativa forskningen motsvarar reliabiliteten, innebär att man 

säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser av 

forskningsprocessen (Bryman 2016). För att öka reliabiliteten i kvalitativa undersökningar innebär 

att studier har tydliga redogörelser för metod, analys och beslutsfattande (Denscombe 2017). 

Otillräcklig reliabilitet orsakas genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och 

databearbetningen (Esaiasson 2017). 

Vissa forskare föreslår även två andra grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativa 

undersökningar: tillförlitlighet och äkthet. Dessa begrepp utgör ett alternativ för reliabilitet och 

validitet. Tillförlitlighet består av fyra delar: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att 

styrka och konfirmera. Trovärdighet och överförbarhet beskrivs som motsvarigheter till validitet. 

Pålitlighet kan ses som motsvarighet till reliabilitet och slutligen kan möjlighet att styrka och 

konfirmera liknas vid objektivitet. Begreppet äkthet handlar om studiens autenticitet och bl.a. 

huruvuda studien ger en tillräckligt rättvis bild av de åsikter eller erfarenheter som studeras. 

Begreppen reliabilitet och validitet förutsätter enligt många forskare att det är möjligt att få en 

enda och absolut bild av den sociala verligheten (Bryman 2016). Då denna studie inte utgår från 

att det finns en sådan bild utan istället undersöker lärarnas egen syn på extra anpassningar bör en 

analys angående studiens äkthet och tillförlitlighet göras. För att säkerställa studiens äkthet och 

tillförlitlighet analyserar vi studiens tillvägagångssätt, datainsamlingsmetoder och frågeställningar 

på ett explicit sätt under rubriken Metoddiskussion. 
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6.6. Etiska överväganden 

Det finns viktiga etiska ställningstaganden att ta hänsyn till vid genomförandet av forskning. I vår 

studie har vi utgått från fyra grundläggande huvudprinciper för forskningsetik enligt 

Vetenskapsrådet (2017) och Dencsombe (2017). Forskaren bör genomföra sin undersökning 

enligt följande: 

 Skydda deltagarnas intresse. 
 Garantera frivilligt deltagande baserat på informerat samtycke. 
 Genomföra forskning med vetenskaplig integritet dvs. på ett öppet och ärligt sätt. 
 Följa den nationella lagstiftningen. 

(Denscombe 2017). 
 

Att skydda deltagarnas intresse innebär att forskaren är skyldig att överväga de sannolika 

konsekvenser deltagande kan ha samt vidta åtgärder som skyddar deltagarna (Denscombe 2017). 

Detta har vi gjort genom att följa Vetenskapsrådets krav på integritet. Vi har anonymiserat och 

maskerat både deltagarnas namn och ålder samt vilka skolor de arbetar på. Detta för att man inte 

ska kunna hänföra data till en bestämd individ (Vetenskapsrådet 2017). För att garantera frivilligt 

deltagande och även ge möjlighet att när som helst återkalla samtycket har vi använt ett skriftligt 

samtyckesformulär där vi formellt fick bekräftat att deltagandet bygger på informerat samtycke 

(Denscombe 2017; Vetenskapsrådet 2017; se Bilaga 3). För att genomföra vår forskning på ett 

öppet och ärligt sätt har vi i samtyckesformuläret också gjort en kort sammanfattning om 

undersökningens syfte och den data vi kommer att samla in  (Denscombe 2017). För att följa den 

nationella lagstiftningen har vi bland annat förvarat data på ett säkert sätt då datan har förvarats 

på en säker plats, i en lösenordsskyddad dator. Allt datamaterial kommer att makuleras efter 

studien (Vetenskapsrådet 2017). 

  Tidigt i processen reflekterade vi över ett möjligt forskningsetiskt dilemma. Det grundade sig 

i att vi valde att genomföra intervjuerna i för oss kända skolor. Det möjliga dilemmat var att de 

tillfrågade lärarna skulle kunna känna sig tvingade att ställa upp vilket skulle inneburit att kravet 

på frivilligt deltagande inte uppnåtts. För att uppfylla kravet på informerat samtycke var vi därför 

väldigt noga med att både muntligt och skriftligt betona deltagandets frivillighet. En tillfrågad 

lärare på varje skola tackade nej till deltagandet vilket vi tolkade som att budskapet om frivillighet 

nått fram.  

Det andra etiska dilemmat vi stötte på handlade om att de lärare vi intevjuade till viss del 

kände till oss. Vi hade dock inte arbetat i samma arbetslag med de intervjuade. Vi upplevde att 

detta kunde innebära både för- och nackdelar. Fördelar var att intevjuerna kunde bli mera som 

samtal och relevanta följdfrågor kunde ställas på ett naturligt sätt. Nackdelen var att 

intevjupersonerna möjligen inte var så explicita i sitt berättande för att de kunde ta för givet att 

viss information var självklar. Vi hade även kunnat tolka svaren subjektivt utifrån våra egna 

erfarenheter i skolan. För att förhindra detta försökte vi vara så objektiva som möjligt vid 
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sammanställningen av intervjuerna och analysera transkriberingar av intervjuerna tillsammans 

istället för enskilt. Detta för att den ena skolans lärare alltid var helt okända till en av oss. 

Samarbetet i analysen ledde till gemensam objektivitet och god forskningsed. 

7. Resultat och analys 

Bearbetning och analys av intevjuerna skedde i två faser. Först genom den substantiva kodningen 

och därefter genom den teoretiska kodningen enligt Fejes & Thornberg (2015). Med 

utgångspunkt i våra frågeställningar har vi valt att presentera resultat i fyra delar. Först redogör vi 

resultat utifrån lågstadielärarnas beskrivningar, därefter utifrån beskrivningar från lärarna på 

vuxenutbildningen och sedan i en jämförande analys mellan de båda. Dessa resultat presenteras 

utifrån de kategorier vilka kom fram genom vår analysmetod grundad teori. I denna del av arbetet 

kommer det empiriska materialet alltså redovisas genom dessa kategorier. De citat och exempel 

som vi visar syftar till att klargöra våra tolkningar samt att möjliggöra ifrågasättandet av 

tolkningarna. Citat tagna ur transkriptioner (se bilaga 4 och 5) är ändrade till mer skriftspråkliga 

för att underlätta läsning men utan att på något sätt ändra innehållet. Alla presenterade citat i 

detta kapitel finns att hitta gulmarkerade och i fetstil i varje lärares transkription (se bilaga 4 och 

5). Slutligen presenterar vi den fjärde och sista delen i våra resultat som är en teoretisk modell i 

form av en grafisk illustration vilken uppstod under vår teoretiska kodning. Illustrationen visar ett 

kategorisystem om extra anpassningar enligt lärarnas beskrivningar.  

7.1. Extra anpassningar enligt lärarna på lågstadiet 

Här nedan redovisar vi åtta kategorier framtagna utifrån lärarnas beskrivningar angående extra 

anpassningar. De är träning, kompensatoriska hjälpmedel, material, stöd utifrån, 

lektionsplanering, repetition, lärmiljö och förhållningssätt till elevens mognadsprocess. Vi har lagt 

fram exempel och citat som så tydligt som möjligt enligt oss beskriver lärarnas syn på extra 

anpassningar och dess genomförande. Från varje kategori har vi valt att benämna alla 

underkategorier men exemplifiera det som lärarna lagt mest betoning vid och som mest visat 

fram det relevanta. 

7.1.1. Träning 

I intervjuerna framgår det att enligt lärarna handlar extra anpassningar mycket om olika slags 

färdighetsträning. Vi har identifierat fem sorters träning inom denna kategori: individuell, specifik, 

intensiv, regelbunden och läsgruppsträning. Lärarna betonar dessa identifierade typer av träning på olika 

sätt men som de viktigaste lyfts individuell samt specifik träning fram. 
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Alla lärare nämner vikten av individuell träning. Lisa och Lara pratar om en-till-en-undervisning 

som hjälp och på liknande sätt betonar Lotta och Lena vikten av extra individuell tid för eleven. 

Luna anser likaså att individuell hjälp är att föredra. 

 

Det är ju oftast bäst effekt förstås om man kan sitta en-till-en och läsa och skriva och kunna 

stötta. Det tror jag, och sedan att kunna att göra saker med kompisar också för att då tänker 

de tillsammans och pratar ihop och det är ju då de lär sig språket. Så sådana övningar och 

sedan top tre. Jobba mycket med språket i klassrummet överhuvudtaget. Det är väl de. En-

till-en. Lära sig med kompisar och jobba med språket. (Läraren Lisa) 

 

Den andra träningstyp som tydligt kommer fram i beskrivningarna är specifik träning. Alla lärare 

förutom Lisa nämnde specifik träning som en av viktiga stödåtgärder inom läs- och 

skrivinlärning. Denna träning handlar enligt lärarna om att ge eleven specifierad träning inom ett 

avgränsat område exempelvis att träna på att skriva av eller koncentrera sig enbart på en viss typ 

av ord i lästräningen.   

 

De här svårigheterna med kluster. De här sammansättningarna, alltså de här, jag vet inte vad 

de kallas som är lite lika sådär. Ibland kan det ju vara svårt att de inte kan få ihop de 

bokstäverna tillsammans. Det vet jag, jag hade någon som inte kunde få ihop vissa bokstäver 

tillsammans. Min strategi är väl bara att öva, ja och läsa såna ord specifikt. (Läraren Lara) 

  

Den tredje träningstypen intensivträning nämns av Lotta och Luna. De pratar om 

intensivåtgärder som något som ger alla förutsättningar att lära sig. Regelbunden träning som 

stödåtgärd nämns likaså av två lärare, Lotta och Lisa. Enligt dem är det av betydelse att t.ex. 

lästräning sker regelbundet varje vecka utan att avbrytas emellanåt. Enbart en lärare, Lisa, påpekar 

också betydelsen av träning i rena läsgrupper.  

7.1.2. Kompensatoriska hjälpmedel 

Kompensatoriska hjälpmedel har vi delat in i analoga och digitala hjälpmedel. Båda sorters 

hjälpmedel är representerade på ett omfattande och varierande sätt i alla lärares beskrivningar 

förutom i en lärare Lunas beskrivning.   

Analoga hjälpmedel innefattar icke-tekniskt stöd. Lärarna nämner bl.a. läslinjal, bildstöd, 

pennstöd, alfabetslinjal, förstorad text och små whiteboards som stödåtgärder inom läs- och 

skrivinlärning. Lärarna tycks uppfatta användningen av analoga hjälpmedel som ett enkelt och 

nära till hands stöd till elever i behov av stöd. 

 

Sedan är det en massa saker man med automatik kollar. Ja, men med synen, de kanske inte 

kan fokusera raden. De kanske behöver en läslinjal, och kanske till och med se till att det 
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bara är det ordet man ska läsa som man ser, ingenting mer. Det kanske är dem som behöver 

större text. Det finns ju massa olika relativt enkla verktyg som en lärare på lågstadiet som har 

jobbat några år har i sin verktygslåda tänker jag. (Läraren Lotta) 

 

Det första jag tycker man gör, det gör man ju redan under lära känna tiden, om man säger 

när man har en elev, då märker man ju vissa svårigheter om man har ett annat språk. Att man 

vänder sig till dem lite mer, att man har bilder och sådana saker. Det är väl det första man 

gör. (Läraren Lena) 

 

Digitala hjälpmedel kommer fram i lärarnas beskrivningar på två olika sätt. Dels pratar de om 

tekniska verktyg i sig så som iPad, mobil, dator och olika redskap för att lyssna istället för att läsa. 

Dels talar de om olika program och digitala resurser som är kopplade till läs- och skrivinlärning. 

Där ingår det exempelvis inläsningstjäst, Lexia samt anpassade appar och datorprogram. 

 

Det kan finnas andra grejer. Som med skrivutvecklingen kan det finnas de som har taskig 

finmotorik och de där bitarna men det känns som det är inget problem. Jag menar vi kanske 

har en unge som aldrig kommer kunna skriva bra för hand. Då får han väl jobba med paddan 

eller mobil. Det känns som en mycket mindre bit. Sedan har jag inte ens sagt datorer och allt 

det här. För det finns ju massor. (Läraren Lotta) 

 

Till skillnad från de andra lärarna finns det dock en lärare, Lena, som även uttrycker att det 

tekniska hjälpmedlet i sig inte är ett stöd. Det viktiga i användning av tekniska verktyg enligt 

henne är hur man faktiskt använder och utnyttjar hjälpmedlet. 

 

Att använda iPad utan övervakning eller att de vet vad de ska göra. IPad har varit väldigt 

sådär. Så fort man har problem så den kan få en egen iPad så har vi gjort en åtgärd eller 

anpassning. En iPad då. (Läraren Lena) 

7.1.3. Material 

Lärarna pratar om materialet utifrån två aspekter: anpassat och varierat material. Vikten av material 

som extra anpassning nämns av alla utom Lara. Anpassat material består enligt fyra lärares 

beskrivningar av individualiserade och anpassade uppgifter för elever i behov av stöd. Luna 

betonar även ett flertal gånger att det anpassade materialet bör utgå från elevens intressen. 

Varierat material benämns av två lärare, Lotta och Lena. Enligt dem betyder detta mycket olika 

arbetsblad och material utöver det som ingår i den ordinarie undervisningen. 

 

Sedan är det ju så att inte alla material passar för alla elever och då får man anpassa dem. (…) 

Att man har mycket material i klassrummet. Det kan vara alltifrån tillgång till olika böcker så 
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att man lätt kan hitta material till varje elev från böcker som är skrivna med bara versaler till 

alltså mycket olika material och arbetsblad och sådana saker. (Läraren Lotta) 

7.1.4. Stöd utifrån 

Stöd utifrån som extra anpassning i klassrummet nämns av alla lärare. Variationen i denna kategori 

är inte omfattande utan handlar om att få extra stöd i klassrummet av en resursperson i alla 

beskrivningar. Resurspersoner som stödåtgärd upplevs som viktigt och nästintill nödvändigt för 

att läraren ska kunna hjälpa elever i behov av stöd. Det finns dock en lärare, Luna, som även 

delvis förhåller sig kritiskt till en resursperson då hon inte anser att behoven alltid går att lösa 

bara genom att sätta in en resurs. 

 

Elevens kunskapsnivå, det är det som hela tiden som måste utgöra åtgärden. Det man ofta i 

skolan är snabb på, det är att komma på åtgärder utan att man egentligen har kartlagt vad är 

det för behov. Tror att det gäller generellt för extra anpassningar, inte bara i läs och skriv. Så 

är man snabb att här behövs göras något, här behövs en resurs eller istället för att tänka efter 

vad är det som egentligen är behovet, inte bara att det blir löst genom en resurs. (Läraren 

Luna) 

7.1.5. Lektionsplanering 

Kategorin lektionsplanering innebär hur läraren redan vid planering av sitt lektionsupplägg tar 

hänsyn till elever i behov av stöd. Vi har identifierat sex aspekter kopplade till denna kategori: rätt 

nivå, nivågruppering, variation, smågruppsundervisning, tidsplanering och struktur.  

Den aspekt som läggs mest vikt vid hos lärarnas beskrivningar är att hitta rätt nivå. Den tas 

upp av alla lärare förutom Lisa. Det handlar om att nivåanpassa sin undervisning där man ibland 

för vissa elever behöver sänka ribban, backa kunskapsmässigt eller starta mer grundläggande.  

 

När man börjar liksom skrapa lite på ytan att hon kan ju mycket mer än jag trodde till 

exempel och då blir det ju en positiv effekt och då kan man ju backa lite. Och på det sättet 

ger man en annan slags anpassning.(…) Det första jag gör är nog att backa. (…) Jag brukar 

starta väldigt basic och utgå från att alla behöver det här grundläggande. (Läraren Lena) 

 

Två lärare, Lotta och Lena, pratar även om att nivågruppera elever i individ- och 

behovanpassade grupper under lektionen. Andra två lärare, Lisa och Luna, pratar å sin sida om 

vikten av variation på lektionen. Lisa lägger vikt på samarbete mellan olika elever som en slags 

åtgärd och Luna lägger vikt på varierande förklaringssätt för elever i behov av stöd. 

Smågruppsundervisning som en form av extra anpassning nämns av Lara och Lotta vilket handlar 

enligt dem om att eleverna får arbeta i ett mindre sammanhang. 



 

32 
 

Tidsplanering och struktur angående lektionsplanering nämns enbart av enstaka lärare. En lärare 

Luna betonar nämligen vikten av korta pass som anpassning och Lara benämner strukturerade 

genomgångar under lektionen. 

7.1.6. Repetition 

Repetition som extra anpassning har i lärarnas beskrivningar två aspekter: varierande och 

upprepande. De nämns av en lärare vardera. Med varierande repetition menar läraren Lena en 

annan form av genomgång av behandlat ämne. Läraren Lotta talar å sin sida om upprepande 

repetition där eleven får någonting förklarat flera gånger på samma sätt. 

7.1.7. Lärmiljö  

En kategori vi identifierat handlar om lärmiljö kopplad till extra anpassningar. I den kategorin har 

vi delat lärarnas beskrivningar i tre aspekter: psykisk lärmiljö, fysisk lärmiljö och attityd till förstaspråk. 

Alla fem lärare nämner någon av dessa aspekter i sina beskrivningar.  

Den psykiska lärmiljön nämns av tre lärare, Lena, Lotta och Lara. Den handlar enligt deras 

beskrivningar bl.a. om vikten av att stärka elevens självbild, att uppmuntra eleven i behov av stöd 

och att göra lärmiljön trygg.  

 

Så tror jag det här att de vågar fråga. Jag tror att det är så viktigt det här att man ska vara 

trygg i den där gruppen att de vågar fråga, vågar räcka upp handen och vågar gå fram och för 

det märkte jag på en flicka när jag sa att du måste våga komma fram till mig. Du måste våga 

räcka upp handen om du inte kan ett ord eller kan läsa ut det eller. Då gjorde hon det. (…) 

Då blev det en strategi för henne för då visste, då kände hon sig säker. (Läraren Lara) 

 

Två lärare, Lena och Lotta, berättar om hur extra anpassningar i den fysiska lärmiljön kan 

hjälpa elever i behov av stöd. De pratar om att elever i behov av stöd kan stöttas genom att ha 

tillgång till en avskild lugn plats samt att anpassa den fysiska miljön utifrån elevens behov. 

En tredje aspekt gällande lärmiljö är attityd till förstaspråk vilket nämns av två lärare, Lisa och 

Luna. De pratar om ett positivt förhållningssätt till elevens förstaspråk vilket bör förmedlas till 

eleven. Detta kan enligt dem göras genom använding av elevers språk och helt enkelt visa intresse 

för olika språk. 

 

Där behöver man tänka att man använder sig av deras första språk. (…) Också intressera sig 

för deras första språk, ja, men vad heter det här på ditt språk. Och visa hur svårt det är för 

mig att uttala det på persiska. För då man tar ner på något sätt. Det blir inte lika svårt att 

försöka säga och läsa på svenska för fröken kan inte på mitt språk. Det tycker jag varit lite 

såhär avväpnande. (Läraren Luna) 



 

33 
 

7.1.8. Förhållningssätt till elevens mognadsprocess 

Den sista kategorin i lärarnas beskrivningar handlar om deras förhållningssätt till elevens mognadsprocess 

som en form av stödåtgärd. Mognadsprocessen benämns i lärarnas beskrivningar som en vänta-

och-se attityd. Med detta menas det att eleven ska ges tid att mogna och utvecklas innan man kan 

sätta in andra anpassningar. Denna mognadsprocess tas upp av tre lärare, Lena, Lara och Luna, 

på liknande sätt. 

 

Tidiga insatser för mig är när bedömningsstödet är gjort i alla fall. För jag tycker inte man 

kan börja tidigare för att det är alltså, det är ju en mogningsprocess. Det här också att jobba i 

grupp, och hur jobbar vi och hur ser vi och så jag tycker nog att det är för tidigt om man 

skulle göra det tidigare. (Läraren Lara)  

7.2. Extra anpassningar enligt lärarna på vuxenutbildningen 

På samma sätt som i föregående delkapitel om extra anpassningar enligt lärarna på lågstadiet 

redovisar vi här åtta kategorier framtagna utifrån lärarnas beskrivningar på vuxenutbildningen 

angående extra anpassningar. De är som tidigare nämnt träning, kompensatoriska hjälpmedel, 

material, stöd utifrån, lektionsplanering, repetition, mognadsprocess och lärmiljö. Vi har även här 

lagt fram exempel och citat som beskriver lärarnas syn på extra anpassningar och dess 

genomförande. Från varje kategori benämner vi också här alla underkategorier men exemplifierar 

det som lärarna lagt mest betoning vid. 

7.2.1. Träning 

I intervjuerna framgår det att enligt lärarna handlar extra anpassningar mycket om olika slags 

träning. Vi har identifierat sex olika träningstyper inom denna kategori: individuell, specifik, daglig, 

extra, motorisk och läsgruppsträning. Lärarna betonar dessa typer av träning på olika sätt men som de 

viktigaste lyfts individuell, specifik och daglig träning fram. 

Alla lärare pratar om betydelsen av individuell träning. Lärarna pratar mycket om att hjälpa och 

stötta eleven i behov av stöd individuellt och enskilt. Det kan handla om att sitta extra hos en 

enskild elev, se till att eleven alltid får enskilt stöd i början av träningen och att eleven alltid får en 

en-till-en förklaring. 

 

Jag tror ju att den här tiden att sitta individuellt med eleven behövs väldigt väl. (…) Om nån 

annan tar över efter mig då rekommenderar jag den att fortsätta träna så individuellt med den 

eller dem som har svårigheter. (Läraren Vera) 

 

Den andra träningstyp som påtagligt kommer fram i beskrivningarna är specifik träning. Fyra av  

lärarna nämnde specifik träning som en viktig stödåtgärd inom läs- och skrivinlärning. Enligt 



 

34 
 

lärarna handlar denna sorts träning om att ge eleven träning speciellt inom det svenska 

ljudsystemet och fonologin. Några enskilda lärare, Vera och Venla, nämner även här att specifikt 

träna på att utöka ordförråd och skriva av för att stötta språkinlärningen.   

 

Så får de träna lite extra på sånt där ljudprogram. Då liksom, jag måste ju se, jag måste ju 

kolla vilka ljud kan den här eleven och vilka ljud kan den inte liksom. Jag kollar av den och så 

märker jag då att jaha, nej, men här var det ju inte säkert på det och det och det. Och då får 

de ju träna på dem. (…) De ska bli medvetna av vad jag säger. Det jag säger blir ju till 

bokstäver. Och det är ju själva läs och hör och skriv. (…) Det första är ju det här med ljud. 

Att analysera vad är det jag säger. Vad är det för ljud som jag säger. (Läraren Veronica) 

  

Den tredje träningstypen daglig träning nämns av tre lärare, Veronica, Venla och Vilma. De 

betonar att träningen ska ske varje dag och kontinuerligt. Enligt dem behöver elever i behov av 

stöd lite träning varje dag. 

 

Jag hade ju en elev som gick ut en gång i veckan och läste med Vera så det var ju ungefär 

efter tre fyra veckor så frågade man, har det, ja, märker du nån liten skillnad. Men oftast 

behöver man ju lång tid. En gång i veckan är egentligen fjuttigt. (…) Det är varje dag liksom, 

det är varje dag som gäller. (Läraren Veronica) 

 

En viktig sak det är ju att man får tid med den här eleven varje dag kontinuerligt. Och får en 

slags liten träning för att se kommer den vidare överhuvudtaget. (Läraren Vilma) 

 

Andra träningstyper som framkommer tas upp av enbart några lärare. Två lärare, Viktoria och 

Venla, pratar om lästräning i små grupper dvs. läsgruppsträning som en extra anpassning inom den 

ordinarie verksamheten. En anpassning inom träning som lyfts fram av två lärare, Viktoria och 

Vilma, är extra träning som eleven ska delta i utöver sin vanliga lektion. En lärare, Viktoria, tar 

även upp motorisk träning som en extra stödåtgärd. 

7.2.2. Kompensatoriska hjälpmedel 

Det är tre lärare som beskriver extra anpassningar som något kopplat till kompensatoriska 

hjälpmedel. Dessa hjälpmedel har vi delat in i analoga och digitala. Lärarnas beskrivningar visar inte 

någon stor variation inom denna kategori.   

Analoga hjälpmedel innebär stöd som inte handlar om teknik. Enbart en lärare, Veronica, pratar 

om analoga hjälpmedel. Hon tar upp förstorad text för dem i behov av stöd samt bildstöd. 

Digitala hjälpmedel lyfts däremot fram av tre lärare, Victoria, Veronica och Venla. I deras 

beskrivningar har vi identifierat två aspekter: digitala hjälpmedel som handlar om tekniska verktyg 

och digitala hjälpmedel i form av dataprogram och appar. De tekniska verktyg som nämns är 
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mobil, dator och iPad. En lärare, Veronica, påpekar dock även att det tekniska verktyget dator 

kan försvåra inlärningen för att vuxna icke-skrivkunniga inte klarar av tangentbordet. 

 

Men datorn är svårare därför att de inte kan hantera det här PEKAR PÅ 

TANGENTBORDET den här plattan. Det är ju för krångligt här. (Läraren Veronica)  

7.2.3. Material 

Betydelsen av material när det gäller extra anpassningar tas upp av alla andra lärare förutom 

Vilma. Dessa fyra lärare pratar om materialet utifrån två aspekter: anpassat och begränsat material 

med betoning på anpassat material.  

Anpassat material enligt alla fyra lärare handlar om att elever i behov av stöd har tillgång till 

konkret och individualiserat material på rätt nivå. En lärare Venla nämner här även 

specialpedagogiskt material som stöd. 

 

Att först ge olika material till folk. Att de inte ska få, de ska inte behöva sitta med samma 

material. De ska inte behöva sitta med ett material som är för svårt. Har vi diktamen till 

exempel kanske nån får tre ord och nån får tolv men ändå viktigt att vi håller på med samma 

sak. (Läraren Viktoria) 

 

Den andra aspekten angående material är begränsing av materialet. Det nämns dock bara av två 

lärare, Veronica och Viktoria. Att begränsa omfånget på materialet som är gemensamt för hela 

gruppen blir för dem ett sätt att anpassa sin undervisning till elever i behov av stöd. 

7.2.4. Stöd utifrån 

Kategorin stöd utifrån som extra anpassning i klassrummet nämns av tre lärare Veronica, Vilma 

och Venla. Enligt deras beskrivningar har vi kunnat dela upp stödet i två aspekter utifrån vem 

som ger stödet både till eleven och läraren. De stödtyperna är Eht-stöd och extra stöd i klassrummet.    

Alla lärare i denna kategori anser att stöd utifrån i form av Eht-stöd är viktigt. Eht-stöd handlar 

om att exempelvis få hjälp av specialläraren i planeringen och verkställandet av stödinsatser. 

 

Det får man ju prova sig fram. Och det har ju hänt flera gånger att man inte kommer längre 

och då tar man ju kontakt med spec läraren och Eht. (…) Vi är ofta två lärare eller tre kring 

eleverna. Och då diskuterar vi om jag till exempel, om jag jobbar med Veronica så pratar vi 

om hur vi kan göra. Sen kanske blandar vi in Eht. (Läraren Vilma) 

 

Den andra aspekten angående stöd utifrån är extra stöd i klassrummet som enbart nämns av två 

lärare, Veronica och Vilma. Det kan enligt lärarnas beskrivningar handla om hjälp ifrån 

arbetslaget eller språkstödjaren. I dessa fall får stödet formen likt en resursperson.  
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7.2.5. Lektionsplanering 

Kategorin lektionsplanering handlar om lärarens lektionsupplägg och planering. Vi har 

identifierat fyra aspekter kopplade till denna kategori: tidsplanering, rätt nivå, variation och struktur.  

Lärarna lägger störst vikt vid tidsplanering i denna kategori. Den tas upp av alla lärare förutom 

Vera. Tidsplanering här innebär att ha en lugnare och långsammare studietakt och sänka tempot 

på lektionen utifrån elevens behov.  

 

När jag märker att nån har svårt med nånting så den personen ska inte vara den första som 

ska komma och skriva på tavlan utan lite i lugn och ro, ja. (…) Vissa har ju behov att man 

ska liksom säga, men ta det lugnt lite, nu lugnar vi oss. (Läraren Venla) 

 

Två lärare, Victoria och Veronica, pratar även om att ha rätt nivå på undervisningen. Detta 

handlar om att inte lägga ribban för högt och försäkra sig om att eleven i behov av stöd verkligen 

förstår. 

 

Rätt nivå, det är så otroligt otroligt viktigt. Och jag tror att största felet alla lärare gör är att 

ligga för högt. Man tror att eleverna förstår mycket mer för eleverna säger jag förstår. Det 

alltså, det är det absolut viktigaste. (Läraren Victoria) 

  

 De andra två aspekterna, variation och struktur, lyfts båda upp av två lärare. Venla och Vilma 

talar om struktur som innebär att eleven i behov av stöd bör ha samma struktur i sin skoldag varje 

dag samt att det är viktigt för eleven att få en strukturerad mall för inlärning. Variation nämns av 

Vilma och Veronica. I deras beskrivningar handlar det om att eleven får varierande undervisning 

samt att läraren visar eleven olika sätt att lära sig. 

7.2.6. Repetition 

Repetition som extra anpassning nämns av alla lärare även om detta görs på olika sätt. Vi har 

identifierat två aspekter av kategorin repetition i lärarnas beskrivningar. De är varierande och 

upprepande repetition.  

Två lärare, Viktoria och Vera, tar upp den varierande repetitionen. De säger att repetition bör 

ske ofta, på ett varierande sätt och vara individanpassad. Tre lärare, Venla, Veronica och Vilma, 

påpekar däremot vikten av upprepande repetition angående stödåtgärder. Enligt dem handlar det 

om att göra samma sak många gånger. Det kan innebära bl.a. att eleven läser samma text om och 

om igen samt lyssnar på någonting flera gånger. 

 

Repetera samma sak fast på väldigt olika sätt. Mycket repetition. Fast på olika sätt så att det 

inte blir tråkigt så att de inte slår av av den anledningen. (Läraren Viktoria) 
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Om du läser den här texten en gång eller två gånger så du är säkert bättre andra gången. 

Läser du den tio gånger eller femton gånger eller tjugo gånger så kommer du att öva upp din 

hastighet och det är liksom. Hur ska vi säga, det är uttal och allting. (Läraren Veronica) 

7.2.7. Lärmiljö 

En kategori vi också identifierat handlar om lärmiljö som är kopplad till extra anpassningar. I 

denna kategori har vi tagit fram två olika aspekter: psykisk lärmiljö och fysisk lärmiljö. Alla lärare 

förutom Vera nämner någon av dessa aspekter i sina beskrivningar.  

Den psykiska lärmiljön nämns av tre lärare, Viktoria, Venla och Veronica. Psykiska lärmiljön 

enligt beskrivningarna innebär bl.a. att man lyfter fram elevernas erfarenheter och intressen samt 

att man avdramatiserar och uppmuntrar.   

 

Avdramatisera med eleven så att den inte sitter och känner och mår dåligt och tror att jag har 

eh. Och eftersom vi har kontinuerligt intag så finns det ju alltid några som kommit längre i 

läsprocessen och så kommer in nya som inte kan nånting. Nej, men att säga liksom, få dem 

att tycka att du inte ska jämföra dig själv med de andra utan försöka jämföra dig själv med 

var du startar och var du kommer. Det är ju liksom nummer ett. (Läraren Viktoria) 

 

Tre lärare, Viktoria, Venla och Veronica, berättar också hur extra anpassningar i den fysiska 

lärmiljön kan hjälpa elever i behov av stöd. Dessa lärare tar upp sittplacering i klassrummet samt 

möjlighet till gruppbyte utifrån elevens behov.  

 

Ja, när det gäller lässvårigheter så det kan ju variera väldigt mycket på situtation, vad är det 

för elev, var eleven är placerad, vilka den sitter bredvid. Det kan ju kanske vara 

koncentration. (Läraren Vilma) 

7.2.8. Förhållningssätt till elevens mognadsprocess 

Den sista kategorin i lärarnas beskrivningar har vi identifierat som ett förhållningssätt till elevens 

mognadsprocess. Kategorin handlar om tidiga stödinsatser och när de bör sättas in enligt lärarna. 

Alla lärare betonar vikten av direkt stöd i form av mycket tidiga insatser. Enligt alla lärare förutom 

Veronica bör extra anpassningar sättas in omedelbart när behovet uppstår.  

 

Jag försöker i alla fall när jag ser eller om jag förstår vad är det som är problemet. Då 

försöker jag liksom på en gång ta tag i det. (Läraren Venla) 

 

Veronica pratar om en tidsaspekt på högst en månad efter att man fått en ny elev. Enligt 

henne bör man på en månad hinna upptäcka eventuella stödbehov och därefter sätta in 

anpassningar direkt.  
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7.3. Likheter och skillnader 

Som följande jämför vi resultaten från lärarna på lågstadiet respektive lärarna på 

vuxenutbildningen. Detta gör vi genom att presentera varje kategori på samma sätt som de var 

uppdelade i föregående kapitel 7.2. Vi väljer att tydliggöra jämförandet med ett Venn-diagram i 

början av varje kategoriavsnitt. Ett Venn-diagram består av två cirklar vilka delvis överlappar 

varandra (Westlund 2018). I ovalen som uppstår i mitten skriver vi sådant som båda 

skolformerna har gemensamt. I den vänstra delen står det som enbart lågstadielärarna säger och 

är markerad med ordet Låg ovanför. I den högra delen står det som enbart lärarna på 

vuxenutbildningen beskriver och är markerat med ordet Vux. Därefter presenteras likheter och 

skillnader på ett mer detaljerat sätt i textform. 

7.3.1. Träning 

 

   
Diagram 1. Jämförelse av kategori träning mellan skolformerna. 

 

När det gäller kategorin träning visar diagrammet både en del likheter men även skillnader. 

Lärarna på båda skolformerna säger sig stötta elever med svårigheter i läs och skriv genom  

träningsformer som handlar om arbetet i läsgrupper, specifik träning och individuell träning. 

Individuell träning lyfts upp av alla lärare och anses vara en av de mest effektiva stödinsatserna. 

Specifik träning nämns av majoriteten på båda skolformerna. Betydelsen av specifik träning är i 

grunden samma i lärarnas beskrivningar men resutaten visar att det som man specifikt tränar 

skiljer sig åt till viss del mellan skolformerna. På vuxenutbildningen tränar man specifikt ofta det 

svenska ljudsystemet samt fonologin medan på lågstadiet handlar specifik träning om mer 

varierande saker som ordläsning och skrivning. På båda skolformerna beskrivs läsgruppsträning 

som anpassning men den tas upp enbart av ett fåtal lärare. 

På vuxenutbildning nämner tre lärare vikten av daglig träning dvs. träning ska enligt dem ske 

ofta. På lågstadiet däremot betonas vikten av regelbunden träning av några lärare dvs. träning 

behövs enligt dem relativt ofta dock inte varje dag. Några lågstadielärare nämner även träning 

som bör vara intensiv under lektionen medan några lärare på vuxenutbildning pratar istället om 

extra träning som sker utöver lektionstiden men dock inom ramen för kurstiden. Även motorisk 
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träning nämns men bara en lärare på vuxenutbildning som menar att det kan behövas som 

stödåtgärd.   

7.3.2. Kompensatoriska hjälpmedel 

 

      
Diagram 2. Jämförelse av kategori kompensatoriska hjälpmedel mellan skolformerna. 

 

Kompensatoriska hjälpmedel framkommer i de flesta lärarnas beskrivningar på båda 

skolformerna. Dock visar resultaten att lågstadielärarna i sina beskrivningar har en mycket 

bredare repertoar angående både analoga och digitala hjälpmedel. Lågstadielärarna definierar 

analoga hjälpmedel med många olika slags exempel allt från pennstöd till små whiteboards. Enbart 

en lärare på vuxenutbildningen nämner exempel på analoga hjälpmedel. Lärare på 

vuxenutbildningen tycks således inte se analoga hjälpmedel som stöd i så omfattande mening för 

elever i behov av stöd.   

De flesta lärare på båda skolformerna säger sig uppskatta någon form av digitala hjälpmedel 

som stödinsats i läs och skriv. I båda skolformernas resultat har vi kunnat identifiera två aspekter 

av digitala hjälpmedel: tekniska verktyg och olika digitala tjänster i form av appar och 

dataprogram. Det som framkommer i beskrivningar är dock att lågstadielärarna har tillgång till 

mycket mer omfattande mängd digitala tjänster och program. De tekniska verktygen som nämns 

är dock desamma för båda skolformerna dvs. dator, iPad och mobil. Till skillnad från övriga 

lärare påpekar dock en lärare på vuxenutbildning även att dator kan försvåra vuxnas inlärning då 

de inte klarar av använding av redskapet på ett underlättande sätt. 
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7.3.3. Material 

 
Diagram 3. Jämförelse av kategori material mellan skolformerna. 

 

Den gemensamma aspekten för skolformerna när det gäller kategorin material är anpassat 

material. Det nämns av majoriteten av lärarna. Som anpassat material tas på båda skolformerna 

upp individualiserade uppgifter för elever i behov av stöd. En enskild lärare på vuxenutbildningen 

tar även upp specialpedagogiskt material och en enskild lärare på lågstadiet nämner i sin tur 

vikten av anpassat material utifrån elevens intressen. 

Skillnader i lärarnas beskrivningar kommer fram genom två lärare på respektive skolform. De 

på lågstadiet menar att materialet bör vara varierat och i stor mängd. Däremot anser två lärare på 

vuxenutbildning att materialet istället bör vara begränsat dvs. läraren bör begränsa stoffet för elever 

med svårigheter i läs och skriv. 

7.3.4. Stöd utifrån 

 
Diagram 4. Jämförelse av kategori stöd utifrån mellan skolformerna. 

 

Tre av lärarna i respektive skolform beskriver stöd utifrån som en extra anpassning för eleven i 

behov av stöd. På vuxenutbildningen kommer även Eht-stöd fram som en viktig aspekt kopplat till 
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stöd utifrån. Eht-stöd tas upp av tre lärare på vuxenutbildning då de menar att Eht kopplas in 

som hjälp i planering och verkställande av stödinsatser.  

Enligt de tre lärarna på lågstadiet som tog upp aspekten extra stöd i klassrummet innebär det i 

stort att få en resursperson in på lektionen. På vuxenutbildning tycks detta extra stöd handla 

mera om att få hjälp ifrån arbetslaget eller språkstödjaren i klassrummet. . 

7.3.5. Lektionsplanering 

 

        
 

Diagram 5. Jämförelse av kategori lektionsplanering mellan skolformerna. 

 

I kategorin lektionsplanering har vi kunnat identifiera fyra aspekter som benämns på båda 

skolformerna. De handlar om tidsplanering, struktur, rätt nivå och variation. Lärarna på 

respektive skolform lägger dock olika vikt vid dessa aspekter. 

Den absolut viktigaste aspekten kopplad till lektionsplanering handlar hos lågstadielärarna om 

rätt nivå. Majoriteten av dem tar i sina beskrivningar upp rätt nivå genom att prata om att backa 

och sänka ribban. Endast två lärare på vuxenutbildningen tar upp aspekten om rätt nivå och 

menar då förutom att sänka ribban även vikten av att försäkra sig om elevens förståelse. 

Den absolut viktigaste aspekten i lektionsplanering för lärarna på vuxenutbildningen handlar 

däremot om tidsplanering vilken nämns av majoriteten. Innebörden av aspekten handlar om en 

långsammare och lugnare studietakt. Lärarna menar att det är viktigt att sänka tempot för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Endast en av lågstadielärarna nämner vikten av aspekten 

tidsplanering i form av korta pass för elever i behov av stöd. 

Aspekten variation nämns av två lärare från respektive skolform då de alla pratar om vikten av 

en varierande undervisning i form av olika förklaringssätt och arbetsmetoder. Vikten av aspekten 

struktur lyfts fram av två lärare på vuxenutbildningen men bara en på lågstadiet. Dessa lärare 

menar att elever i svårigheter behöver struktur både i sin skoldag och i inlärningmetoder. 

Utöver dessa fyra gemensamma aspekter för skolformerna nämner lågstadielärarna även 

aspekterna nivågruppering och smågruppsundervisning kopplade till kategorin lektionsplanering. 

Två lärare beskriver nivågruppering som en stödinsats då elever får jobba i behov- och 

individanpassade grupper på lektionen. Två andra lärare beskriver vidare smågruppsundervisning som 
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en viktig stödåtgärd då de menar att inlärningen för eleven i behov av stöd kan ske i mindre 

sammanhang. 

7.3.6. Repetition 

        
 

Diagram 6. Jämförelse av kategori repetition mellan skolformerna. 

 

Kategorin repetition framkommer i beskrivningar på båda skolformerna. Vi har identifierat två 

aspekter kopplade till denna kategori. Här visar resultaten en tydlig skillnad mellan skolformerna i 

hur stor vikt som läggs på repetition.  

Alla lärare på vuxenutbildningen menar att någon form av repetition är en viktig extra 

anpassning för elever. Tre lärare betonar vikten av upprepande repetition då man gör samma sak 

flera gånger, och två betonar vikten av varierande repetition då det bör ske ofta och på olika sätt. 

Däremot nämns repetition som stöd för eleven enbart av två lärare på lågstadiet. En 

lågstadielärare tar upp varierande repetition och en tar upp upprepande repetition. 

Innehållsmässigt verkar lågstadielärarna och lärarna på vuxenutbildning ha en gemensam syn på 

innehållet av de båda aspekterna av repetition. 

7.3.7. Lärmiljö 

      
 

Diagram 7. Jämförelse av kategori lärmiljö mellan skolformerna. 

 

Lärmiljö framkommer som en viktig faktor angående stödinsater i beskrivningar på båda 

skolformerna. Båda skolformernas lärare förutom en på vuxenutbildningen tar upp någon aspekt 

kopplad till lärmiljö. Utifrån lärarnas beskrivningar kom vi fram till tre aspekter inom lärmiljö 
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varav en är endast kopplad till lågstadiet. De gemensamma aspekterna för båda skolformerna är 

fysisk och psykisk lärmiljö medan beskrivningar om attityd till första språk enbart hittas hos 

lågstadielärarna. 

Den psykiska lärmiljön som en extra anpassning nämns av tre lärare i vardera skolform. 

Beskrivningarna av denna aspekt ser till stor del likadana ut hos lärarna. Deras beskrivningar 

handlar om att stärka eleven mentalt bl.a. genom att uppmuntra eleven, ta vara på elevens 

intressen och erfarenheter samt göra eleven trygg i sig själv samt i skolmiljön. 

Den fysiska aspekten av lärmiljö framkommer i beskrivningar hos tre lärare på 

vuxenutbildningen samt hos två lärare på lågstadiet. För lärarna på båda skolformerna handlar 

denna aspekt om var eleven i behov av stöd sitter för att få studiero. På vuxenutbildningen 

nämns även gruppbyte av en lärare för att uppnå rätta förutsättningar.  

Till skillnad från beskrivningarna från lärare på vuxenutbildningen visar resultat från 

lågstadielärarna även en tredje aspekt kopplad till lärmiljö som anpassning: attityd till första språk. 

Den tas upp av två lärare. Här menar de vikten av att lyfta upp första språkets status hos eleven. . 

7.3.8. Förhållningssätt till elevens mognadsprocess 

           
 

Diagram 8. Jämförelse av kategori förhållningssätt till elevens mognadsprocess mellan skolformerna. 

 

Den sista kategorin inom extra anpassningar som beskrivs av lärarna handlar om deras 

förhållningssätt till elevens mognad. Vi identifierade kategorin då det speciellt på lågstadielärarnas 

beskrivningar togs upp som ett slags åtgärd och dessutom på vilket sätt man agerar gentemot 

eleven då ett behov av extra anpassningar uppstår. Förhållningssätt här har två aspekter: vänta-

och-se samt motsatsen direkt stöd. 

Tre lågstadielärare uttrycker ett förhållningssätt som går att koppla till att man behöver vänta 

in elevens mognad innan man sätter in andra insatser. Detta förhållningssätt kan beskrivas som 

en vänta-och-se attityd. Däremot nämns inte denna aspekt i beskrivningar av lärare på 

vuxenutbildning på något sätt utan de förhåller sig till elevens mognad på ett motsatt sätt: enligt 

dem bör stödet vara direkt. Alla lärare på vuxenutbildning menar att insatser alltid bör ske på en 

gång.  
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7.4. Den teoretiska modellen om lärarnas tillvägagångssätt angående extra 
anpassningar 

 
 

Bild 1. Den grafiska modellen om den teoretiska mallen angående extra anpassningar på lågstadiet och på 

vuxenutbildningen. 

 

Utifrån våra resultat i studien har vi utvecklat en teoretisk modell där vårt kärnbegrepp extra 

anpassningar på ett eller annat sätt kopplas till de andra delarna i modellen. Denna modell, som vi 

skapat genom analysmetoden grundad teori, är uppbyggd av både substantiva och teoretiska 

koder. Vi har i modellen teoretiserat det som lärarna på lågstadiet och på vuxenutbildningen 

beskriver som extra anpassningar när det gäller tidig läs- och skrivinlärning. Med de empirinära 

substantiva koderna (träning, kompensatoriska hjälpmedel, material, stöd utifrån, 

lektionsplanering, repetition, lärmiljö och förhållningssätt) startade vi uppbyggnaden av vår 
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modell. Utifrån dem konstruerades relationen mellan begreppet extra anpassningar och lärarnas 

beskrivningar, dvs. substantiva koder. Genom att använda begrepp från kodfamiljerna 

dimensioner, typer och strategier (Fejes & Thornberg 2015) kom vi fram till teoretiska koder så 

som dela in, aspekt, kategori, typer, tillvägagångssätt och styrd. Dessa teoretiska koder binder samman 

våra substantiva koder med kärnbegreppet. Modellen i sin helhet visas ovan. 

Längst upp i modellen finns utgångspunkten för vår studie, svårigheter i tidig läs- och skrivinlärning 

vilken kopplas samman med kärnbegreppet extra anpassningar genom att dessa svårigheter ger rätt 

till olika typer av extra anpassningar. Dessa anpassningar gäller både på lågstadiet och på 

vuxenutbildningen. Svårigheter i tidig läs- och skrivinlärning kan på båda skolformerna innebära olika 

tillvägagångssätt i utförandet av extra anpassningar. Längs ner i modellen återfinns de åtta 

kategorier som vi identifierat i lärarnas beskrivningar: 

 

 Träning som kan ses utifrån åtta olika aspekter: individuell, specifik, läsgrupp, regelbunden, 
intensiv, daglig, extra och motorisk. 

 Kompensatoriska hjälpmedel som kan ses utifrån två aspekter: digital och analog. 
 Material som kan ses utifrån tre aspekter: anpassat, varierat och begränsat. 
 Stöd utifrån som kan ses utifrån två aspekter: extra stöd i klassrummet och Eht-stöd. 
 Lektionsplanering som kan ses utifrån sex aspekter: tidsplanering, struktur, rätt nivå, 

variation, nivågruppering och smågruppsundervisning. 
 Repetition som kan ses utifrån två aspekter: varierande och upprepande. 
 Lärmiljö som kan ses utifrån tre aspekter: fysisk, psykisk och attityd till första språk. 
 Förhållningssätt till elevens mognadsprocess som kan ses utifrån två aspekter: vänta-och-se och 

direkt stöd. 

Denna modell är således inte en jämförande modell mellan de två skolformerna utan visar hur 

lärare i denna studie på väldigt varierat sätt uppfattar och resonerar kring extra anpassningar och 

tillvägagångssätt runt dem.  

7.5. Resultatsammanfattning 

Det övergripande syftet i vår studie var att undersöka och få mer kunskap om hur lågstadielärare i 

svenska som andraspråk och lärare i svenska för invandrare på vuxenutbildningen beskriver sitt 

arbete med extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. Vi ville även studera 

eventuella likheter och skillnader i beskrivningarna på respektive skolform samt hur lärarna 

uppfattar vad tidiga insatser i form av extra anpassningar innebär. Detta undersöktes genom 

empirin från semistrukturerade intervjuer.  

Efter att ha tagit del av lärarnas svar och efter att ha analyserat materialet genom grundad teori 

kom vi fram till att det finns en stor spridning av lärarnas uppfattningar av begreppet extra 

anpassningar. Vi tolkar att extra anpassningar som ett område inte är självklart avgränsat. Utifrån 

lärarnas beskrivningar har vi dock kunnat identifiera åtta kategorier som i sin tur dessutom 

innehåller flera aspekter. Aspekterna visar hurdana olika sorters synviklar lärarna kan ha i sina 
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beskrivningar. Dessa aspekter betonas på olika sätt av lärare på båda skolformerna. Vi har således 

genom dem kunnat se hurdana aspekter som betonas i lärarnas beskrivningar i respektive 

skolform. 

Utifrån lärarnas beskrivningar kom vi alltså fram till åtta olika kategorier av extra anpassningar: 

träning, kompensatoriska hjälpmedel, material, stöd utifrån, lektionsplanering, repetition, lärmiljö 

och förhållningssätt till elevens mognadsprocess. Träning i form av individuell en-till-en-träning 

lyfts upp av alla lärare på båda skolformerna som en viktig stödinsats för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. När det gäller kompensatoriska hjälpmedel som extra anpassning visar resultaten att 

lågstadielärarnas beskrivningar har en bredare spridning av både analoga och digitala hjälpmedel. 

Däremot tycks både lågstadielärarna och lärarna på vuxenutbildningen använda sig av samma 

form av tekniska verktyg, dvs. iPad, dator och mobil, angående digitala hjälpmedel. Majoriteten 

av alla lärare i studien anser att anpassat material är viktigt. Några från respektive skolform 

uttryckte dock motsatta åsikter om materialets omfång: Dessa lärare på lågstadiet vill ha mycket 

material för sitt arbete med elever i behov av stöd, medan lärarna på vuxenutbildningen istället 

vill begränsa stoffet för de elever som har svårigheter. Kategorin stöd utifrån handlar om att det 

finns en extra person utöver ordinarie läraren i klassrummet. Detta anses vara viktigt av både 

lärarna på lågstadiet och på vuxenutbildningen. Det kommer dock även fram i beskrivningarna av 

lärare på vuxenutbildningen att stöd utifrån även kan handla om eht-stöd speciellt när det gäller 

planering och verkställande av anpassningar. I kategorin lektionsplanering betonar lärarna på 

lågstadiet aspekten rätt nivå på undervisningen medan lärarna på vuxenutbildningen anser att 

tidsplanering är viktigast med vilket de menar en långsammare studietakt. Alla lärare på 

vuxenutbildningen betonar vikten av repetition i sina beskrivningar medan endast två 

lågstadielärare nämner detta som stödåtgärd. När det gäller kategorin lärmiljö tycks lärarna på båda 

skolformerna ha liknande syn på den psykiska och fysiska lärmiljön och dess påverkan på 

inlärning. Dock nämner lågstadielärarna även en aspekt som handlar om attityd till elevens första 

språk. Den sista kategori vi identifierat är förhållningssätt till elevens mognadsprocess. De flesta 

lågstadielärarna i studien nämner att man måste ta hänsyn till elevens mognad och eventuellt 

vänta på utvecklingen. Detta tolkar vi som att konkreta extra anpassningar inte alltid sätts in. På 

vuxenutbildningen kommer detta förhållningssätt inte fram utan här vill lärarna ge stöd direkt.  

Genom resultaten från sista kategorin, dvs. förhållningssätt till elevens mognadsprocess, tolkar 

vi angående vår frågeställning om vad tidiga insatser betyder, att dessa insatser på 

vuxenutbildningen betyder extra anpassningar på en gång när behovet uppstår och detta 

oberoende av omständigheterna. På lågstadiet däremot tycks flera av lärarna i studien vilja ta 

hänsyn till hur mogen en elev är för inlärning. 
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8. Diskussion 

Vi har valt att dela upp diskussionsavsnittet i tre delar: Resultatdiskussion, Slutsatser utifrån studiens 

teoretiska ramverk och Metoddiskussion. Först diskuterar vi de resultat som framkommit i lärarnas 

beskrivningar av extra anpassningar relaterade till den tidigare forskningen och utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Därefter kopplar vi våra tolkningar till vår teoretiska ram. Sist i denna 

del diskuterar vi studiens metod. 

8.1. Resultatdiskussion 

Vi kommer att diskutera våra resultat i relation till forskningen i två delar med utgångspunkter i 

våra frågeställningar. Först resonerar vi kring de extra anpassningar som lärarna på båda 

skolformerna säger sig använda. Avslutningsvis diskuterar vi och drar slutsatser angående lärarnas 

syn på vad tidiga insatser innebär. 

8.1.1. Extra anpassningar på lågstadiet och på vuxenutbildningen 

I resultaten har det framkommit att lärarna på både lågstadiet och vuxenutbildningen beskriver 

extra anpassningar med stor spridning, variation samt betonar olika aspekter. Denna betoning av 

olika aspekter ser vi mellan skolformerna men även till viss del mellan lärarna på respektive 

skolform. I vår teoretiska modell, som presenterades i delkapitel 7.4., visar vi detta resultat om 

hur extra anpassningar gäller för båda skolformerna men samtidigt har en stor spridning av de 

framkomna kategorierna angående dess innehåll.  
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Bild 2. Den grafiska modellen om den teoretiska mallen angående extra anpassningar på lågstadiet och på 

vuxenutbildningen. 

 

Denna variation i genomförandet av extra anpassningar är något som även framkommit i tidigare 

forskning av Göransson et al. (2011). Deras resultat visar att de nationella riktlinjerna om 

inkluderande arbetssätt lämnar stort tolkningsutrymme i genomförandet av dem (ibid.) vilket vi 

även ser i vår studie. Dessa variationer av beskrivningar i vår studie kan även hänvisas till resultat 

i Bigelow & Vinogradovs studie (2011) som visar att vuxna använder sig av annorlunda 

inlärningsstartegier än vad barn gör, vilka vi tolkar kan eventuellt förklara variationen mellan de 

olika skolformerna. Lärarna i vår studie lyfter alltså fram ett antal olika stödinsatser som de säger 

sig använda. Många av dessa anpassningar har likheter med de framgångsfaktorer i läs- och 

skrivinlärning som Tjernberg (2013) lyfter fram. Både lärarna i vår studie och Tjernberg (2013) 

beskriver vikten av exempelvis struktur, användning av kompensatoriska hjälpmedel och anpassat 

arbetsmaterial.   

 Träning i form av individuell en-till-en-träning är något som lyfts fram av samtliga lärare både 

på lågstadiet och vuxenutbildningen. I relation till tidigare forskning tolkar vi dock att lärarnas 

positiva förhållningssätt till denna individuella träning inte är någon motsägande faktor till 

inkludering. Detta grundar vi i Gerrbos (2012) forskning vilken visar att denna stödinsats inte 

behöver vara en indikator på varken exkludering eller inkludering. Det kan enligt Gerrbo till och 

med vara en nödvändig lösning för vissa elever (ibid.). Majoriteten av lärarna på 

vuxenutbildningen betonade dessutom fonologisk ljudträning individuellt med eleven. Detta är 

även något som Dussling (2018) tar upp i sin studie som visar att en-till-en-undervisning är en 

framgångsrik stödinsats vid träning av fonologin och att fonembaserad undervisning ger god 

effekt hos både modersmålsinlärare och andraspråksinlärare. En annan slags träning som tydligt 

framgår på olika sätt i de flesta lärarnas beskrivningar är lästräning. Alatalo (2011) påpekar dock 

att denna träning som stödinsats kan ha sin grund i lärarnas eventuellt bristande kunskaper då det 

är den insats de själva klarar av att genomföra. Detta kan leda till att eleverna inte erbjuds stöd 

utifrån sina behov (ibid.). Forskningen (Taguchi et al. 2016; Chard 2002) stöder dock även 

lästräning då den genomförs på rätt sätt. I sådana fall bör lästräningen handla om repeterande 

läsinsatser där läraren modellerar läsning av texten vilket speciellt stöttar elever med svårigheter 

(Chard 2002). Upperande läsning påverkar även läsflytet positivt och detta särskilt hos 

andraspråksinlärare. Läsflyt i sin tur förbättrar andraspråksinlärarares läsförståelse (Taguchi et al. 

2016).  

Majoriteten av lärarna i vår studie anser att anpassat material är viktigt som extra anpassning. 

Det beskrivs som att materialet bör bl.a. ligga på rätt nivå, vara individualiserat och utgå från 

elevens intressen. Detta är även något som belyses i en studie av Vaughn et al. (2000). Enligt den 

kan lärare förbättra sin undervisning i läs- och skrivinlärning genom att ha rätt svårighetsgrad i 

det använda materialet och att det passar elevens kunskapsnivå (ibid.). Något som resultat från 
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tidigare forskning även visar är att varierande undervisningssätt och undervisningsmetoder 

riktade mot elever i behov av stöd gynnar och stöttar alla elever (Tjernberg 2013; Slavin et al. 

2011). Ändå i vår studie är det enbart ett fåtal lärare på respektive skolform som nämner 

variationen i undervisning som en viktig faktor för elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta 

trots att forskning (Slavin et al. 2011) lyfter fram att genom god och varierande undervisning 

minskar antalet elever i behov av extra stöd. 

Det som framgår tydligt i beskrivningar bland samtliga lärare på vuxenutbildningen är vikten 

av repetition som stödinsats. Liksom tidigare forskning (Carpenter et al. 2012; Vlach & 

Sandhofer 2012) betonar även dessa lärare repeterande undervisning, regelbunden repetition samt 

repetition ofta och intensivt, vilket också visat sig vara effektivt både när det gäller stavning och 

läsning samt andraspråksinlärning (ibid.). Många repeterande inlärningstillfällen som är utspridda 

över tid ger goda långstidseffekter (Carpenter et al. 2012). Repetition tas även upp som en åtgärd 

i lågstadielärarnas beskrivningar men endast av ett fåtal lärare.  

Både i forskning (Choi & Ziegler 2015; Fouganthine 2012) och i vår studie kommer 

betydelsen av kompensatoriska hjälpmedel upp som ett sätt att genomföra extra anpassningar. 

Inom kompensatoriska hjälpmedel rekommenderas användning av varierande teknologiska 

hjälpmedel  speciellt för lästräning av andraspråksinlärare (Choi & Ziegler 2015). Majoriteten av 

lågstadielärarna i vår studie beskriver användning av tekniska verktyg och program på ett 

omfattande och detaljerat sätt. Dessutom tycks de ha många analoga verktyg som de säger sig 

använda. Kompensatoriska hjälpmedel nämns även av lärarna på vuxenutbildningen men inte i 

lika stor omfattning och bara i form av några enstaka exempel. Dessutom förhåller sig en lärare 

på vuxenutbildningen kritiskt till nyttan av tekniska hjälpmedel som t.ex. dator då det enligt 

henne istället kan försvåra inlärningen till viss del pga av svårigheter i hanteringen av verktyget. 

Detta tas även upp i en studie av Fouganthine (2012) som påpekar att tekniska hjälpmedel är till 

hjälp för äldre elever enbart om användningen av dem kombineras med tidig träning av dess 

funktioner.  

I vår studie kunde vi placera ett antal extra anpassningar till sådant som handlade om 

lektionsplanering vilket även blev en av de huvudkategorierna i beskrivningarna. Lärarna på 

lågstadiet och vuxenutbildningen betonar dock vikten av olika stödåtgärder inom 

lektionsplanering på olika sätt. Majoriteten av lågstadielärarna lyfter upp att rätt nivå på 

undervisningen måste tas hänsyn till och man bör jobba grundläggande, i vissa fall backa och 

sänka ribban utifrån elevens behov. När vi lyssnar på lågstadielärarnas beskrivningar om vikten av 

rätt nivå ser vi likheter till en studie av Vaughn et al. (2000) där rätt nivå på läs- och 

skrivundervisning betonas och beskrivs som att svårighetsgraden bör anpassas till elevens 

kunskapsnivå och behov. Rätt nivå är något som även Tjerberg (2013) belyser dock från ett 

perspektiv som vi tolkar till viss del kan motsäga sig det lågstadielärarna beskriver. Resultaten i 

Tjernbergs studie (2013) visar att elever bör ges utmaningar och uppgifter som ligger på gränsen 

till vad de kan klara av med stöd. När vi lyssnade på lågstadielärarnas beskrivningar om rätt nivå 
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och relaterar dem till Tjernbergs studie (2013) tolkar vi att det finns vissa betänkligheter i detta. 

Kan det finnas en risk att lågstadielärarnas sätt att tänka angående rätt nivå innebär att elever inte 

utmanas tillräckligt? Detta eftersom beskrivningar i vår tolkning har en vinkling av att man för att 

hitta rätt nivå backar mycket istället för att  bara backa det absolut nödvändigaste för att sedan 

stötta elever till rätt nivå. När det gäller kategorin lektionsplanering nämnde enbart ett fåtal lärare 

på vuxenutbildningen rätt nivå men majoriteten av dem betonade istället på aspekten 

tidsplanering och närmare sagt långsam studietakt. Detta kan sammankopplas med Kurvers 

studie (2015) som bekräftar det faktum att de flesta vuxna andraspråksinlärare lär sig läsa i en 

lugnare takt och beskrivs kunna behöva mycket lång tid för att behärska läsningen.  

Det som tydligt framgår i beskrivningarna bland majoriteten av lärarna är deras syn på 

lärmiljön och dess påverkan på inlärning. Detta är något som även rapporteras i tidigare 

forskning (Fouganthine 2012; Vaughn et al. 2000; Göransson et al. 2011). Kopplat till den 

psykiska lärmiljö som beskrivs av lärarna bör även enligt forskningen elevernas olikheter 

uppmärksammas på ett positivt sätt samt styrkor betonas för att stärka självkänslan hos elever 

med läs- och skrivsvårigheter (Fouganthine 2012). Lärarna i vår studie pratar på liknande sätt om 

att stärka elevens självbild genom att uppmuntra, avdramatisera och lyfta fram eleverns 

erfarenheter och intressen.  

8.1.2. Synen på tidiga insatser 

Tidigare forskning visar att ju tidigare man kan sätta in rätta pedagogiska stödinsatser desto större 

är möjligheten för elever med läs- och skrivsvårigheter att lyckas i skolan (Fouganthine 2012). 

Även vissa typer av lästräningsformer som stödinsatser har enligt forskningen (Dussling 2018) 

visat sig vara gynsamma speciellt för andraspråksinlärare och de bör sättas in tidigt. Det är viktigt 

att inte vänta på att språkutvecklingen kommit till tillräckligt hög nivå (ibid.). Samtliga lärare på 

vuxenutbildningen i vår studie har en samsyn med detta forskningsresultat i sina beskrivningar 

angående tidiga insatser.  Lärarna på vuxenutbildningen betonar att stödet ska ske omgående.  

De flesta lärarna på lågstadiet i denna studie verkar däremot vilja ge eleven en möjlighet att 

mogna innan stödinsatser nödvändigtvis sätts in. Detta förhållningssätt, en slags vänta-och-se 

attityd, är enligt forskning och rapporter (Tjernberg 2013, Skolinspektionen 2016, Heimdahl 

Mattson & Roll-Pettersson 2007) väldigt vanligt bland lärare. Vi tolkar att denna attitydsskillnad 

som lärarna på respektive skolform i vår studie beskriver kan bero på att för det första är 

kurslängden på vuxenutbildningen begränsad och därmed finns inte utrymme att vänta på elevens 

mognad. För det andra är det svårare för äldre elever att utvecklas snabbt i sitt andraspråk 

(Kurvers 2015) vilket eventuellt gör att lärarna på vuxenutbildningen därför är snabbare på att 

sätta in insatser. 

Majoriteten av lågstadielärarna i vår studie betonade vikten av en resursperson för att 

möjliggöra genomförandet av tidiga stödinsatser. De ansåg tillgång till resurs vara rent av 

nödvändigt. Dock är resursbrist inte enligt Fouganthine (2012) någon acceptabel faktor för att 
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inte sätta in tidiga stödinsatser. I beskrivningarna från några lärare på vuxenutbildningen framgår 

stödet från elevhälsoteamet som en viktig resurs när det gäller planering och verkställandet av 

tidiga anpassningar. Detta samarbete mellan olika aktörer, som enbart ett fåtal lärare i studien 

nämner, är en nödvändig faktor i planering av stöd vilket framkommer som något 

inkluderingsfrämjande och demokratiskt i en studie av Sandström, Klang & Lindqvist (2019). 

8.2. Slutsatser utifrån studiens teoretiska ramverk 

I vår analys har vi tagit avstamp i det sociokulturella synsättet där centrala utgångspunkter är 

kommunikation och språk dvs. språkande. Allt språkande sker i en kontext som skapas genom 

människors handlingar, interaktion och kommunikation (Nilholm 2016). I vår studie ser vi detta  

utifrån två synvinklar. För det första har lärarna beskrivit för oss en verklighet som genom deras 

språkande i intervjusituationen återskapat deras verksamhet och kontext. För det andra ser vi på 

fenomenet extra anpassningar som någonting som skapas i språklig interaktion både mellan lärare 

och elev i skolsammanhang och även mellan samhället och läraren genom de olika riktlinjer och 

modeller som finns för att uppnå idealet av inkludering. Genom att lärare använder sig av det 

språk och de begrepp som finns på samhällsnivån angående inkludering skapar de mening och 

kontext tillsammans. På detta sätt blir de delaktiga i kunskaper och färdigheter om inkludering 

(Säljö 2000). Interaktion, samarbete mellan olika aktörer och sammanhang är avgörande faktorer 

för lärande och utveckling (Sundqvist 2014). Detta är en viktig grundtanke när vi lyssnar på 

lärarna i vår studie och tolkar deras beskrivningar. 

Kontext skapas genom handlingar vilka också genomförs i en verksamhet som ger handlingen 

mening (Nilholm 2016). Verksamheten har ett motiv som realiseras genom handlingar som 

återskapar verksamheten (Nilholm 2016; Säljö 2000). Verksamhet i vår studie kan sägas motsvara 

skolvärlden där extra anpassningar kan ses som handlingar. Det motiv som verksamheten har, 

dvs. skolvärldens motiv, handlar i vår studie om måluppfyllelse för alla elever i en inkluderande 

skola. Extra anpassningar ser vi som något som aktivt genom kommunikation och interaktion 

mellan olika aktörer sker i verksamheten. Enligt den sociokulturella teorin kan även dessa 

handlingar samtidigt omskapa verksamheten (Nilholm 2016; Säljö 2000); Utan extra anpassningar 

riktas verksamheten inte mot motivet. Handlingar är således riktade mot ett mål eller ett motiv 

men vissa har blivit automatiserade utan något medvetet mål (Nilholm 2016). När vi relaterar den 

verklighet som framkommit i vår studie genom lärarnas beskrivningar till den sociokulturella 

teorin, blir vi medvetna om att dessa automatiserade handlingar kan förvränga helhetsbilden av 

den omskapade verkligheten. Detta på grund av att lärarna kan ha utelämnat viss information då 

de automatiserade extra anpassningarna riskerar att inte ha blivit kommunicerade i 

språkandesituationen.  

I vår studie ligger fokus alltså på lärarnas beskrivningar av deras verklighet av hur extra 

anpassningar ser ut och inte på vad som är rätt eller fel angående extra anpassningar. 

Sociokulturellt perspektiv handlar om att beskriva olika fenomen och system med hjälp av 
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språkliga verktyg för att möjliggöra lärandet (Ahlberg 2013). De språkliga verktyg som vi använt i 

skapandet av förståelse angående inkludering och extra anpassningar har sitt ursprung i 

analysmetoden grundad teori utifrån vilken vi har hämtat språkliga begrepp för att ge mening till 

våra resultat. Det sociokulturella perspektivet i sig har även erbjudit ett synsätt vilket vi kunnat 

luta oss mot vid analysering av resultat och speciellt i kodningsprocessen för att göra rätt urval av 

relevanta beskrivningar som riktar sig mot interaktion mellan elev och lärare och därigenom mot 

inkluderande lärande. 

Det andra perspektiv som vi haft i åtanke under studiens gång är ett specialpedagogiskt 

perspektiv: samhälls- och strukturperspektiv. Enligt detta perspektiv är inkluderande 

undervisning centralt och elevers svårigheter ses som något som leder till förändringar i skola och 

samhälle. Eleven ska ges möjligheter att delta i skolsammanhanget utifrån sina egna villkor 

(Ahlberg 2013). Vår tolkning är att extra anpassningar sett utifrån detta perspektiv ska ske i det 

sociokulturella sammanhanget där eleven befinner sig samt att det är skola och samhälle som 

ansvarar för organisationen av extra anpassningar så att detta kan möjliggöras. Alla extra 

anpassningar bör leda till social rättvisa vilken betonas i samhälls- och strukturperspektivet 

(Ahlberg 2013). I vår studie har vi till viss del utgått från detta perspektiv där den demokratiska 

inkluderingen möjliggörs genom de extra anpassningar lärarna beskriver. 

8.3. Metoddiskussion 

Vi valde att använda semistukturerade intervjuer då de är lämpliga att använda i småskaliga 

projekt där man studerar bl.a. uppfattningar, känslor och åsikter (Denscombe 2017). 

Semistrukturerade intevjuer ger dessutom forskare möjlighet att ställa fler frågor som kan föra 

intervjun vidare och komma fram till kärnan för studiens syfte (Bryman 2016). I kvalitativa 

studier är fokus på att beskriva individers olika perspektiv (Fejes & Thornberg 2015). Vårt fokus i 

denna studie var just att ta reda på olika lärares syn och uppfattningar angående extra 

anpassningar. 

Grundad teori som analysverktyg kan innebära att vi som tolkar datamaterialet väljer viss 

information men sorterar bort annat (Fejes & Thornberg 2015). I vårt tycke är detta 

analysverktyg fungerande eftersom vi på ett systematiskt och tydligt sätt kan sammafatta och 

sortera information samt få perspektiv på lärarnas erfarenheter om extra anpassningar inom läs- 

och skrivinlärning. Analysprocessen i grundad teori bör vara genomskinlig och man bör förklara 

analysprocessen explicit för läsaren (Denscombe 2017). Detta var en utmaning för oss med tanke 

på att kritiken mot grundad teori delvis handlar om att skillnaden mellan begrepp och kategori 

kan vara oklar samt att principer om hur grundad teori-metoden följs varierar inom forskningen 

(Bryman 2016).  

Vad gäller studiens tillförlitlighet har vi valt att utgå från begreppen trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 2016). Enligt 

Bryman (2016) handlar trovärdighet om att studien verkligen undersöker det som framgår i syftet. 
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Det handlar även om hur man som forskare kan använda flera metoder för att kontrollera sina 

resultats korrekthet, vilket enligt Bryman (2016) benämns triangulering. Vi har genom att ta del 

av varandras insamlade datamaterial efter de preliminära analyserna varit två som tolkat 

informationen från lärarnas beskrivningar. På detta sätt har vi närmat oss triangulering i den mån 

som varit möjlig inom studiens omfång. Vi har dock inte använt oss av flera 

datainsamlingsmetoder men har försökt stärka studiens korrekthet genom att ha möjligheten att 

ställa följdfrågor för att försäkra oss om att vi tolkat svaren korrekt (Kvale & Brinkmann 2014).  

Överförbarhet handlar om att bedöma hur pass överförbara resultaten i en studie är till en annan 

miljö. Då kvalitativ forskning ofta innebär att man studerar en liten grupp, som i vårt fall 10 

lärare, handlar den om djup istället för bredd då fokus ligger på betydelsen av den aspekt av den 

sociala verklighet som studeras. Kvalitativa forskare uppmanas istället att göra täta beskrivningar 

av sitt material (Bryman 2016). Vad gäller överförbarheten i vår studie har vi sett brister på grund 

av vårt begränsade antal lärare. För att uppnå högre överförbarhet hade ett mer omfattande urval 

av lärare och skolor behövts. Vi har dock försökt att beskriva vårt material så detaljerat som 

möjligt för att uppnå en chans till högre överförbarhet. Det finns emellertid ingen garanti för att 

någon annan som skulle följa vårt beskrivna tillvägagångssätt skulle uppnå samma resultat.  

Pålitlighet innebär att forskarna ska anta ett granskande synsätt och därigenom säkerställa att 

det skapas en tydlig och fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Det handlar 

bl.a. om val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter och beslut rörande analys av data 

(Bryman 2016). Vi har försökt följa detta granskande förhållningssätt genom att i varje steg på ett 

explicit sätt beskriva våra tillvägagångssätt.  

Att styrka och konfirmera innebär att forskaren har insikt om att det inte går att få någon 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Det bör vara uppenbart att forskaren inte på ett 

medvetet sätt låtit personliga värderingar påverka resultat i studien (Bryman 2016). Trots att vi 

har haft kunskap och erfarenhet om både extra anpassningar och deras funktioner på respektive 

skolform i studien har vi försökt lägga våra erfarenheter åt sidan. Detta gjorde vi i praktiken så att 

efter de preliminära analyserna läste vi igenom varandras transkriptioner och tillhörande öppna 

koder. Vårt mål var att säkerställa att vi förstått lärarnas beskrivningar på liknande sätt och på så 

vis styrka objektivitet.  

8.4. Fortsatt forskning 

Då vår studie innefattar ett begränsat antal lärare som respondenter kan vi inte dra några 

generella slutsatser. Tanken med en kvalitativ studie är dock inte heller att generalisera resultat. I 

en kvalitativ studie tar man del av lärarnas erfarenheter vilket vi också anser ha gjort. I denna 

studie har vi tagit del av enbart 10 lärares syn på extra anpassningar angående tidig läs- och 

skrivinlärning och svenska som andraspråk. Dessutom handlade det om fem lärare på lågstadiet 

och fem på vuxenutbildningen.  
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Det skulle vara intressant att i vidare forskning ta del av lärarnas beskrivningar från ett flertal 

lågstadier och vuxenutbildningar för att få en bredare syn och närma sig generaliserbarhet. Vi 

skulle även vilja komplettera intevjuer med observartioner för att se hur väl lärarnas egna 

beskrivningar stämmer överens med det som lärarna i själva verket gör i klassrummet. Detta för 

att se om ett flertal lärare som respondenter skulle påverka beskrivningarnas spridning till en 

eventuellt snävare omfattning av kategorier och aspekter av extra anpassningar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguiden 
Extra anpassningar inom den tidiga läs- och skrivinlärningen 

 (SVA lågstadiet/vuxenutbildningen) 

Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning? 

Vad jobbar du med just nu? 

Vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska? 

Hur länge har du jobbat i nuvarande position? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Har du alltid jobbat med vuxna/små barn? Om inte så med vad? 
Utmaningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen 

Fråga Följdfrågor 
Vilka tankar väcker det hos dig när du 
när du uppmärksammar svårigheter i 
läs- och skrivinlärningen? 

→ Hur reagerar du? Vad tänker du?  
→ Hur upplever du situa onen? 

Vilka typer av svårigheter möter du i 
den tidiga läs- och skrivinlärningen? 
 

→ läsning? 
→ skrivning? 

Det är viktigt att upptäcka elevens 
behov tidigt och sätta in stödinsatser, 
på vilket sätt sker det i din verksamhet? 

→ vad betyder diga insatser för dig? 
När är ”tidigt”? 
→ i vilket skede upptäcker du o ast 
att eleven är i behov av extra 
stödinsatser? 

Extra anpassningar 

Fråga Följdfrågor 
Vad gör du när du möter en elev med 
svårigheter i läs och skriv? 
 

→ Vad brukar du som lärare göra som 
först när problemen uppstår?  
→ Vad gör du i klassrummet?  
→ Vilken åtgärd provar du först? 

Hur stöttar du en elev med svårigheter i 
läs- och skrivinlärningen? 
 

→ Vilka extra 
anpassningar/stödåtgärder använder 
du? Varför? 
→ Vilka extra 
anpassningar/stödåtgärder har du 
provat men som inte har fungerat? 
→ Vilka åtgärder är de viktigaste 
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enligt dig? T.ex. Top 3? 
 

Hur involverar du eleven (och elevens 
vårdnadshavare) i planering, 
genomförande och uppföljning av extra 
anpassningar? 

→ Vem kommer med olika förslag? 
→ elevens ansvar? 
→ hur följer du upp de extra 
anpassningarna? Hur ser de ut? Hur 
ofta sker de? 
 

Hur arbetar du med att dokumentera 
extra anpassningar? 

→ hur ser ert administrativa arbete 
med extra anpassningar ut? 
 

På vilket sätt säkerställer du att de extra 
anpassningar/stödinsatser du ger 
grundar sig i elevens behov? 

→ Hur vet du elevens behov? 
→ hur är du säker på att de 
stödinsatser du för verkligen har med 
elevens behov att göra? 
→ hur vet du a  de stödinsatser du 
ger hjälper eleven? 

Samarbetar du med andra lärare när 
det gäller stödåtgärder för läs/skriv? 
(extra anpassningar) 
 

→ Upplever du a  det finns e  
allmänt samarbete mellan lärarna 
angående extra anpassningar i ert 
arbetslag? Hur gör ni? 
→ Om det inte finns något samarbete 
så varför tror du det är så? 
→ Hur upplever du a  stödåtgärder 
fungerar inom ditt arbetslag? Finns 
det något system? När sker 
samarbete? 
→ Hur upplever du nivån av lärarnas 
kunskaper om läs- och 
skrivsvårigheterna? 
 

Avslutning 

Fråga Följdfrågor  
Hur vet man vad svårigheterna 
beror på? 
 

Hur vet man om svårigheterna beror på 
andraspråksinlärning/specialped.behov/ 
att man är analfabet? 

Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2. Transkriptionsnyckeln 

Transkriptionsnyckel (Norrby 2004: Samtalsanalys) 

(.)   paus över 1 sek 

(…)  bortvald irrelevant textdel 

fan-   avbrutet ord  

vansinnigt   emfatiskt tryck 

va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud 

BULLER  metakommentarer har versaler 

SKRATT   alla skrattar 

SKRATTAR  talaren skrattar 

(vansinne)  parentes anger osäker transkription 

(x) (xx) (xxx)  omöjligt att höra – (x) motsvarar ett ord, (xx) två ord och (xxx) tre eller fler ord 

?   frågeintonation (markering av en hel sats) 

 

F  

EHT versaler läses som vad bokstaven heter t.ex. EHT= e:hå:te: och F=ef 
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Bilaga 3. Informations- och samtyckesbrev 

 
Extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen i svenska som 
andraspråk på lågstadiet och på vuxenutbildningen 
 
Vi är två speciallärarstudenter som går sista terminen på programmet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
 
Intervjustudien om ”extra anpassningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen” 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i svenska som andraspråk på lågstadiet och på 
vuxenutbildningen beskriver sitt arbete med extra anpassningar i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. Vi vill även studera om det finns likheter och skillnader i de beskrivningar 
som lärarna i dessa två skolformer gör. Vi kommer att intervjua dig i cirka 45 minuter. 
Intervjun kommer att spelas in och därefter transkriberas. Under intervjun gör vi också 
fältanteckningar.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under februari-mars. Insamlade data kommer att analyseras 
under vårterminen 2019. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 
obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 
(uppsatsventilering, publikationer) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet 
kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta din medverkan, även efter 
att datainsamlingen är genomförd.  
 
Studiens handledare: Maria Westman, Universitetslektor i svenska med didaktisk 
inriktning 
tel. 018 471 2576, e-post: maria.westman@edu.uu.se 
 
 
 
Uppsala 12 februari 2019 
 
Tina Magnusson, tina.magnusson@norrtalje.se 
 
Jenni Kallström, jenni.kallstrom@gmail.com 
 
 
 



 
     

  
Godkännande från lärare 
 
 
Jag har fått information om studien om extra anpassningar i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen och samtycker till att delta i studien. 
 
 
 
Skola …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Underskrift…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Namnförtydligande…………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum och ort …………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 4. Transkriptioner från lågstadiet 

Bilaga 4a Lara  
L = Lara 
I = Intervjuare 
 
I: vad har du för utbildning 
L: ett till sju lärare  
I: vad jobbar du med just nu 
L: i år ett 
I: vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska  
L: eh vad mina erfarenheter är asså om jag har jobbat under lång tid eller  
I: aa 
L: aa eh ja de har ju alltid funnits med i grupperna som jag har jobbat med så senaste ja senaste tio femton åren har jag nog haft sva elever 
I: aa  
L: aa med i gruppen 
I: med i gruppen ja (.) hur länge har du jobbat i den positionen du har nu 
L: förstelärare fem år å ja lärare tjugo (.) jag utbildade mig ganska sent jag har ju jobbat som lärare sen jag var trettiofem jag har ju jobbat 
som outbildad 
I: mm 
L: sedan gick jag massa kurser å så sen tog jag examen aa tvåtusen (.) nånting så jag blev utbildad sent men jobbade som lärare å hade klass 
å var precis som de är nu  
I: aa kan man säga hur lång erfarenhet 
L: aa 
I: av skolan 
L: ja  
I: har du alltid jobbat med små barn eller har du arbetat med äldre också 
L: eh 
I: tidigare 
L: eh nej inte äldre men ja stod i affär en tid 
I: ja 
L: ja men e annars så har ja ju varit inom skolan värld ja börja ju som (.) jag var nitton tjugo när ja börja vicka 
I: vilka tankar väcker det hos dig när du uppmärksammar svårigheter i läs och skrivinlärningen hur känner du dig å vad tänker du hur 
upplever du det 
L: mm ja det första man tänker när man när man märker att dom har svårt då då går man ju tillbaka å tänker vad ska jag göra hur ska jag 
göra vad har han för förutsättningar vad finns det bakom det här 
I: mm 
L: det är nog min första tanke  
I: mm 
L: eh vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen 
L: eh hur alltså vilka typer  
I ja vilka typer av svårigheter 
L: om man tänker i skrivandet så är det ju att man inte kan forma bokstäverna man har inte lärt sig att forma bokstäverna på rätt sätt  
I: mm 
L: ehm av olika anledningar man kan inte hålla i pennan på rätt sätt  
I: mm 
L: det är väl det som jag tänker på först att hur håller de pennan varför blir de så här 
I: och vad är det i läsningen 
L: ehm då brukar jag tänka jag brukar nog fråga om dom läser hemma om de får eh asså läser sagor hemma de är nog min första så här asså 
brukar du läsa hemma  
I: mm 
L: liksom läser mamma ovh pappa för dig eller dina syskon ja läser du själv tittar du i böcker  
I: mm och så utgår du från det sedan då 
L: ja precis så utgår jag från det sedan å då vet man ju att om de e så att dom inte asså nej men jag läser aldrig får aldrig höra på sagor eller 
jag tittar på min iPad eller vad det nu är då då kan man ju också förstå mm och dra lite slutsatser av det  
I: mm just hemfö- 
L: hemförhållanden tycker jag ändå just när dom kommer upp i ettan att det är viktigt att veta  
I: mm 
L: ja 
I: eh och det är ju viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser  
L: mm 
I: på vilket sätt sker det i din verksamhet 
L: ja eh jag tycker inte att vi har fått så mycket hjälp med stödinsatser specialläraren har varit och tittat lyssnat på oss men jag tror att vi får 
jobba på lite själva om inte vi märker då när vi gör dom här Skolverkets eh underlaget vad det nu heter ja 
I: bedömningsstöden 
L: ja bedömningsstöden ja om inte vi märker att det är väldig katastrof å då går ju vi till EHT ja (.) om vi märker att det är så pass allvarligt  
I: mm så tidiga insatser eh innebär det då att efter bedömningsstödet är gjort eller är det  
L: ja för tidiga insatser för mig är när bedömningsstödet är gjort i alla fall för jag tycker inte man kan börja tidigare för att det är alltså 
det är ju en mogningsprocess det här också att jobba i grupp och hur jobbar vi och hur ser vi och så jag tycker nog att det är för tidigt om 
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man skulle göra det tidigare (.) eh och sedan tycker väl jag att det är väl bra om man kan få ett hum om liksom det (.) det är ju så svårt att 
alltså det här med läsningen det tar sån tid men att lyssna på barnen som vi har gjort alltså  gå runt och lyssna lite så här lite då och då när 
vi sedan kunde gå ner och låna på biblioteket till exempel när de hade sin bok att man kan gå och lyssna lite på dem då och då det gör ju 
också att man får en tankeställare 
I: mm 
L: och att man då kanske kan sätta in mera du behöver läsa mera varje dag för mig  
I: mm 
L: jag behöver lyssna på dig varje dag  
I: mm 
L: aa  
I: vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skriv vad gör du först när problemen uppstår och vad gör du i klassrummet 
vilken åtgärd gör du först  
L: ehm ja jag tänker att jag har några jag kollar ju av vad det är som är svårt är det att man inte kan bokstäverna att man inte kan ljuden på 
bokstäverna oftast är det ju många som inte kan ljuden (.) man kanske vet att den heter A men man kanske inte kan ljudet 
I: nej 
L: nej då vet man ju inte heller hur det kopplar ihop med varandra bokstäverna för då brukar jag (x) sätta mig ner och lyssna av dom 
ordentligt vad är det vilka bokstäver är det  
I: mm 
L: är det nå liksom nånting som man kan se någon röd tråd i det eller och ibland kan man ju göra det om det är att ja vi kan väl säga P och B  
I: mm 
L: alltså de här vanliga D och alla du vet (.) aa eller att man inte hittar orden i munnen de här vad kallar vi dom de här svårigheterna med 
kluster de här sammansättningarna asså de här jag vet inte vad de kallas som är lite lika så där ibland kan ju det vara svårt att dom inte 
kan få ihop de bokstäverna tillsammans det vet jag jag hade någon som inte kunde få ihop vissa bokstäver tillsammans (.) ja min strategi 
är väl bara att öva ja och läsa såna ord specifikt 
I: mm läsa  
L: mm och säga ja och det är det som gör det också svårt om man har tjugo tjugotvå i stor grupp att komma åt den här en två stycken som 
har svårigheterna och få den här tiden som man måste ge dem och man måste ge dem likväl som jag måste de här utmaningarna till de här 
barnen som är här uppe  
I: mm 
L: i läsningen 
I: så anpassningarna sker både för de som tillexempel inte kan ljuden och de som behöver utmanas vidare  
L: aa å så har man den här mellan gruppen då som är ganska många ändå så det är en utmaning 
I: mm 
L: ja det är det att hitta anpassningar som passar och just ha kollat upp vad har de för förutsättningar liksom för det gäller ju för alla 
I: mm 
L: om här sva barnen också liksom just fö:rutsättningarna det finns ju mycket bakom där som de kan bero på  
I: har du något exempel på vad det skulle kunna bero på det som du tänkte på 
L: nej men jag tänker på att kan man inte språket hur ska man då få hjälp hemma om jag får en läxa även fast det bara är en lätt läxa det är 
ju ingen som kan hjälpa det barnet hemma att den kan få öva lite extra hemma  
I: mm 
L: som ett barn som har svenska som modersmål där kan man ju ändå tycka att de ska träna lite mer 
I: aa 
L: mm men det är ju inte säkert men (.) aa 
I: menar du att det är viktigare då för en elev med svenska som andraspråk att verkligen få anpassningarna i undervisningen i klassrummet 
L: jag tycker att det är viktigt att en sva elev ska vara med i klassrummet och få lite extra utmaningar likväl som alla andra men jag tycker 
också att de ska kunna få vara i en liten grupp som anpassning för att de kanske eh vågar vågar lite mera men det kan ju också vara att de 
så småningom vågar att visa sig om gruppen är trygg 
I: mm 
L: så kan det ju vara det där att den där elven som inte har svenska som andra språk eh eller svenska då sitter den ganska tyst och blir lätt 
passiv så och inte säger någonting  
I: aa 
L: men det kan ju vara så då att om gruppen är trygg och vi som lärare är bra på att lyfta den eleven i gruppen så tror jag att det också är 
bra att den finns i gruppen  
I: mm 
L: tidvis men också att den ska ha individuellt i mindre grupp  
I: mm 
L: mm för att komma åt det här mer specifika och att man får lyssna in och förklara lite mera 
I: mm  
L: och när man har de i grupp så tycker jag att studiehandledning ska vara med i gruppen  
I: mm i den lilla gruppen? 
L: nej i den stora gruppen  
I: okej 
L: om vi till exempel har (.) ja vi kan ju ta när vi har (.) om vi går igenom en text det kan ju vara vilken text som helst om det nu är faktatext 
eller vi säger att det är en faktatext  
I: mm 
L: och så stöter vi på ord och så förstår inte den här sva eleven det alls och jag kanske inte kan förklara det på ett bra sätt ju för den förstår 
inte i alla fall ju även fast jag förklarar  
I: nä 
L: då kanske den där studiehandledaren kan förklara på sitt på det språket om det nu är turkiska arabiska eller så den kan hänga med för 
den kanske förstår ändå vad det handlar om men just det där specifika ordet som är ganska viktigt för innehållet aa 
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I: mm hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och skrivinlärningen alltså vilka extra anpassningar och stödåtgärder använder du och 
varför använder du just dem 
L: mm eh aa sitter och tänker på vilka jag har (x) om jag tänker som de här som inte kan läsa då får ju de lyssna då får ju de lyssna på sagor 
eh (.) jag tänker på sva eleverna speciellt och sedan har jag ju några om inte riktigt läser de har ju fått lyssna  
I: aa 
L: eh om vi hade haft Ipads men de har ju fått låna några av mig som jag har haft extra men nu när vi har ipads där uppe då kommer jag 
köra ste:nhårt med att de får lyssna att de får göra på iPad och att ta det till som ett verktyg  
I: mm 
L: för att de ska kunna för jag tror på det här lyssnandet in titta och lyssna  
I: mm 
L: det tror jag på 
I: mm och vad ser du att det gör för eleven vad är det du ser att det ger 
L: ja (.) eh (.) de får väl lite mer eh vad kallar vi det SKRATTAR dom blir lite mera säkra eh (.) jag hittar inte orden ja dom blir säkrare och ja 
vågar sedan mera ja vågar 
I: mm 
L: vågar prata och så tror jag det här att de vågar fråga jag tror att det är så viktigt det här att man ska vara trygg i den där gruppen att 
de vågar fråga vågar räcka upp handen och vågar gå fram och för det märkte jag på en flicka när jag sa att du måste våga komma till mig 
du måste våga räcka upp handen om du inte kan ett ord eller kan läsa ut det eller då gjorde hon det  
I: aa 
L: och då bara (.) bra  
I: ja 
L: mm lite klapp på axeln så  
I: mm 
L: då blev det en strategi för henne för då visste då kände hon sig säker för det är ju jobbigt att möta en ny lärare också som man (x) inte 
kan innan man vågar ta det där steget  
I: aa eh vilka extra anpassningar har du provat som inte har fungerat så bra som inte har gett så bra resultat  
L: oj det var svårt  
I: mm 
L: hur ska jag komma på det asså jag tänker om vi har tyst läsning (.) då tycker man ju att alla läser och så där men det ger inget resultat för 
ett barn som inte kan läsa och där måste man ju liksom anpassa och det kan man nog ta bort för ett sånt barn so har svårt och ett annat 
modersmål  
I: mm 
L: det kan väl vara bra att dom sitter och tittar i och fantiserar om bilderna och så men det ger ju ingenting för ett sånt barn egentligen nej 
I: så det är någonting som inte fungerar  
I: nej (.) nej det tycker jag inte den tysta läsningen den tycker jag är (.) nej det är bra för många men inte alla (.) då är det ju bättre för dom 
att få lyssna så klart 
I: mm 
L: och se texten till exempel 
I: ja 
L: inläsningstjänst eller vad man kallar det kan man använda  
I: vilka åtgärder är de viktigaste enligt dig om man skulle ha topp tre  
L: för de här sva eleverna kommunikation att träna extra mycket på det som passar just den eleven mm (.) bilder bildstöd och så 
studiehandledare (.) studiehandledning på deras språk  
I: aa 
L: ja det tror jag absolut  
I: eh hur involverar du eleven och elevens vårdnadshavare i planering och genomförande och uppföljningen av extra anpassningar 
L: eh ja nu har vi så bra med unikum så nu kan de ju se direkt vad vi har bestämt alltså kontakten först och främst så klart alltså så här gör vi 
så här tänker jag eh  
I: mm 
L: jag tänker en elev som jag har väldigt god kontakt med hon den föräldern hon frågar ju alltså minst aa hon frågar nog mig minst hur 
tycker du att det går har du några extra papper kan jag göra något hemma vi har väldigt god kommunikation  
I: mm 
L: eh jag tycker det är värre där föräldrarna till sva barnen inte är så involverade de kommer inte in på unikum eller hämtar och pratar med 
mig eller kommer på samtal  
I: där det inte finns en naturlig kontakt? 
L: nej nej men annars så är ju den här kommunikationen med föräldrar  
I: mm vem är det som oftast kommer med förslagen till extra anpassningar eh är det 
L: ja det är nog jag ja mm 
I: eh hur följer du upp de extra anpassningarna du sa att det sker naturligt för de som kommer  
L: aa 
I: både på samtal och 
L: ja det är mest det som blir uppföljningen sedan på samtalen då förstås men det är ju liksom bara två gånger om året det är ju inte så ofta 
så därför så måste man ju ha lite emellan  
I: aa 
L: och komma ihåg det där och liksom tänka att jaa lite på mailen tycker ändå att jag har varit rätt duktig för när jag hade en kille också som 
jag skrev hem lite på mailen så här jag tycker att det har ändrats lite nu när vi liksom när ni kunde läsa lite hemma också aa så aa jag tror 
kommunikationen är viktig där också och att den sker ganska tätt den måste ske tätt aa  
I: mm 
L: och kanske om den skulle ske tätare ändå än vad man gör ibland 
I: mm hur tätt tänker du att det skulle vara bra att det sker 
L: ja jag tror var tredje vecka eller något sådant varannan var tredje vecka  
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I: mm hur arbetar du med att dokumentera extra anpassningar  
L: aa det är ju unikum för oss nu då mm aa men där skriver man ju i anpassningar och sedan så skriver man ju uppföljning till exempel ja det 
kan ju vara uppf- om man skriver i i oktober så kanske man har uppföljningen i december och ändrar har vi hur har det här fungerat nu eller 
har vi fått studiehandledare till dom här barnen eller då kan man ju ändra det vartefter då  
I: mm 
L: som jag tänker att det tog ganska lång tid för en att få studiehandledare aa jag har ju de här engelsktalande det tog ju ganska lång tid 
innan de fick nu har ju de fått vad jag förstår och så har de ju sva också så nu har de ju fått några bitar till  
I: mm 
L: det tycker jag känns bra att de varje dag ja ang tycker de ska ha lite till ändå faktist åtminstone de mindre barnen för får de mindre 
barnen mer så kommer ju de att behöva mindre och mindre och mindre  
I: mm och just att det är tidigt 
L: ja tidigt (x) ja det borde vara skillnad tycker jag  
I: ehm på vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningarna du ger grundar sig i elevens behov att det verkligen är elevens behov som 
styr anpassningarna  
L: ja jag får väl lita på min magkänsla där SKRATT att det är så att jag gör på det bästa sätt som jag kan tänka mig är bäst för den eleven  
I: mm 
L: eh och det är ju det som är svårt och sätta in dom här verkligen konkreta anpassningarna som jag vet kanske funkar bäst för dem 
I: mm 
L: ja 
I: hur gör du för att veta elevens behov  
L: just om den har svårt med läsning till exempel 
I: aa 
L: eh en elev som jag hade till exempel han sa att då pratade jag med honom och så sa jag varför kastar du pennan jag tycker inte det är 
roligt att skriva 
I: mm 
L: och så pratade vi om det men skulle det vara lättare och roligare om du hade en grön penna eller några andra pennor alltså och försöker 
hitta det där knepet eller är det bra om du har ett stöd på pennan när man skratt dom inte kan hålla pennan skulle du vilja skriva på iPad  
I: mm 
L: skulle det vara bättre för dig  
I: så då får eleven 
L: aa vara med och bestämma och avgöra lite och sedan ibland kan man ju säga också att nej nu vill jag att du skriver med pennan för jag 
vill att du övar med det för han vill ju skriva på iPad förstås mest men nu vill jag att vi för vi måste ju ändå göra det vi ska ju öva så så jag 
tycker om man är lite så där human bara och pratar med barnen så löser sig de där anpassningarna ganska bra att man liksom märker att 
känslan som man har då 
I: mm det låter som att du får med dig eleverna också 
L: jag tror det ja jag tycker att vi har pratat ihop oss att det avgör aa det tycker jag  
I: aa eh samarbetar du med andra lärare när det gäller extra anpassningar i läs och skriv 
L: aa mina kära kollegor SKRATTAR och EHT och speciallärare och ja aa SKRATTAR 
I: upplever du att det finns ett allmänt samarbete mellan kollegor så där man pratar om extra anpassningar och hur man gör  
L: saknar jag jättemycket saknar det jättemycket 
I: mm 
L: jag tycker att vi hann mycket mer sådant för några år sedan när vi var hela lagen fler personer alla hela F 3 när vi pratade om elever hur 
gör ni hur gör vi med de här NPF barnen och sva hur skulle ni göra hur ska jag göra nu har jag gjort så här men det fungerar inte hur skulle 
ni tänka eller hur tänker ni aa eller runt det här nu har jag provat det här med pennan jag har provat det han vill i alla fall inte vad skulle ni 
göra ni som har haft honom innan i förettan eller så  
I: mm 
L: det tycker jag att det finns inte riktigt det det saknar jag lite 
I: mm och ta del av kollegornas  
L: aa mm även fast vi pratar med några så tycker jag ändå att det skulle vara ett mer utbyte erfarenheterna av alla  
I: mm eh hur upplever du nivån på lärarnas kunskaper om läs och skrivsvårigheter och extra anpassningar hur ser kunskaper ut hos kollegor 
över lag  
L: aa jag tror att hos oss är det väl ganska bra just nu sedan finns det väl några enstaka som jag inte tror har kunskaperna  
I: mm 
L: och gör kanske på sitt eget vis och så men jag tror nog att det är ganska bra hos oss just nu 
I: mm 
L: ag har svårt att svara på den frågan för jag är för lite hos de andra jag tänker att vi går aldrig till varandra (.) för lite kontakt inne i 
klassrummen (.) hur gör du aa  
I: tror du att det skulle göra skillnad om man fick gå in mer och titta i klassrummen hos varandra eller hur skulle samarbetet kunna se ut  
L: aa men jag tror att om man är några stycken som har ettor och tvåor så har man öppna dörrar då rör man ju sig inne i klassrummen då 
och då så att man finns runt omkring men nu känns det som man kan inte gå ifrån och titta hur de andra gör för skolan är ju inte byggd så 
heller (.) man kan ha på det sättet miljön är ju viktig 
I: aa 
L: den är viktig för att ha den undervisning man vill och ha öppna dörrar ändå och kunna liksom bara gå emellan och få idéer och att man 
kan anpassa svårighetsgrader om man jobbar tätare  
I: ska vi se här 
L: mm 
I: hur vet man vad svårigheterna beror på hos en elev om det beror på andraspråksinlärning eller om det är specialpedagogiska behov  
L: mm aa det är det som är svårt (.) ehm ibland för det mesta tror jag att man vet att det är språket innan dom kommer igång  
I: mm 
L: det tror jag eh men många gånger så ser ju vi på barnet att det är andra svårigheter störningar om det är en störning om det är en 
språkstörning eller om det är NPF aa om det inom det  
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I: mm om det är språkstörning hur vad är det du lägger märke till  
L: ja om de inte får fram ljuden till exempel eller om de inte kan säga alla så tänker jag att det kan vara då aa (.) det är då man blir 
fundersam för man kanske inte kan ta på det  
I: nej 
L: ibland man kan inte ta på det man märker att det är något men man kan inte ta på det riktigt jag kan inte säga att det är ja mm om det är 
nu ADHD eller om det är en språkstörning eller om det är en mognadsprocess eller det är ju så många saker som man börjar fundera på och 
ibland så vet man inte  
I: nej 
L: det är ju jättesvårt  
I: aa hur gör du om du inte vet  
L: ja ja då skulle jag prata med föräldrarna först och höra lite fråga hur har det gått i förettan och på dagis och hur har det varit om jag inte 
alls känner eleven om jag inte fått någon information om barnet heller och sedan skulle jag nog ta upp den ganska tidigt på EHT för att få 
hjälp  
I: mm 
L: för så gjorde jag med en flicka som aa  jag hade i föregående trea jag märkte tidigt jag tog upp henne tidigt men ingen ska ju liksom att 
det var någonting nej utan man aa man sa att det är språket men jag sa att nej jag tror inte att det är språket det är någonting annat aa så 
jag vet inte vad som hände sedan 
I: okej 
L: det har inte jag fått nej 
I: vad var det som gjorde att du kände att nej det är inte språket 
L: hon ville vara väldigt nära en vuxen eh hon skrattade jämt 
I: mm 
L: jag tänkte att hon tror att fröken vill ha en glad flicka så mm aa barnslig om jag ska säga  
I: mm 
L: det här stämmer inte riktigt nej och då när jag pratade med mamman så sa hon att men hon är jätteduktig hemma  
I: okej 
L: ja det förstår jag att hon är det är många barn som är duktiga hemma och vill hjälpa till och göra allting för att visa att man är duktig 
I: mm 
L: aa men det här är någonting annat i skolan 
I: mm  
L: ja men jag tror att jag har så mycket erfarenhet så jag ser jag kan läsa av barnen ganska tidigt på grund av erfarenhet vad man har sett 
och varit med om och ibland kan det vara så men vad är det här  det här har jag aldrig varit med om det här är något nytt för mig  
I: aa 
L: mm 
I: är det något annat du vill tillägga med extra anpassningar och sva elever och något som du inte fått sagt eller  
L: nej viktigt att de får sin sva utbildning och då tänker jag också att om vi har svenska som andraspråk jag tänker ju sedan när de får betyg 
så är det ju ändå viktigt att de har haft sin sva undervisning och fått verkligen sva undervisning  
I: mm 
L: även fast det är ganska lika men dom måste ändå få det på ett annat sätt och jobba mera strukturerat med texterna än vad vi kanske gör 
med på svenska än vad vi kanske gör i svenska de behöver ju begreppen det är där ja  

 

Bilaga 4b Lena 
L = Lena 
I = Intervjuare  
 
I: jag börjar med några bakgrundsfrågor (.) vad har du för utbildning 
L: mm eh för- legitimation i förs- förskollärarexamen främst behörighet F (.) F till vad säger man då alltså behörighet upp till förskoleklass  
I: ok mm 
L: sedan har jag ju behörighet lärarlegitimation i svenska och sva och idrott 
I: mm aa (x) vad jobbar du med just nu  
L: eh jag har en årskurs två  
I: mm vad är dina erfarenheter att arbeta med barn med annat modersmål än svenska  
L: ehm ja det har jag ju gjort så länge som jag har jobbat som lärare  
I: mm 
L: alltså som lärare på lågstadiet F till tre har jag jobbat i sedan tjugo- hösten tjugohundra och innan dess har jag jobbat på förskola och då 
hade man ju också då men då hade man ju inte undervisning på det sättet  
I: nä 
L. men man mötte ju barn  
I: mm 
L: med annat modersmål 
I: mm precis mm (.) hur länge har du jobbat som klasslärare 
L: eh ska jag räkna med förskoleklass också då annars jag kan säga som förskoleklasslärare var från tjugohundra då och klasslärare tre år  
I: tre år aa 
L: från ett till tre är tre år 
I: just det mm precis (x) har du alltid jobbat med små barn eller har du jobbat med vuxna på något sätt 
L: nej (.)  nej jag har bara jobbat med små barn 
I: mm ja vilka tankar väcker det hos dig när du uppmärksammar svårigheter i läs och skrivinlärningen  
L: vilka tankar det väcker hos mig  
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I: hur du reagerar hur upplever du det 
L: ehm det beror väl lite grann på i vilken vilket skede man kommer in i det kommer man in i ett tidigt skede då då känner man ju liksom att 
det är eh att det finns många fortf- att det finns många vägar fortfarande att gå att det finns mycket att pröva  
I: okej 
L: kommer man in senare säger att man (x) man säger att jag har ju haft sva eh även när jag var i förskoleklass hade jag ju sva elever i flera 
år även om jag inte var mentor i ett till tre och var mentor i F klassen så hade jag ju ansvar för sva eleverna på skolan i flera år  
I: mm 
L: så då mötte man ju elever ibland som gick i trean som hade som var sva då tycker jag det är svårare när de har blivit äldre det är lättare 
när de är yngre  
I: mm 
L: det är min spontana att man ser flera å det där vill jag testa och det där kan jag prova medan när de kommer till trean då känner man att 
de har kommit så långt och att det är svårt att hitta material till en nioåring  
I: mm 
L: för att det ska vara så lätt men mentalt ska det ju passa en nioåring också det ska ju ändå väcka intresse hos en nioåring läsa ros och mos 
aa det kanske går ett tag sedan måste man ju hitta andra (x) dom behöver träna det men måste ju ändå hitta något som passar en nioåring  
I: mm 
L: Nu bubblar jag på SKRATT 
I: ja men det är ju jättebra mm vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen 
L: vilka svårigheter  
I: mm 
L: eh ja ehm ja om det beror om det är sva elever som har svårigheter så är det ju ehm det kan ju vara allt möjligt  
I: aa 
L: det kan ju till exempel nu har jag ju en flicka som går i tvåan då som har varit i Sverige i inte ens två månader hon kan ju läsa men hon 
förstår ju inte vad hon läser (.) hon läser ju hon kan svenska bokstäver hon får ju ihop ljud så där är ju svårigheter att hon vet inte vad hon 
läser även om hon läser så kan hon inte förstå innehållet instruktioner eller någonting men sedan kan det ju vara de som inte kan svenska 
alfabetet det är ju jättesvårt att säga  
I: mm 
L: finns ju så otroligt mycket det är ju verkligen individuellt  
I: mm mm å det är ju viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser på vilket sätt sker det i din verksamhet vad betyder 
tidiga insatser för dig när är tidigt 
L: jä:ttetidiga insatser det kan ju vara att man som lärare väldigt direkt ser ju att det finns svårigheter och då har man ju ett annat 
bemötande det är ju det första jag tycker man gör det gör man ju redan under lära känna tiden om man säger när man har en elev då 
märker man ju vissa svårigheter om man har ett annat språk (.) att man vänder sig till dom lite mer att man har bilder och sådana saker 
det är väl det det första man gör  
I: mm 
L: sedan ser man ju vartefter veckorna och dagarna går hur mycket de kan i alfabetet hur mycket dom läser hur mycket dem förstår men 
det första är ju det här bemötandet att de får lite mer extra eh (.) aa 
I: är det någon speciell årskurs eller då tänker du på de som är nyanlända alltså som kommer var det så du tänkte 
L: jaa så tänkte jag de som kommer nya men ja precis men även om man har en ny klass som man inte känner men då har man ju oftast fått 
en överlämnandes- ehm historia runt eleverna så att man har lite bakgrundsinformation i alla fall om vad de kan  
I: mm så tidigt är vad skulle du säga  
L. ja om anpassningar ja då tycker jag det handlar om direkt  
I: aa 
L: för anpassningarna handlar ju om vilket slags bemötande de får (.)  för jag måste ju se om säkerställa att de har förstått det jag vill att de 
ska förstå och då kräver ju de kanske en annan genomgång ett annat bemötande så den anpassningen kommer ju på en gång  
I: mm aa och då kanske menar du då att du ändrar dom med tiden att du gör anpassningar direkt  
L: aa det kan jag ju ändra ibland kan man ju ha som jag fick en flicka som kom från ja jag har ju så många nu (.) som jag inte trodde kunde 
alls (.) så visar sig när man börjar liksom skrapa lite på ytan att hon kan ju mycket mer än jag trodde till exempel och då blir ju det en 
positiv effekt (x) och då kan man ju backa lite och på det sättet ger man en annan slags anpassning (x) 
I: ja just det (.) så hellre att man ger dom direkt i det man först märker av (x) 
L: för man märker ju direkt om de inte förstår  
I: aa 
L: det märker man ju direkt och då ser man ju att ne:j det här fungerar inte det där måste jag göra direkt det räcker ju bara att möta en elev 
och säga hej och småprata lite så vet man att det här här har vi kommunikationsproblemen på grund av språket  
I: mm 
L: till exempel  
I: ehm (.) vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skriv vad brukar du som lärare göra först när problemen uppstår vad 
gör du i klassrummet och vilken åtgärd provar du först  
L: det första jag gör är nog att backa  
I: aa 
L: ehm om vi säger att vi har ett material som vi jobbar med så märker man att dom hänger inte alls med det det beror ju också på om man 
har dem från början eller om dom kommer in i mitten mitt i mitt i terminen till exempel än om man har dem från början  
I: mm 
L: för om man har dem från början då är det ju en uppbyggnad på något sätt då startar man ju i alla fall jag brukar starta väldigt basic och 
utgå från att alla behöver det här grundläggande innan jag liksom tillåter dom att spreta ut i sina vägar men eh (.) ja vad var frågan 
I: ja vad gör du i klassrummet eller viken åtgärd provar du först  
L: jag tror nog att det är att jag backar för att kunna kanske se vari svårigheten ligger om jag kommer in och dom kan till exempel som nu i 
tvåan en elev som inte kan läsa då måste jag ju backa (.) vari består problemet att det inte kan läsa kan de inte ens bokstäverna kan de inte 
ljuden kan de inte koda av det eller liksom att man ser där  
I: mm 
L: eller kan dom inte ens se vad bilden föreställer på vilken nivå är det (.) aa  
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I: mm eh hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och skrivinlärningen vilka extra anpassningar använder du och varför  
L: eh det där tycker jag också är olika vad de blir hjälpta av (.)  ehm är det så att de förstår alla instruktioner och att de bara har svårt med 
bokstäverna som jag har en elev nu som pratar thailändska som till exempel har varit i Sverige några år nu men inte kommer vidare han kan  
ju inte alla bokstäverna han förstår det mesta vad jag säger och instruktionerna man han kan inte utföra det för att han inte han kan de 
flera bokstäverna men och sedan kan han lite grann så där pytte pytte ljuda ihop två ljud så där men ehm för honom är ju materialet som vi 
använder generellt väldigt svårt för honom och då är det ju tänkt då har han suttit och skrivit lappar och jag har skrivit lappar åt honom typ 
som att han har skrivit av och oftast så kommer de igång av det  
I: okej  
L: men här har jag sett att han kommer inte vidare heller med det och han sitter med eh med iPad han sitter med annat material och ehm  
I: aa 
L: så det och sedan har jag haft elever som kommer framåt jättefort bara att dom liksom rör sig i det här pratet och bokstäver och ljuden 
dom hittar sina egna vägar i det där och kommer framåt  
I: mm 
L: medan vissa behöver verkligen mycket mera och vissa kommer inte framåt som i det här fallet den här thailändska pojken som kommer 
att få en tal och språk (x) träffa en logoped för att börja rota lite i det vari problemen egentligen (.) varför kommer han inte igång  
I: mm 
L: när han ändå har fått ganska många anpassningar och åtgärder både i ettan och tvåan ehm ja så att jag tror att jag försöker 
individanpassa  
I: aa 
L: en del klarar ju sig med dom här gammaldags linjalerna med alfabetet på  
I: aa 
L: för att slippa att hela tiden sitta och titta upp på väggen  
I: mm 
L: och en del faller det på att de inte vet att b b är blomma och för en del faller det på att de inte vet att det där är en blomma på bilden då 
är ju inte det något hjälpmedel  
I: nä 
L: om jag säger titta på b blomma och så  tittar dom på blomma och aa kan dom (x) så för en del är det bra och för en del inte då får man 
hitta något annat  
I: mm 
L: ehm så man försöker nog hitta vad som passar bäst för just det barnet  
I: aa mm vilka extra anpassningar har du provat som inte har fungerat  
L: att använda iPad utan övervakning eller att de vet vad de ska göra iPad har varit väldigt sådär tycker jag eh så fort man har problem så 
eh den kan få en egen iPad så har vi gjort en åtgärd eller anpassning eh en iPad då  
I: okej 
L: som man även om det är program som är anpassade för dem vissa gånger så kan jag gå tillbaka till vissa elever som har eh ja lexia så 
måste ju jag kunna titta för jag ser ju inte om han gjort fel flera gånger då blir det ju i och för sig lättare eh men det kräver ju också att 
någon nästan sitter bredvid och har lite koll  
I: mm 
L: annars tycker jag bara att det är lite barnpassning med en sådan anpassning  
I: mm 
L: så att ja (.)  det tycker jag inte har funkat bra (.) det passar vissa elever som klarar av också som har disciplinen att sitta och eh också att 
det hänger på att jag har tid att följa upp eh det 
I: ja just det mm  
L: och sedan det hjälper inte att alla elever sitter och skriver av hela tiden för det är inte alltid rätt hjälp för dem  
I: nej 
L: det har jag också sett att någon behöver något annat medan en del har kommit så långt kommit vidare på det  
I: ja just det eh vilka åtgärder är de viktigaste enligt dig alltså om du får välja top tre 
L: ja eh den viktigaste måste ju vara ändå att eh för det första tycker jag att man måste ge lärandet tid  
I: okej 
L: pratar vi om årskurs ett till exempel om det är sva elever så måste dom få den tiden eh ändå att få eh prova sig fram eh  
I: men man kan ändå ha i bakhuvudet (.)  man kan ändå ha en kontakt med specialläraren men att haussa upp massa utredningar redan på 
höstterminen ja det beror ju på är det jättestora svårigheter är det ju självklart men det beror lite grann på eh det är så svårt att svara på 
det tycker jag 
I: ja 
L: det är också så individuellt men självklart är det alltid skönt att ha en speciallärare eller en specialpedagog med sig som stöttar upp  
I: mm 
L: som också kan säga att nu tycker jag att du har försökt så länge nu tycker jag att vi måste gå till steg två till exempel att någon hjälper en 
att säga det nu har du försökt det du kan och det du har möjlighet att göra och förutsättningar till och det händer i alla fall inte tillräckligt  
I: okej 
L: hjälper en att tala om att nu är det dags att gå vidare annars är det så lätt att bara fortsätta och sedan det händer inget och det händer 
inget men att man får hjälp att men nu  
I: mm (.) om du skulle säga några saker som du har testat med eleverna som du märker (.) alltså om man tänker det du själv anpassar i 
klassrummet eller ni gör tillsammans med eleven vad är det för tre saker du ser som ger bäst resultat innan man kommer till att ta nästa 
steg  
L: hm ja men det är ju att om problemen är att läsa och skriva så är det ju den här lugna miljön tycker jag  
I: ja 
L: att man kan sitta att man kan följa upp man kan hjälpa dem med ljuden man kan hjälpa dom att följa upp och ljuda ihop man kan 
påminna (x) det behöver ju inte vara arbetsminnet när man har sva men ändå det tycker jag är det som har hjälpt bäst att dom får den 
tiden att dom inte lämnas vind för våg på något sätt 
I: ja  
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L: en del barn klarar det som har sådan självbevarelse- såna barn har jag också nu ett par stycken som hänger med ändå som jag känner att 
jag kan släppa  
I: okej 
L: och så vissa ser jag på en gång att jag om jag inte har den tiden att ge den där tiden dom behöver eller det där bildstödet de behöver då 
ser jag att de blir passiva själva (.) om de inte får det ja 
I: mm 
L: att ha möjlighet att fånga upp dem direkt så dom förstår direkt vad de ska göra det tycker jag fungerar det bästa  
I: okej (.) hur involverar du eleven och elevens vårdnadshavare i planeringen och genomförande och uppföljningen av extra anpassningar 
L: ja jag skriver ju extra anpassningar själv sedan går vi ju alltid ige:nom dom på utvecklingssamtalen då läser jag ju upp vad vi har för extra 
anpassningar och varför eller varför vi ja (.) behoven talar man ju om först och sedan ja jag brukar faktiskt läsa upp alla extra anpassningar 
för det är ju inte skrivet på något hemligt sätt  
I: nej 
L: eh och så följer vi upp dom under nästa utvecklingssamtal  
I: mm 
L: och vissa kanske leder till ett åp och vissa anpassningar leder inte till ett åp eh  
I: ja 
L: sedan så kan man ju prata med föräldrarna under tiden jag menar det är ju då man sätter sig ner ordentligt då kanske man inte har så 
mycket möten emellan men ibland har man ju det också  
I: ja 
L: som till exempel en elev som (.) där känner man ju ganska tidigt att där gick det inte så mycket framåt och då försökte jag ändå (.) men 
han kanske ska få stimulansplats på fritids för att träna språket så han får höra språket fler timmar under dagen  
I: ja 
L: då var ju det en process för då var ju de hemma hela dagen med syskon och ville väl inte riktigt 
I: ok 
L: men sedan sökte de en plats och det hände mitt i terminen och så ja sådana åtgärder då eller att man kan prata om att det hänt saker 
som kan bero på språkförbistringar och ja det kan ju bli en konflikt då blir det naturligt att man pratar om det också  
I: ja 
L: det berodde på att han inte riktigt förstod och hur upplever ni det hemma eller vad man nu säger så att det kan ju bli diskussioner mellan 
också  
I: är det ofta som föräldrarna kommer med förslag till hur man kan göra i skolan vad dom har testat hemma och eller är det oftast att du 
har sett vad som behövs i skolmiljön och så  
L: oftast har föräldrarna sett behoven som finns förstås  
I: ja 
L: och ibland har föräldrar orealistiska förväntningar på att vi ska lösa allting här också  
I: ja 
L: att de till exempel har hört det här med studiehandledning och att de tror att det handlar om att man får en egen lärare som ska 
översätta  
I: okej 
L: det handlar ju inte om riktigt det vi ansöker ju om det några timmar kanske i veckan eh (.) ja så då får man väl försöka att ja i de här 
yngre åldrarna handlar det ju så mycket om att dom ska få höra språket hela tiden  
I: ja 
L: som till exempel en pojke som har fått en tjejkompis som pratar samma språk i min klass som var jättebra för hennes skull att han kunde 
hjälpa henne det har jag sett nu till exempel nu har ju de blivit jättetajta  
I: okej 
L: då pratar ju de bara sitt språk hela tiden när de sitter så nu har jag pratat med fritids att jag skulle önska få in några svenska barn också 
när de sitter och spelar och det hade inte de tänkt på  
I: nej 
L: de är ju tysta och lugna och sitter där och spelar spel men då försvinner ju tanken med att vara på fritids för att få höra svenska språket 
mer  
I: ja 
L: så jag sa försök locka in fler barn så nu har de börjat med det 
I: mm 
L: så det är ju en anpassning (.) åtgärd mitt i allt som man ser vartefter ja 
I: ja (.) som ett samarbete mellan skolan och fritids då  
L: ja med anpassningarna  
I: eh finns det andra lärare som du samarbetar med om stödåtgärderna  
L: vi samarbetar ju i teamet vi har gjort legilexi med specialpedagogen med tvåorna så då har vi gjort tre olika grupper som har olika behov 
så då kommer vi samlarbeta med allas elever då men vi pratar ju mycket om för det är ju inte bara i min klass som jag har sva elever  
I: hur upplever du att stödåtgärderna fungerar inom ditt arbetslag finns det något system och när sker det  
L: som det känns nu så har vi haft mycket i alla klasserna så att gå in och tro att man har så jättemycket ork kvar så att man kan dela med 
sig till en annan klass så har det inte riktigt varit men vi stöttar varandra när vi sitter och pratar 
I: ja 
L: men att gå in och ja vi har ju varandras elever ibland  
I: okej 
L: vi kommer ha alla elever nu när vi ska nivågruppera och då kan man kanske hjälpas åt mer med anpassningarna  
I: ja 
L: samarbeta mer (.)  då blir det mer allas elever men nej jag tror inte mer än att vi pratar hur gör du då hur gör ni vad har ni anpassat vad 
skulle du kunna tänka och vilket material använder du och det här tror jag skulle passa honom och vad använder du där och alltså sånt där 
I: ja 
L: det tror jag alla har hjälp av (.) den här boken har jag testat och sånt där 
I: okej 
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L: man utbyter lite erfarenheter det tycker jag är självklart det gör väl alla  
I: ja (.) eh hur upplever du lärarnas nivå på kunskaper om läs och skrivsvårigheter  
L: ja generellt eller i teamet ja eh (.) inte dåligt är det väl inte  
I: nej 
L: samtidigt som man har väldigt dålig insyn i de andra lärarnas (.) eh jag kan inte säga att jag vet hur alla jobbar är så många har mest koll 
på dom man jobbar närmast och så 
I: okej 
L: ehm vi är väldigt olika och de som har en utbildning som gjordes på sjuttiotalet det märks om man säger så och de som är outbildade ja 
det är ju svårt  
I: ja 
L: så att jag känner väl inte att jag har något jätteutbyte av att jag får hjälp och idéer av de jag jobbar närmast ehm (.) ja 
I: okej aa och hur du involverar eleven har vi pratat lite om 
L: ja men unikum är utformat så att eleven är väldigt delaktig i vad den själv vill träna på (.) så att på det sättet involverar jag eleverna och 
där kan de skriva själva eller med en förälder vad de tycker så  
I: hur arbetar du med att dokumentera extra anpassningar hur ser det administrativa arbetet ut 
L: mm det är unikum IUP extra anpassningar sedan skriver jag också egna anteckningar som är lite mer off the record bara för mig eh också 
med tanke på ja när man fick läxläsning förra året det är ju en extra anpassning men ingenting som jag direkt skriver i unikum utan mer den 
här eleven har den här anpassningen  
I: aa 
L: men sedan var jag ju tvungen att bryta ner det lite mera när man gjorde lite anpassningar lite varenda gång eller varannan att nu har han 
jobbat med det här nästa gång tror jag vi ska jobba mer så här för det gick så och så men det är ju bara för mig själv 
I: aa 
L: mm  
I: eh på vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningar eller stödåtgärder du ger verkligen grundar sig i elevens behov 
L: ehm ja vi har ju de här Skolverkets kartläggningar det är ju ett mätinstrument vi har och de görs ju varenda termin vi gör ju dem i tvåan 
också (.) eh sedan har vi alla diagnoser så egentligen har vi mycket underlag som vi kan (.) som vi ser diagnoser eh när vi ser att vi har 
utvärderingar i NO SO till exempel ser man ju också om man når målen eh nu gör vi legilexi det är ju också lite utöver (.) det gör vi ju inte 
alltid men det kommer vi att se resultaten på nu  
I: mm 
L: eller vi ser de nu och det görs med alla i gruppen (.) mer individuellt (.) och gör anpassningar sedan efter resultaten (.) och det kan man ju 
göra (.) jag kan ju tycka att man ska göra det fler gånger (.) om man tappar koncentrationen så får man låga resultat så jag tycker man ska 
få göra en gång till så kan man ju mer se att man kan ju göra olika  
I: aa 
L: mera tillförlitligt om man kan görandet flera gånger  
I: aa 
L: nej men det är väl det  
I: mm hur ser du sedan om stödinsatserna verkligen hjälper eleven  
L: mm men det beror på vilket stöd (.) som ibland kan man inte sätta in mer resurser och stöd man vill ju hinna sitta med alla elever så är 
det ju så på så sätt är det klart att man inte lyckas så är det ju men eh vissa gånger ser man ju att nu når den här eleven målen i matematik 
det gjorde den inte i förra våren till exempel men vi behåller dom här anpassningarna eftersom det var kanske tack vare dom som eleven 
nådde målen 
I: mm 
L: att vi satte in det här om det inte är anpassningar som är mer (x) erbjuder hjälpmedel lärare (.) sitter bredvid ibland man pushar på man 
hjälper fullfölja såna enklare anpassningar då har man ju dem kvar ändå kan ju vara dem som eleven nådde målen  
I: mm 
L: så har man ju de kvar  
I: mm 
L: fick du svar SKRATT 
I: ja säkert SKRATT men jag tänkte på i början så pratade du om den här eleven som behövde mer hjälp och det vara inte bara ljuden 
L: aa 
I: hur vet man vad svårigheterna beror på alltså hur vet man om svårigheterna beror på andraspråksinlärning eller om det är 
specialpedagogiska behov mer 
L: mm det är det som är svårt att veta oh det är där man känner att det kan vara bra att man tar någon som har en 
specialpedagogutbildning till hjälp  
I: okej 
L: för det ser man ju också efter att eh om man ser att det inte händer så mycket över huvudtaget fast man gör alla dom här insatserna och 
anpassningar och man försöker och man har en kommunikation med föräldrar  
I: mm 
L: som i det här fallet har jobbat jättemycket med sitt barn hemma hon säger till och med att hon jobbar så mycket så han ibland börjar 
gråta för att han inte vill och orkar och jag tror hon säger som det är inte drar en vals om det och vi försöker här och han försöker och jag 
ser att han verkligen försöker och jag ser att det händer i alla fall inte speciellt mycket då måste man kanske kunna gå vidare  
I: mm 
L: snälla vad är det som är ivägen för att den här eleven ska komma vidare  
I: mm 
L: det kan inte jag det vet inte jag man måste ge det en tid men om det inte ger resultaten man tänker då man får ge det en tid ha lite is i 
magen men får inte vänta för länge så det blir kört men  
I: nej 
L: ja man ser ju ändå om det blir en progression eller om det inte alls blir en progression  
I: mm 
L: eller om den progressionen blir så otroligt långsam som man märker att det här kommer i alla fall inte oj himmel nu är vi snart i 
nationella proven i trean nu måste vi liksom  
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I: mm 
L: utreda det här lite mer  
I: aa 
L: än att bara vänta ut tiden  
I: mm hur tänker du eh vilket tidspann tycker du man ska ge det innan man ser  
L: jag tycker definitivt att man ska ge det hela terminen i ettan sedan tycker jag man kan börja vårterminen i ettan då tycker jag man kan 
börja  
I: mm 
L: extra anpassningar kan man börja med på höstterminen så klart det gör man ju ändå men man kan ge det den tiden men sedan ser man 
om det är något annat (.) aa när man behöver ta ett steg till det är så jag känner då tycker inte jag man ska vänta längre då kopplar man in 
specialpedagogisk hjälp  
I: mm är det något annat du vill tillägga om extra anpassningar och sva elever andraspråksinlärning och som du inte har fått sagt  
L: nej men det som jag har varit dålig på att använda kan jag säga är som jag har hört att en del använder det är de här eh translate apparna 
jag hör att andra använder dem lite grann och ibland blir det väldigt roliga översättningar men jag tänker att det är något att prova jag har 
varit dålig på att använda dem 
I: är det till eleverna eller vårdnadshavarna man använder dem till 
L: eleverna för jag har mer tagit till andra saker  
I: mm 
L: rätt eller fel det vet inte jag men jag vill i alla fall prova innan jag fördömer det  
I: vad är det för andra saker du har gjort istället 
L: jamen då har jag mer visat med kroppen eller jag gör väldigt ofta det har jag inte sagt förresten som i matteboken kan det vara en sak 
som de inte förstår och då kan jag göra några övningar alltså om jag inte kan förklara och beskriva hur de ska göra så gör jag först och så ser 
de ju hur jag gör  
I: mm 
L: då offrar jag de första uppgifterna då gör jag medan jag pekar och eller tar fram plockisar att jag använder sånt konkret material eller tar 
med bilder eh och liksom att man får en dialog med barnet så att man ser att den är med  
I: mm 
L: jag har nog använt eller nog jag har använt  det mer  
I: mm 
L: och mer visat jag kanske gör talet först med hjälp av plockisar eller talraden och visar när jag gör den då där är ental och tiotal jamen 
sådär säkert alla gör det tycker jag har gett bra resultat men som sagt translate apparna kanske ger ännu bättre resultat så dom förstår  
I: finns det några andra sådana konkreta tips du skulle kunna ge  
L: vet inte det var det jag kom på nu som jag tycker har fungerat när man förklarar istället för att hålla på med översättningsprogrammen 
och jag tar ju också hjälp av studiehandledaren att jag försöker spara vissa uppgifter till jag vet att studiehandledaren kommer  
I: mm 
L: den här gjorde vi och den tyckte hon var svår kan inte du hjälpa henne 
I: mm  
L: så är ofta studiehandledaren med på min genomgång så att jag behöver egentlige inte prata så mycket med studiehandledaren oftast eh 
I: aa 
L: för ibland kan det vara så att jag vill att studiehandledaren förklarar till exempel klockan skitsvårt arabiska har ju en helt annan klocka 
liksom det har nästan varit omöjligt för mig att kunna förklara hur den svenska klockan fungerar eller klockan ja hur svenska systemet 
fungerar  
I: mm  
L: då har det varit skönt att hon har tagit det som kan översätta från arabiska till svenska så vissa delar har jag SPARAT till dom timmar då 
studiehandledaren kommer det är en ovärderlig hjälp SKRATT ja nu tänker jag nog inget mer SKRATT 

Bilaga 4c Lisa  
L = Lisa 
I = Intervjuare 
 
I: Vad har du för utbildning 
L: Eh ja (.) jag är svenska SO ett till sju med matte ett till sju och sedan har jag ju sva på låg och NO och musik på låg 
I: Mm 
L: Thats it  
I: Vad jobbar du med just nu 
L: Årskurs två  
I: Mm vad är din erfarenheter av att jobba med elever med ett annat modersmål än svenska 
L: Som klassrumssituation alltså klassrumslärare som lärare i svenska har jag ju av alla olika elever som kommer jag har inte haft något rent 
ämne som sva lärare  
I: Nä 
L: Så att det är ju erfarenheten är ju aa(.) så  
I: Hur länge har du arbetat som lärare  
L: Tjugonde året SKRATTAR 
I: Gratulerar (.) eh  
L: Ja det har varit låg och på mellan  
I: Aa hur länge var du på låg  
L: Eh (.) tolv tretton fjorton låg 
I: Mm 
L: Sex mellan  
I: Mm har du alltid jobbat med små barn eller har du jobbat med vuxna inom skolan också  
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L: Hade en gymnasieklass ett år i ekonomi annars är det bara barn  
I: Aa eh vilka tankar väcker det hos dig när du möter elever med svårigheter i läs och skrivinlärningen 
L: Läs och skrivinlärningen (.) eh 
I: Mm alltså hur tänker du hur reagerar du  
L: Det första man tänker är ju vad förstår det här barnet eh alltså det är ju mer förståelse än läs och skriv först  
I: Mm 
L: Överhuvudtaget när ett barn har ett annat modersmål eh och hur uppfattar dom saker och vad har dom för modersmål vad har dom för 
bakgrund (.) har dom gått i skolan alls ehm (.) kan de läsa skriva på sitt språk kan vi använda det på något sätt eh är det arabiska eh eller 
någon annan där de har någon helt andra bokstäver eller arabiska just för att de skriver baklänges för oss 
I: Mm 
L: Eller vi skriver baklänges för dem alltså allt sådant där förstår de läsriktningen förstår de (.) även fast de kanske går på mellan (.) förra 
året hade jag en elev som aldrig hade gått i skolan och då blir det ju något helt annat för då det ju så mycket som man inte kan med 
bokstäver siffror (.) för att man aldrig har (.) det väcker tankar om vad är det de har för förutsättningar  
I: Mm 
L: En elev som aldrig har gått i skolan (.) som inte kan läsa eh då försöker jag sätta mig i i att tänk att bo i ett samhälle där man inte har 
bokstäver hur vi sitter ju med våra barn och säger ska vi åka till mc donalds det står där eller åh vad fint du har ritat ska vi skriva ditt namn 
det finns ju bokstäver överallt och att komma till ett samhälle där det finns bokstäver överallt och aldrig har upplevt det själv 
I: Mm 
L: Var man börjar någonstans (.) det är ju inte så självklart för de eleverna  
I: Nej (.) vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen 
L: Eh (.) det beror ju på deras förförståelse nu har jag ju en pojke som pratar arabiska som kunde nästan ingen svenska alls men han kunde 
läsa på arabiska och det blir ju helt annorlunda för han har ju knäckt läskoden  
I: Mm 
L: Han kan ju räkna bara att han gör på ett annat sätt än vad vi är vana vid eh (.) vad var frågan SKRATTAR 
I: ja vilka svårigheter möter du 
L: Ja (.) men alltså det är ju andra (.) då är det ju inte svårigheter att knäcka läskoden utan då handlar det ju om att få honom att förstå hur 
vi läser här åt vilket håll och att vi har bokstäver (.) arabiskan har ju också bokstäver som ljud men om de kommer från något asiatiskt land 
där är det ju bilder då är det ju svårare att få dem att förstå hur vi läser att varje bokstav har ett ljud som vi sätter ihop till bilder i huvudet  
I: Mm 
L: Typ så det beroende ju på helt deras förförståelse  
I: Mm det är ju viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och att sätta i stödinsatser på vilket sätt sker det i din verksamhet vad betyder 
tidiga insatser för dig när är tidigt  
L: Mm SKRATTAR så fort dom börjar egentligen men för en elev som jag pratat om nu så är det ju så lätt att se (.) att de behöver stöd för de 
kan ju inte läsa eller de kan inte svensk men det svåra är väl med de här eleverna som kan vardagssvenska (.) de kan rastspråket brukar jag 
kalla det (.)  dom klarar sig med sina kompisar ute dom sitter på lektionen och typ hänger med och sedan när dom ska börja förklara på NO 
eller någonting sådant då ser man så här att de har ju inga begrepp de har ju ingen aning om men vad en björk är eller hur det är i skogen 
för att de har inte den förförståelsen alls och då är det ju ett annat typ av svenska som andraspråksstöd alltså det är ju inte bara läs och 
skriv utan de behöver ju hjälp med begrepp och andra saker 
I: Mm 
L: Och de eleverna är ju svårare att upptäcka  
I: Mm 
L: För att de gömmer ju sig bakom att de kan en hel del men inte kan (.) och det gör ju att det är svårt att läsa för de förstår ju inte såna 
texter eller faktatexter eller (.) eller när vi läser skönlitteratur de har ju ingen aning om saker som kanske att gå till en simhall eller vad det 
nu handlar om det är ju sådant mer (.) som är svårt för dem 
I: Mm 
L: Som gör att de inte förstår det de läser 
I: Mm (.) och då behöver insatserna (.) vad skulle vara tidiga insatser för dig vad tänker du i tid liksom 
L: Eh vad vi har gjort vad vi gör nu med de här eleverna det är ju att vi jobbar nära studiehandledarna och att vi att det är ju en insats och 
anpassning som vi gör för språkets skull för att de ska få svenska språket och förstå det vi gör på sitt språk så de kan liksom att vi använder 
dom att de gör NO SO och sådär innan vi gör det i klassrummet eh men sedan är det ju liksom lektionerna i svenska läs och skriv en tidig 
isats alltså det är ju hela tiden att (.) men så fort de börjar  
I: Mm 
L: Men alltså tidig det skapa göras i sexårs det ska ju göras på dagis så fort dom (x) alltså när det gäller för att det är svenska som 
andraspråk så är det ju för att de har ett annat modersmål då måste man ju jobba med och använda och utnyttja från start och jag tänker 
att utnyttja att använda deras språk också (.) så för det försöker jag göra i aa  men det hör kanske inte hit SKRATTAR  
I: Men säg du  
L: Men jag tänker när jag har engelska för jag har engelska också det är ju svårt att ha läs och skriv i när de inte kan svenska och då ska det 
bli ett tredje språk  
I: Aa 
L: Jag har en elev nu som har typ fem språk och dessutom skapa engelska pappan pratar ett språk de har ett officiellt språk och mamma har 
ett språk för de har olika typ stammar inte afrikanskt land  
I: Mm 
L: Och sedan så svenska på det och sedan kommer jag med engelska men då försöker jag också använda deras språk att fråga vad det heter 
på det språket och på engelska och på svenska för att både lyfta upp deras språk är viktigt plus att försöka få dem att hitta begrepp och ord 
och (.) google translate är ju fantastiskt om de kan läsa sitt språk annars hjälper det ju inte så mycket 
I: Mm nej det är klart 
L: Men eh ja (.) det ska ju in direkt (.) det är väl något man måste fråga folk direkt när de börjar på dagis eller skolan vad de har för 
modersmål  
I: Mm 
L: Så man vet redan där om det behövs alltså kolla om det behövs insats  
I: Aa så direkt 
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L: Ja 
I: Eh vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skrivinlärningen vad brukar du göra först vad gör du i klassrummet och 
vilken åtgärd provar du först  
L: Eh då tänker jag om man är förbi fasen att lära känna och allt det här då eh (.) får de jag kollar ju läsningen om de kan läsa vad de kan 
läsa för typ av bok kan de lyssna och förstå kan de bokstäver kan de läsriktningen och hela den biten  
I: Aa 
L: Ehm och sedan skriv alltså kan de överhuvudtaget för jag har någon som kan faktiskt läsa relativt bra avkoda inte har så mycket begrepp 
men inte kan skriva någonting men det kollar jag nog lite senare jag tar nog läsningen först  
I: Mm 
L: Och sedan skriva alltså då får jag ju börja jobba med det eh göra bildstöd eller vad det nu är för någonting  
I: Aa 
L: Hitta ja men hur jag gör ja jag sitter ju ner med dem själv testar olika texter och (.) så 
I: Mm så mycket en till en 
L: Ja det är det ju och jag tänker att det är viktigt att kartlägga vad eleverna kan med hjälp av en tolk vad de kan på sitt språk  
I: Mm  
L: Men de som redan kan svenska relativt så är det ju som alla andra barn som man testar av så man vet var de ligger på olika sätt 
I: Mm 
L: Läsa själv en till en det kan ju vara att läsa i grupp först märker man att det inte går då blir det ju en till en eller mm 
I: Mm eh hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och skriv (.) det har du ju svarat en del på men  
L: Aa det är anpassade uppgifter eh ja men jag tänker alla typer av språksvårigheter måste ju (.) aa bildstöd i genomgångar att jag använder 
eh vi lär oss samma saker på olika sätt för att stärka språket med muntlig genomgång med eh laborativ genomgång med eh bilder stödord 
film och så försöka knyta ihop dem (.) olika begrepp för saker och ting sådär för att stötta för att dem sedan ska förstå kanske och läsa själv 
tillslut eller kunna förklara någonting  
I: Mm sker de anpassningarna i gruppen då alltså tydligare för hela gruppen 
L: Mm aa alltså jag gör ju så för hela gruppen då och nu har jag ju en resurs också som ja jag har tre olika läsgrupper på olika nivåer  
I: Mm 
L: Så hon läser med de som behöver lästräning  
I: Mm 
L: Och det är ju alla utom två som lär svenska som andraspråkelever så då gör de det tre gånger i veckan 
I: Mm  
L: Så att de får (.) när de andra har när vi jobbar med texter och så kan de göra det i sin läsgrupp den perioden de tränar så  
I: Mm 
L: Och sedan så får de böcker att lyssna till från inläsningstjänst så att de kan följa med och lyssna så det är både i en liten grupp en till en 
och beroende på behovet eller i helklass 
I: Aa vilka åtgärder är dom viktigaste enligt dig om du skulle välja top tre  
L: Oj SKRATTAR och då får jag ha hur mycket resurser som helst SKRATTAR aa det är ju oftast bäst effekt är ju förstås om man kan sitta en 
till en och läsa och skriva och kunna stötta det tror jag och sedan att kunna att göra saker med kompisar också för att då tänker dom 
tillsammans och pratar ihop och det är ju då dom lär sig språket så sådana övningar och sedan eh (.) aa top tre jobba mycket med 
språket i klassrummet överhuvudtaget det är väl dom en till en lära sig med kompisar och jobba med språket  
I: Ja vad bra eh hur involverar du eleven och elevens vårdnadshavare i planering genomförande och uppföljning av extra anpassningar vem 
är det som kommer med förslag tillexempel  
L: Eh (.) oftast (x) man sitter ju och pratar med eleven vad de tycker fungerar om de har något förslag och sedan så ger man exempel och 
det bror ju på ålder på de alltså jag tänker ju att de måste ju först få vara med om ett smörgåsbord med olika anpassningar innan de kan 
välja själva vad dom tycker är gott eller inte  
I: Mm 
L: Så det är mycket på låg så måste ju jag göra olika anpassningar och visa och låta dom få testa massa saker innan dom kan säg att det här 
passar mig bäst (.) sedan i mellanstadiet kan dom ju berätta mer själva vad som fungerar bäst för dem 
I: Aa 
L: Så det är ju föräldrarna ja när man har möten och pratar om eller mailar och säger att nu har vi tänkt att vi ska testa det här eller hur 
fungerar det för er hemma mm många vill ju ha hemuppgifter och träna hemma också och då har jag sagt att jag vill ju ha en 
kommunikation om hur det fungerar så man kan anpassa uppgifterna  
I: Mm  
L: Satt det aa  
I: Så elevens ansvar det stiger med åldern  
L: Jaa mm 
I: Hur följer du upp de extra anpassningarna och hur ofta 
L: Snabb uppföljning sker ju efter varenda lektion  
I: Mm 
L: För jag har ju ofta en ganska detaljerad planering och sedan när dagen är slut så blir det ju till nästa lektion alltså att jag ändrar direkt 
eller för över alltså det här var inte bra eller sedan så har man ju mycket impulsivanpassningar som man märker att den här eleven förstod 
verkligen det här nu då hinner man ju inte springa och dokumentera det (.) någonstans alltid 
I: Nej 
L: den ordentliga dokumentationen den är ju mest inför kartläggningar inför eh samtal IUP och liksom (.) såna saker sedan har man 
antecknings- eh dokumentation som mer är för min egen (.) komma ihåg saker eller nästa lektion så ska vi eller det här att lägga på minnet 
I: Ja (.) näst farhåga handlar om hur du dokumenterar extra anpassningar och det har du ju svarat lite på 
L: Ja men vi skriver ju vi har ju unikum nu och där skriver man ju anpassningar direkt in i så det gör vi ju och uppdaterar inför att vi har 
samtal eller kartläggning eller (x) med elevhälsan (.) då blir ju den uppdaterad så att föräldrarna verkligen ser vad vi har för anpassningar 
och har det lite på papper  
I: Ja så varje gång varje termin i alla fall 
L: Minst ibland flera gånger per termin  
I: Mm eh på villkoret sätt säkerställer du att de extra anpassningarna du ger grundar sig i elevens behov (.) hur vet du elevens behov och  
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L: (.) För att man försöker testa fram vad är det som fungerar och inte erfarenhet av vad man vet har funkat för andra så på det sättet vet 
man ju mer men (.) eh vad sa du först  
I: Ja hur vet du elevens behov 
L: För att jag pratar med den tittar på den när den jobbar (.) jobbar med eleven pratar med de om jag inte ser hur de tänker så försöker 
man ju kommunicera fram det så man får fram hur de tänker  
I: Och hur är du säker på att de stödinsatser du höger verkligen har med elevens behov att göra  
L: (.) Det göra en svår fråga (.) nej men jag tänker man gör ju så mycket anpassningar som man gör till hela klassen för att det inte är en 
anpassning alla behöver men alla det är en anpassning som tillräckligt många behöver och ingen far illa av att få den 
I: Mm så det gynnar alla  
L: Ja och nej att det gynnar alla ibland blir det för mycket hjälp kan jag tycka (.) men som svenska två då (.) är det ju (.) för man ser resultat 
om det gynnar eller inte (.) om det blev bättre och det är ju en uppföljning som är jätteviktig  
I: Mm  
L: Eller har vi inte lyckats tar det för lång tid eller står de och stampar och inte förstår eller svenska två vi samarbetar ju jättemycket i vårt 
team hur vi gör och bemöter eleven eller hur den behöver hjälp eller stöd eller så (.) sedan är det ju med studiehandledare och sedan 
speciallärare om det är för att få tips eller råd eller om hon kan lästräna eller göra någonting vad det nu beror på vad de behöver så 
I: Hur upplever du att stödåtgärder fungerar inom ditt team eller arbetslag finns det något system och när sker det i så fall det här  
L: Stödåtgärder jag tänker först så alla anpassningar i klassrummet speciellt nu när vi gå ren NPF utbildning och så där så att det diskuterar 
vi mycket i teamet just anpassningar i klassrummet sedan på skolan så tar vi ju upp det med elevhälsan och där finns det ju rutiner för hur 
man gör anmäler pratar vem som gör vad och liksom alltså såna (.) hos oss har vi ju kanske inte så systematiskt i teamet tänker jag vi har 
gjort stöd utan där pratar man ju om eleverna och sedan hur är det hos dig vad gör vi förstod den hur jobbar vi med (.) eller vi säger den 
här eleven behöver läsinlärning för att inläsningstjänst för att förstå då gör ju alla ja vi har fått en ny slöjdlärare då pratar man ju med den 
om vad man gör för anpassningar och vad som fungerar  
I: Mm 
L: Om den har ett annat språk eller språkstörning eller vad det nu är så att det blir överallt men vi har ingen fast punkt att alla måste eh 
men vi pratar ju med varandra 
I: Hur upplever du nivån på lärarnas kunskap om läs och skrivsvårigheter  
L: Alltså vi är inte så många lärare nu men överhuvudtaget så man pratar ju mer nu efter läslyftet om läsning och språket i alla ämnen så än 
vad man kanske gjorde förut nu jobbar ju verkligen alla medvetet med språket (.) så att där är kompetensen rätt bra  
I: Så Läslyftet höjde kunskapen  
L: Ja det tror jag att det känns som att det är mer medvetet nu för även om man var duktig på att jobba så så allt man pratar om lyfts ju till 
ytan och får en att bli just det det får jag tänka på så det gör det ju skillnad  
I: Hur vet man vad svårigheterna hos en elev beror på alltså om det är svårigheter som beror på andraspråksinlärning eller om det beror på 
specialpedagogiska behov 
L: Aa eh det måste man ju alltså man jobbar ju kanske först att efter att det är svenska som andraspråk och sedan är det ju av erfarenhet 
eller att man samarbetar med specialpedagog när man tycker att det inte lossnar tillräckligt fort eller någonting (.) kan det vara någonting 
annat (.) eh jag har en elev nu som man har förstått att det är något annat och har gjort en utredning nu och då har man sett nu att han har 
ju en språkstörning så då kommer man ju fram till att det är någonting annat också (.) men när det inte går i den takt man förväntar sig eller 
att man upptäcker att det är andra saker som inte riktigt (.) oavsett om det är på deras språk eller på svenska så är det lika svårt då är det ju 
kanske något annat 
I: Har du förslag på vad det där andra skulle kunna vara som man lägger märke till 
L: Språkstörning (.) att man inte uppfattar saker och ting utan bildstöd att man inte nej men det kan ju vara dyslexi eller det kan vara vad 
som helst  
I: Ja vad är det som gör att du märker att det kan vara någonting annat  
L: Det är som att upptäcka det hos vilket barn som helst egentligen de ska kunna det på något språk (.) man märker ju om det är bara 
svenska som är svår för då förstår de ju när de förstår orden (.) men om de inte förstår fast de har orden då är det ju något annat tänker jag  
I: Så dom har orden på något språk  
L: Aa därför måste man ju jobba med studiehandledare nära för att se uppfölja med dem också man ser ju om de förstår där och det är ju 
också väldigt olika och lätt för det beror ju på hur mycket svenska de kan också eller erfarenhet de har  
I: Så det är ett viktigt samarbete då 
L: Ja  
I: Är det något annat du vill tillägga om extra anpassningar för sva elever eller något du inte fått säga  
L: SKRATTAR det behövs mer material som passar alla elever för det finns så mycket för yngre elever men inte så bra inlärningsmaterial för 
äldre elever har jag tänkt på liksom lära sig svenska språket (.) det blir ju det som finns för svenska som andraspråk är ju inte så mycket 
material och det som finns måste man ju oftast ha en lärare med som pratar om bilderna och det har man ju inte alltid tid med man 
behöver ju också lågstadie läsinlärningsmaterial och det är ju ofta för lågstadiet och jag har tänkt på att det blir ju inte roligt för äldre läsa 
olas bok liksom  
I: Hur skulle det materialet behöva se ut  
L: Ja men det ja men det är ju samma problem för någon som har svårt med engelska för äldre barn då blir ju materialet så barnsligt det 
behöver ju passa äldre fast med ett enkelt språk  
I: Mm 
L: Så det skulle behöva anpassas man vill träna andra ord som äldre lite mer självgående att överinlärningar som tränar olika ord hur 
mycket som helst (.) för sedan blir det för svårt så det också (.) ja men jag tänkte på en elev så skulle han para ihop högtider med massa ord 
ris och para ihop med påsken (.) men han har ju ingen aning om hur vi firar påsk men det är ju lätt för en svensk elev att läsa det och para 
ihop rätt  
I: Mm 
L: Så då behöver det ju vara vardagssaker men i hans ålder för han kunde ju inte ägg till påsken när man inte firar påsk och att man äter ägg 
här (.) det finns ju liksom inte och då blir det ju jättesvårt och det hjälper ju inte att det var enkla uppgifter då  
I: Precis  
L: För att man inte har förförståelsen (.) så det tänker jag på ofta att det är inte lätt att hitta material  
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Bilaga 4d Lotta  
L = Lotta 
I = Intervjuare  
 
I: Vad har du för utbildning 
L: Jag är grundskollärare eh gamla utbildningen så jag är för yngre åldrar eh F till sju med matte NO svenska till mellanstadiet alla ämnen på 
lågstadiet  
I: Mm vad jobbar du med just nu 
L: Just nu så har jag en tvåa  
I: Vad är dina erfarenheter att arbeta med elever som har ett annat modersmål än svenska  
L: Erfarenheter aa jag har dels så har jag första åren när jag jobbade som lärare så hade jag faktiskt det i min tjänst att jag hade ansvar för 
svenska två som det hette då (.) med några elever som hade ganska bra svenska med eh de tog sig fram utan problem på svenska med de 
behövde det behövde fördjupas mycket mycket mer sedan har jag flera gånger tagit emot elever som kommit helt utan språk (.) alltså 
svenska  
I: Mm 
L: Eh det har jag gjort ja en tre fyra gånger och sedan har jag dessutom haft en klass där många hade annat språk än svenska som grund  
I: Okej 
L: Så även om vi inte har haft jag har inte haft svenska två undervisning så har jag ju fått tänka att jag måste arbeta väldigt 
språkutvecklande med hela gruppen så jag har haft både enskild undervisning har fått specialanpassa mycket för helt nyanlända och sista 
åren har jag fått jobba mycket språkutvecklande  
I: Hur länge har du jobbat i nuvarande position 
L: Ett och ett halvt år 
I: Mm hur länge har du jobbat som lärare 
L: Tjugofem år SKRATTAR 
I: Har du alltid jobbat med små barn eller har du jobbat med vuxna eller äldre  
L: Jag har aldrig jobbat med vuxna eh men jamen små barn låg och mellanstadiet har jag hållit mig till 
I: Vilka tankar väcker det hos dig när du uppmärksammar svårigheter i läs och skrivinlärningen hur reagerar du hur upplever du det och hur 
tänker du  
L: Jag kan säga att det är på ett sätt lite kluvet  
I: Okej 
L: För dels så blir jag på något sätt glad att jag upptäcker att här finns läs och skrivsvårigheter för då tänker jag att det är utifrån barnets 
position bra att vi hittar det för då kan vi hjälpa det vidare  
I: Mm 
L: Det är ju jättebra att vi upptäcker vad svårigheterna är och helst tidigt så där finns ju något bara yes tummarna upp sedan finns det ju 
också eh det finns ju också svårigheter i det hur ska vi hjälpa barnet framåt  
I: Just det 
L: Jag måste tänka om jag måste tänka till vilket också det är plus kul men det blir också i dagens skola oj hur ska jag hinna med det här och 
tyvärr i dagens skola tycker jag att det många gånger saknas resurser så då blir det ju också hur ska vi lösa det här hur ska vi kunna hjälpa 
det här barnet så det är väldigt kluvet väldigt många känslor  
I: Vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen  
L: Eh det kan ju finnas alla möjliga  
I: Ja 
L: Vi har ju barnen som inte har någon fonetisk medvetenhet eller fonologisk medvetenhet kanske man säger dom som faktiskt inte hör  
I: Mm 
L:  För när jag har jobbat med läs och skrivinlärning så har jag egentligen jobbat enligt två spår 
I: Okej (.) vilka är de spåren 
L: Ja antingen att man jobbar ja enligt den analytiska och vad heter den andra aa syntetiska metoden en där vi på något sätt har skrivit 
mycket för att lära sig läsningen den vägen men också så har jag kört mycket att man tar en bokstav i taget och dom där som inte har 
någon fonologisk medvetenhet det är ju en stor problematik dom som inte hör  
I: Mm 
L: För jag upplever att om man inte har tid att verkligen jobba specifikt med dom då hamnar dom så inte ohjälpligt men dom hamnar 
väldigt långt efter alla andra  
I: Mm 
L: Och jag tycker att bristen på extra resurser i F och ett så man verkligen hinner jobba med dom här specifika svårigheterna eh det är ett 
jätteproblem just nu tycker jag  
I: Aa 
L: Jag har jobbat en hel del med bornholmsmodellen som jag tycker är väldigt väldigt bra dels för att den är så lätt som lärare är det inte ett 
stort jobb att sätta sig in i den metoden  
I: Nej 
L: Finns säkert flera andra såna metoder som är lika bra (.) bornholmsmodellen är den jag har jobbat med och jag tycker den är bra för att 
det är ett heltäckande material som hjälper väldigt många av dom barnen som har läs och skrivsvårigheter  
I: Okej 
L: Och också det att om man har möjlighet att dela i mindre grupper  
I: Mm 
L: Så är det inget svårt att möta barnet där de står det finns så mycket övningar så man behöver inte uppfinna hjulet  
I: okej 
L: Finns så mycket med enkla medel så att man verkligen kan hjälpa dem framåt för får dem med sig den fonologiska medvetenheten då 
tycker jag att så mycket faktiskt ja men är vunnet  
I: Mm  
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L: Men sedan finns det ju ingen patentmetod som fungerar för alla men brist på fonologisk medvetenhet tycker jag är det mest 
grundläggande det tycker jag nästan är den största svårigheten jag möter  
I: Okej  
L. Sedan så finns det ju också rent praktiska svårigheter  
I: Vilka praktiska svårigheter ser du 
L: Ska man jobba bra med den första läs och skrivundervisningen då måste (.) då kan man inte jobba i tjugogrupper hela tiden  
I: Nej (.) okej hur stora grupper tänker du 
L: Då måste man (.) bara få ner det till tiogrupper gör jättestor skillnad och om man dessutom då kan nivågruppera det är ju nästan att 
svära i kyrkan nu men jag tycker det är bra framförallt om man inte har statiska grupperingar utan man byter väldigt ofta  
I: Mm 
L: Då tycker jag det är superbra för då menar jag på att då hamnar vi på en individualisering  
I: Okej 
L: Så resursbristen tycker jag är ett jätteproblem när man jobbar med läs och skrivundervisning  
I: Mm 
L: Och det fonologiska tycker jag är den största men sedan är det klart det kan finnas andra grejer som med skrivutvecklingen kan det 
finnas dom som har taskig finmotorik och dom där bitarna men det känns som det är inget problem jag menar vi kanske har en unge 
som aldrig kommer kunna skriva bra för hand (.) då får han väl jobba med paddan eller mobil det känns som en mycket mindre bit (.) 
sedan har jag inte ens sagt datorer och allt det här för det finns ju massor men det tänker jag ingår i mycket material tänker jag 
I: Aa 
L: Men fonologisk medvetenhet är en mycket mer allvarlig sak  
I: Okej 
L: Och då kommer det också in har man dessutom ett annat modersmål än svenska så kanske man har en helt annan eh helt andra ljud till 
exempel 
I: Aa 
L: Jag menar vi vet att vissa ljud i svenskan är svåra att få till Y till exempel sch ljuden och kommer man då från en annan språkgrupp så blir 
det ju såna saker kan ju vara jättesvårt att uppfatta  
I: Mm ehm sedan är det ju viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser på vilket sätt sker det i din verksamhet och vad 
betyder tidiga insatser för dig när är det vad är tidiga insatser 
L: Tidiga insatser för mig det är ettan tvåan jag tycker inget vi kan vänta längre för det bygger också upp en av är så rädd om elevernas 
självbild  
I: Mm 
L: Och barn upptäcker och upplever det som ett misslyckande att inte läsa  
I: Mm 
L: För det finns någonstans för det finns såna förutfattade meningar om vad ja i skolan ska man lära sig att läsa och skriva och det gör dom 
flesta i F och ett  
I: Mm 
L: Och gör man inte det själv då blir ofta självbilden att jag misslyckas i skolan  
I: Aa 
L: Och därför tycker jag att ju tidigare desto bättre jag skulle önska att vi hade möjlighet att hämta upp många fler än att vänta jag tycker 
det är vansinnigt att säga jamen det växer nog bort  
I: Okej 
L: Eller det blir nog bättre (.)  jag skulle önska att vi hade mycket mer möjlighet att sätta in det mycket mer tidigt när jag då jag själv som 
lärare känt mig väldigt nöjd med att vi har kunnat hjälpa barnen på ett bra sätt  
I: Vad bra 
L: Eh det var under en period när jag jobbade med ettor och tvåor då vi redan på höstlovet i ettan började på allvar titta över eh hur ligger 
dom här  
I: Jaha 
L: Till och då satte vi in första hjälpen och anpassade så att säga och efter jul i ettan så var vi i full gång med ett gäng elever att ge dom 
individuell mycket mer individualiserad  
I: Mm 
L: Och mycket mer intensiv hjälp och stöd i framförallt läsinlärningen körde vi då och då kände jag att vi gav alla förutsättningar att lära sig  
I: Så insatserna ja sättas in i ettan och senast i tvåan  
L: Absolut jag tycker det är vansinnigt som vissa kommuner har att man kan sätta en dyslexi diagnos först i trean de måste få rätt stöd 
innan börjar barnet tänka om sig själva det här kan inte jag och trots att jag får hjälp så kan jag inte det här då har vi tappat så mycket  
I: Mm 
L: Det går så det är så mycket enklare att jobba med barn som tänker om sig själva att ok jag kan inte det här nu men får jag träna och hjälp 
så kommer jag lära mig och lösa sig  
I: Aa 
L: Men den här känslan av misslyckande är jag jätterädd för  
I: Ja 
L: För då blir det en uppförsbacke för barnet och för oss lärare som ska hjälpa barnet det går liksom bara utför  
I: Mm 
L: Så eh aa bornholmsmodellen redan i F så att vi får ganska bra koll på dem tidigt och kan sätta in rätt insatser från början  
I: Aa 
L: Sedan sätter vi igång med intensivträning i läsning i ettan och tidigt i ettan kan vi börja hjälpa dom framåt för min erfarenhet är att då är 
det inte lika viktigt att sedan ha en diagnos på dem utan då vet vi vad vi ska hjälpa dem med  
I: Mm 
L: Och göra extra anpassningar på ett bra sätt från början och hitta kompensatoriska hjälpmedel på ett mycket bättre sätt 
I: Mm vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skriv vad brukar du som lärare göra först när problemen uppstår vad 
brukar du göra i klassrummet 
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L: Oj oj oj jag tror att (.) man gör det där klassiska först man förklarar en extra gång och man ger individuell handledning ser till att den 
verkligen har förstått vad den ska göra så att det inte är såna 
I: Mm 
L: Framförallt om det är barn med ett annat modersmål så att det inte är deras brister i svenska som gör att dom inte vet vad dom ska göra 
I: Aa 
L: Så det inte är såna saker så först väldigt väldigt basic  
I: Mm 
L: Men om det är läs och skrivsvårigheter det handlar om så vill ju jag att man ganska snabbt kan få reda på vad är de specifika 
svårigheterna  
I: Okej 
L: Är det just fonologiska medvetenheten det handlar om eller vad är problemet jag menar jag har haft barn som hade behövt ha glasögon 
det kan vara såna saker för barnen första året i skolan  
I: Aa 
L: Så man börjar egentligen att kolla upp väldigt mycket och där är det guld att ha med en speciallärare som kan hjälpa en att tänka lite 
runtomkring  
I: Mm 
L: Det behöver inte vara den som utför sakerna men som hjälper en att tänka kring sedan är det massa saker man med automatik kollar ja 
men med synen de kanske inte kan fokusera raden de kanske behöver en läslinjal och kanske till och med se till att det bara är det ordet 
man ska läsa som man ser ingenting mer det kanske är de som behöver större text det finns ju massa olika relativt enkla verktyg som en 
lärare på lågstadiet som har jobbat några år har i sin verktygslåda tänker jag   
I: Mm 
L: Och att man börjar ju med de sakerna först många gånger är det koncentrationsproblematik som gör att man inte lär sig det kanske inte 
är specifika läs och skrivsvårigheter  
I: Mm 
L: Utan det kan vara en koncentrationsbrist som gör det satt men att man någonstans börjar analysera vara ja (.) att man börjar med mer 
generella saker som man anpassar sånt som ofta kan hjälpa och så att man börjar tänka tänka tänka tänka vad är det för specifika 
svårigheter det här barnet har  
I: Mm  
L: Så man försöker ringa in problematiken ganska snabbt  
I: Eh hur stöttar du en elev i svårigheter med läs och skrivinlärningen vilka extra anpassningar använder du och varför  
L: Ja det är ju en del av det jag sa i förra svaret och sedan tror jag att jag aa det viktigaste tycker jag är att hela tiden ingjuta mod och hopp 
SKRATTAR att hitta det som passar för varje elev 
I: Aa 
L: Att aldrig på något sätt få barnet att tänka att det här fixar inte du utan att tala om att det här kommer att lösa sig vi hjälper dig vi stöttar 
dig du är duktig du kan liksom hela tiden förutsätta att barnet gör sitt bästa och att hjälpa barnet att förstå att det här gör vi tillsammans 
att det inte är barnets ansvar att det fungerar och att fixa det här utan vi tillsammans och den har många vuxna som hjälper till 
I: Vilka extra anpassningar har du provat som inte fungerat så bra 
L: Ja jag återkommer till det här med resurser  
I: Okej (.) hur tänker du runt det  
L: Jag måste säga att det som inte fungerat har oftast inte fungerat eftersom det praktiskt inte gått att få till  
I: Okej 
L: Där vi har lagt upp metoder där jag ska få till fyra tillfällen i veckan under lektionerna då jag ska göra en anpassning med en elev under 
lektionen och så har annat hänt så det inte har gått det kom något annat emellan och det gör det alldeles för ofta  
I: okej 
L: Man har o:realistiska förväntningar på hur man organiserar  
I: Aa 
L: Alldeles för ofta har sådant fallit antingen då att man hittar på sådant som fungerar för alla oftast tycker jag det fungerar att resursen 
tränar något visst med en elev och att läraren har gruppen  
I: Okej  
L: Sedan är det ju så att inte alla material passar för alla elever och då får man anpassa dem bornholmsmodellen fångar upp väldigt 
många men inte alla  
I: Nej 
L: Det finns ju specifika metoder som inte fungerar med alla men jag tänker har man jobbat några år så har man ju en verktygslåda med sig 
då kan man alltid hitta någonting sommarsaft bra så oftast att det faller på sådana här dumma grejer som att ja man har inte tillgång till ja 
man kanske behöver gå och sätta sig och hitta en lugn plats med en elev och ofta faller det på sådana organisatoriska saker praktiska saker 
mer än att det egentligen att man inte hittar hur man ska anpassa  
I: Aa 
L: Och ibland kan det falla på att man inte har det relationen med barnet att inte förtroendet finns barnet inte förstår att vi vill hjälpa dig 
I: Ja 
L: Men där upplever jag att det oftast kommer när barnet redan upplever att det misslyckas när det inte längre har förtroende för läraren 
eller skolan  
I: Mm 
L: Det är därför det är så viktigt med tidiga insatser 
I: Aa vilka insatser tycker du är de viktigaste enligt dig om du får säga top tre 
L: Top tre  
I: Precis 
L: Ehm det blir på något sätt det vi pratat om tid med barnet att skapa en relation med barnet att ge hopp och visa att jag står på din sida 
relationen med eleven är absolut en av top tre  
I: Okej  
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L: Eh möjlighet att individualisera och det kan vara då olika i olika grupper och för olika barn för i en grupp kan det innebära att vi har ett 
runt bord där jag kan sitta lite avskilt i klassrummet och arbeta med ett enskilt barn en liten stund och i en annan klass så måste det vara 
att vi kan gå ut ur klassrummet en liten stund för att vi har en helt annan studiero i den gruppen  
I: Mm 
L: Så det men just det att jobba individuellt på olika sätt och det varierar hur det ser ut och vad det innebär  
I: Ja  
L: Tillgång till mycket och olika material så man inte måste göra allt själv för det har man inte tid med 
I: Okej  
L: Och det kan vara att antingen att det finns en bra bank på skolan eller att man har mycket material i klassrummet det kan vara alltifrån 
tillgång till olika böcker så att man lätt kan hitta material till varje elev från böcker som är skrivna med bara versaler till alltså mycket 
olika material och arbetsblad och sådana saker  
I: Mm så det går att hitta till olika elever då? 
L: Ja för man orkar inte skapa allt man hinner inte det  
I: Nej 
L: Och finns det så är det lättare att hitta rätt till varje elev så de tre är det nog hitta tid med eleven möjligheter att individualisera och eh 
tillgång till olika material  
I: Okej vad bra(.) eh hur involverar du eleven och elevens vårdnadshavare i planering genomförande och uppföljning av extra anpassningar  
L: Mm bra fråga när det är så unga elever som jag jobbar med nu så är det ju så att man tillsammans med barnet ganska ofta utvärderar 
och planerar för om man har möjlighet att möta barnet och har fokus på relationen som jag pratat om så pratar man ju om hur tycker du 
det fungerar kan vi göra på ett annat sätt tycker du att du lär dig  
I: Mm 
L: Och då blir ju det en kontinuerlig utvärdering jamen det blir ju det här hjulet att det rullar på hela tiden man utvärderar förändrar 
planerar nytt utför utvärderar rullar det på så hela tiden 
I: Aa 
L: Men vårdnadshavarna är ju inte alls jag har inte jobbat eller det blir ju inte lika tätt med dem eller utvecklingssamtalen räcker ju inte om 
man har fått en bra kontakt på utvecklingssamtalet då kan det ju räcka att man ringer eller mailar sedan beror det helt på vad föräldrarna 
kan göra för det finns ju de som så gärna vill hjälpa till hemma också man frågar ju hur de upplever att barnet lär sig och vad de ser hemma 
vilka böcker som är på lagom nivå 
I: Mm 
L: Jag tycker det är så viktigt att boken är på rätt nivå ibland kan det gå att läsa en svår bok för att barnet så gärna vill läsa den och då kan 
det ju gå och föräldrar kan upptäcka sådant man själv inte har möjlighet till och se vad som behöver stöttas med  
I: Mm 
L: Föräldrar är ju en kunskapskälla  
I: Mm 
L: Och det kommer ju ofta fram mycket hemma (.) hur barnet tycker det är och vad som fungerar och så  
I: Vem är det som kommer med förslagen till extra anpassningar  
L: Initialt så är det jag som lärare och det tänker jag är ju ganska naturligt  
I: Mm 
L: Det är ju jag som är specialist på läs och skrivinlärning och det kan ju komma föräldrar som är jätteroliga och så kan jag som lärare känna 
att nej det är ganska lugnt och då får man ju hantera det eller  så kan man som pedagog bli bekymrad för vad man ser att barnet gör i 
skolan och att man behöver säga det till föräldrarna som kanske har en helt annan uppfattning  
I: Mm 
L: Så generellt är det oftast pedagogen som initierar de extra anpassningarna det kan vara föräldrar också som har fått höra något som är 
jobbigt och att de då kan säga hur de gjort så ett bra samarbete tycker jag är oerhört viktigt  
I: Mm 
L: Mycket kan komma via föräldrarna också för (xx) de känner ju sitt barn så det är ju lite som korresponderande kärl skola och hem när 
man har ett fungerande samarbete det är ge och ta och tänker jag för att få det där samarbetet att man är ganska prestigelös som lärare 
och professionell tydlig med det man ser som pedagog att föräldrar ser som föräldrar jag har inte den fulla bilden ni har en viktig del  
I: Mm 
L: Det är ju härligt när föräldrar säger ja men det känner vi igen då vet man att man har en elev som är lika hemma som i skolan då tänker 
jag att det är ett ganska tryggt barn å och handlar det om svårigheter och anpassningar då så brukar föräldrar vara ganska med på tåget 
man får vara rädd om samarbetet och läsa in utan att vika ner sig utan att det här är min profession det här har jag utbildning i  
I: Hur arbetar du med att dokumentera extra anpassningar hur ser det administrativa arbetet ut 
L: Aa det har sett ut på jättemånga olika sätt under årens lopp men under de sista åren har det blivit lättare med de digitala 
lärplattformarna jag tycker det är bra det är alltid en avvägning hur ofta man ska dokumentera de extra anpassningarna och hur stora 
ändringar det är man ska skriva in för jag jobbar ganska intuitivt med undervisningen och kan göra ganska små ändringar ofta och det är en 
omöjlighet att hinna dokumentera precis allt jag gör ofta blir det de stora sakerna jag skriver i IUPn annars tycker jag att 
utvecklingssamtalet är en bra brytpunkt vilka anpassningar gör vi just nu och om inget oförutsett inträffar så gör man en ny avstämning vid 
nästa utvecklingssamtal  
I: Mm 
L: Jag hinner sällan att göra det oftare än så även om jag gör ändringar oftare  
I: På vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningarna verkligen grundar sig i elevens behov 
L: Mm aa mycket det vi pratat om man måste hela tiden kommunicera med eleven och man måste hela tiden diagnostisera det man gör 
och det tror jag nuförtiden är mycket en ryggmärgskänsla  
I: Mm 
L: Jag vet att när jag pratat med elevhälsoteamet så har jag många gånger sagt att man går på magkänslan som lärare bedömer man ju 
efter varje lektion och utvärderar för det ligger ju i professionen jag försöker scanna av varje elev efter varje lektion för det finns ju så 
många olika hjälpmedel nu  
I: Mm 
L: Till exempel de här små whiteboardarna där man ser hur varje elev svarat och man ser vad varje elev lärt sig och om de följt med och 
förstått så man får ju väldigt mycket kunskap om sin klass på så sätt 
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I: Aa 
L: Men det är ju en informell kunskap sedan har vi ju formella kunskap som det är ju de här diagnoserna som vi gör så diagnosmaterialet 
som man har i hjärnan och samtalen med eleven det är väl de som säkerställer att man faktiskt går åt rätt håll och sedan blir ju de här 
testerna och diagnoserna ja men där nu vet vi att det där jag har trott och tänkt det stämmer 
I: Mm 
L: Därför säger ju jag att det är inget misslyckande om en elev inte klarar nationella proven om vi visste det  
I: Nej just det 
L: För barn är olika och vi har barn där det är helt omöjligt att tänka att alla ska klara nationella proven däremot om man missat en elev då 
har skolan misslyckats men för de vi visste om då är det inget misslyckande om vi vet att vi gjort allt vi kan och gjort anpassningar och 
förstärkt dom då är det inget misslyckande vi har ju målet att i nian då ska de klara sig  
I: Mm eh samarbetar du med andra lärare vad gäller stödåtgärder i läs och skriv finns ett allmänt samarbete eller 
L: Ja i den bästa av världar finns det det  
I: Aa 
L: Tyvärr så beror det ju också på hur man organiserar sin verksamhet och de sista åren har det blivit att jag jobbar mycket själv det är med 
fritids som vi samarbetar men de har fokus på andra saker kan känna att det saknas men har haft inne speciallärare och kuratorer som mer 
har gjort observationer och det har varit grymt bra att kunna stämma av men tycker det saknas 
I: Okej 
L: Stundtals som lärare har jag haft typ tre lärare som delat på två klasser och då har det varit fler ögon som sett varje individ och då har 
man kunnat ha diskussioner om barnet när fler tittar men just nu är jag för själv  
I: Mm 
L: Men då kan jag ändå vara lycklig som har jobbat så många år som ändå har en ryggsäck med mig för är man nyexad och hamnar själv då 
blir det inte bra då blir det svårt att hitta rätt för man kan inte avgöra lärarerfarenheten är så mycket värd för att hitta rätt för varje barn 
jag tror att lärarutbildningen tillsammans med erfarenheter gör att man blir en bra pedagog  
I: Mm 
L: Nu när jag är mycket själv i klassrummet så har det mer varit att vi i teamet har pratat om eleverna och vad som är svårt för dem vad kan 
vi tänka för extra anpassningar så man kan hjälpa varandra att fylla på så vi har haft ett kunskapsutbyte så men tyvärr för lite att vi har egna 
erfarenheter av eleverna jag får berätta om en elev som har de här problemen jag har gjort de här anpassningarna kan ni se hur jag kan 
göra mer istället för att alla har sett eleven så är det mer bara min bild som blir presenterad i teamet eller arbetslaget för just när fler ser 
eleven då blir det mer fruktbärande diskussioner för jag kan ju ha uppfattat eleven fel  
I: Aa 
L: Man är ju olika med olika individer han kanske är så här bara när han är med mig 
I: Just det  
L: Det vet man ju att det kan vara olika 
I: Aa hur upplever du lärarnas kunskaper om elever med läs och skrivsvårigheter  
L: Ja jag tycker att den har sjunkit jag håller lågstadielärarutbildningen väldigt högt för många av de lärarna har sådan grym koll på vad man 
ska reagera på  
I: Just det 
L: Vad kan man ta det lugnt med och ligga lågt med vad kommer rätta till sig och vad behöver jag ta tag i på en gång vad är varningsflaggor 
att reagera på med en gång  
I: Mm 
L: Jag vet inte vad det är som gör det men jag tycker faktiskt att eh just kunskaper om läs och skrivsvårigheter har minskat på golvet tyvärr 
men speciallärarna har ju kunskaper men det är också svårare att komma åt den kunskapen  
I: Hur vet man vad svårigheterna beror på alltså om svårigheterna beror på att det är andraspråksinlärning eller om det är 
specialpedagogiska behov  
L: Det är ju svårt att veta det kan vara väldigt svårt (.) och därför viktigt att man man kollar på så många olika plan och om det finns 
modersmålslärare tolkar studiehandledare så har man mycket mer möjlighet att komma fram till vad är problemet för många gånger är ju 
bara det här att man har ett andraspråk räcker ju för att ge SKRATTAR läs och skrivsvårigheter i ett initialt skede men då kan man ju lite 
ändå tänka att det kommer och att i takt med att språket kommer så kommer också svårigheterna bli mindre (.) men kan även 
modersmålsläraren se att ja men även i modersmålet så är det läs och skrivsvårigheter eller språkstörningar eller språksvårigheter eller vad 
vi nu funderar på (.) då har vi ju en helt annan kunskapsbas eller en studiehandledare  
I: Mm 
L: Kan ju hjälpa till men det har vi ju inte alltid vi får ju ändå ganska ofta elever som faktiskt har ett språk där vi inte har modersmålslärare 
eller studiehandledare  
I: Ja 
L: Och där till och med tolk kan vara jättesvårt att få tag på och då står vi där och har man då dessutom ett barn som inte kan skriva på 
något språk då jag menar google translate kan man köra det blir i alla fall något så det där är jätteknivigt och det går att komma ifrån det 
om det finns vuxna omkring med modersmålskunskaper 
I: Mm 
L: Men utan det då ser jag inte att det går  
I: Nä 
L: Hur ska jag som svensktalande lärare kunna skilja ut om det är en andraspråkighet som är problemet eller är det i grunden en läs och 
skrivsvårighet jag ser inte hur man ska kunna reda ut det  
I: Nä 
L: Om det inte finns alla de här andra funktionerna runtomkring stödfunktionerna  
I: Så det behövs ett team  
L: Absolut jag tror att mycket är det samma för barn som har läs och skrivsvårigheter eller om det är barn som har andraspråk plus läs och 
skrivsvårigheter jag kan inte se att anpassningarna är så olika det blir ju väldigt mycket en fråga om individualisering  
I: Mm 
L: Och jag är nog inte har inte ett gäng speciella verktyg och anpassningar för barn med ett annat modersmål än svenska utan jag har nog 
mer använt samma verktyg egentligen fast på ett annat sätt jag har liksom inte en specifik ja men google translate använder jag ju inte för 
barn som har svenska som modersmål SKRATTAR men i grunden tror jag det är samma approach 
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I: Aa 
L: Jag kan inte se att det är en annan approach när det gäller barn som har andraspråkighet utan det mer är hur jobbar vi med barn som har 
svårigheter i skolan  
I: Mm vad bra (.) tack 
L: Tack SKRATTAR 

Bilaga 4e Luna  
L = Luna 
I = Intervjuare 
 
I: Vad har du för utbildning 
L: Jag är låg- och mellanstadielärare  
I: Vad jobbar du med just nu 
L: just nu har jag en etta  
I: Vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever som har ett annat modersmål än svenska 
L: Ja (.) det har nästan alltid funnits elever med annat modersmål i de klasser jag jobbat så mest de som varit i mina klasser  
I: Hur länge har du jobbat med det du gör nu 
L: Tjugotvå år till och från och allra mest på lågstadiet   
I: Hur länge Hr du jobbat som lärare 
L: Ja tjugotvå år  
I: Har du alltid jobbat med små barn eller med äldre också 
L: mest små är det lite gymnasiet också 
I: Vilka tankar väcker det hos dig när du uppmärksammar svårigheter i läs- och skrivinlärningen 
L: Eh ja och då tänker jag om jag tänker så här det beroende lite under vilken årskurs det är under lågstadietiden man upptäcker det 
I: Mm 
L: Är det svårigheter när dom är (xx) början av årskurs ett så tänker jag att där kan man ändå om man ser att en elev har svårare än övriga 
gruppen så är det ju ändå helt inom ramen för det som man tänker är normalvariation i en grupp 
I: Mm 
L: Men om man börjar komma upp i årskurs tre och fortfarande ändå inte riktigt kan läsa och skriva då alltså det skapar en viss frustration 
tycker jag 
I: Ja 
L: Vad är det som har gjort att man inte har (.) har kommit igång med sin läs och skriv vad alltså det blir så här oj hur ska jag trolla här för 
att man förstår också att det är helt avgörande för den fortsatta skoltiden 
I: Mm 
L: Att man kommer igång med det 
I: Ja (.) vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen  
L: Eh dels ointresse eh alltså att man inte riktigt har att inte eleverna har kommit dit (xx) vad ska man kunna det här för alltså vad det det är 
ingenting som de tycker är viktigt det finns ingenting som motiverar dem till att faktiskt intressera sig får det (.) det kan vara ett jättejobb 
att få dem att bli intresserade 
I: Mm 
L: För de kan inte riktigt förstå varför det ska vara viktigt att kunna  
I: Nej 
L: Det (.) sedan också att elever har svårt att men alltså deras ork energi att fokusera på just det här är så begränsad så då gäller det att 
verkligen tänka till hur kan jag göra det här på ett lustfyllt sätt så att de faktiskt har lust att göra det 
I: Ja 
L: Det tycker jag kan vara det svåra alltså dels ointresse och förmågan att koncen- alltså fokusera på någonting  
I: Mm (.) det är ju viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser på vilket sätt sker det i din verksamhet 
L: Mm eh det hänger väldigt mycket på klassläraren fortfarande tänker jag även fast jag skulle önska att det att man kunde avsätta redan 
vid höstterminens start att man gör en screening för att se hur långt har barnet kommit i ettan vilken bokstavs ljuds kännedom har de hur 
ser det ut. Så att man har en slags utgångspunkt redan under slutet av augusti  
I: Mm 
L: Och sedan skulle jag önska att man satte in intensivåtgärder för att få (.) alltså det är mitt önskescenario så ser det inte ut idag men så 
skulle jag önska att det såg ut  
I: Okej 
L: Sedan tycker jag att man ser till att det finns resurser i klassen resurserna är sällan rustade för att lyckas med den delen  
I: Att hjälpa till med intensivåtgärder? 
L: Precis klassläraren kan inte alltid släppa sin grupp heller för att göra det med en och en under korta sekvenser med varje elev för att man 
behöver få iordning gruppen man behöver få (.) gruppen kan ju vara en helt ny mix från olika förskoleklasser  
I: Ja 
L: Och de behöver jättemycket grupp- samman- stärkande övningar uppgifter och det tar ju det kan man inte heller lämna över på en 
resurs som sällan har resurser för det skåp att klasslärarens uppgift är ganska omöjlig där att både få ihop gruppen och och att hinna 
kartlägga var ligger mina elever och var behöver jag lägga lite extra krut 
I: Mm 
L: Samtidigt kan man göra ganska mycket i klassrummet som är gemensam aktivitet 
I: Mm 
L: Man kan tänk sig att sommarlovet mellan förskoleklass och ettan det är ändå en drop i långa elevers kunskaper kring hur bokstavsljuden 
låter och så eh läsriktning eh hur gör jag när jag ljudar ihop så att alla tjänar ju på att man kanske börjar på en ganska grundläggande nivå 
I: Mm  
L: Och det tycker jag att man ibland som klasslärare i ettan glömmer bort för man har lämnat sin trea och tänjer att de borde kunna läsa 
när de kommer till ettan och det kan man inte utgå ifrån 
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I: Nej man glömmer grunderna 
L: Ja man glömmer lite grunderna sedan beror det lite på vilken utbildning lärarna har en del har ju inte läst i sin utbildning överhuvudtaget 
läs och skrivinlärning och då är det ganska svårt för dem tänker jag 
I: Att hitta rätt nivå?  
L: Att hitta rätt nivå och förstå:else tänker jag för vad det är som behövs när ett barn inte riktigt vill knäcka koden  
I: Mm vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skriv vad gör du först när problemen uppstår och vad gör du i klassrummet 
vilken åtgärd provar du först 
L: Ja precis jag tänker att de här (x) identifierat en elev har svårt eller inte kommer riktigt igång då måste man börja med någon slags 
baskartläggning vilka bokstäver känner man igen kan man bokstavsljuden känner man till vilken läsriktning det finns eh hur pratar eleven ja 
alltså verkligen från grunden  
I: Aa 
L: Kan den rimma och det här behöver man inte göra som en testsituation utan det får man kanske göra lite mer avslappnat i någon slags 
lekform eh och ser man det då behöver man ju verkligen spetsa in (.) det man finner i kartläggningen det behöver man ju spetsa in 
övningarna 
I: Mm 
L: Och i klassrummet kanske tänka att man har olika stationer man jobbar med olika saker eleverna behöver inte tänka att de här är bättre 
än jag är men att de är bara att nu har vi en station nu jobbar vi här några jobbar med med bokstavsigenkänning SKRATTAR några jobbar 
med ljud eh några jobbar med rim 
I: Okej 
L: Det behöver inte vara att en grupp är bättre än en annan utan att man riktar (x) i gruppen finns det ofta fler än en elev som har samma 
svårigheter och behöver liknande anpassningar  
I: Mm hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och skrivinlärningen vilka extra anpassningar använder du och varför 
L: Mm där tänker jag att det beror på vilken läs och skriv det är är det ointresse då får man ju försöka hitta sätt att intressera eleven till att 
varför det är bra att kunna läsa och skriva utifrån deras intressen 
I: Aa 
L: Dinosaurier eller ja säg att det är dinosaurier eller brandbilar eller så då får man ju texter som handlar om det ord eh brandbil och bild på 
brandbil brandman bild på brandman  
I: Mm  
L: För att lära sig att para ihop bild och någon slags bokstavskombination som faktiskt betyder det ja så 
I: Mm 
L: Men det beror på vilken typ av svårigheter det är ja  
I: Ja vilka extra anpassningar har du provat som inte fungerat  
L: SKRATTAR att ge eleven uppgift att läsa på egen hand  
I: Mm  
L: Som inte intresserar dem eh fyller i uppgifter färgläggningsuppgifter visst ibland kan det vara bra att färglägga men då får man färglägga 
så men sällan att bara dela ut uppgifter för att man tror att de lär sig det är egentligen i det här samspelet de lär sig och där man får 
anpassa  
I: Mm 
L: Antingen med en vuxen eller med klasskompisar  
I: Aa vilka åtgärder är de viktigaste enligt dig om du får välja top tre åtgärder 
L: Tre åtgärder vi tänker oss en elev som inte kommer igång med läs och skriv (.) åtgärderna är förstås då förutsätter jag att man har gjort 
en kartläggning annars är det det första  
I: Mm 
L: Sedan är det intensivt jobba med det man ser är svårigheten under en begränsad period för att sedan utvärdera och sedan gå vidare  
I: Mm 
L: För det följer ju en ganska för de flesta barn och elever så följer ju ändå läsutvecklingen ganska liknande steg en del steg tar längre andra 
går snabbare men alltså (x) att man systematiskt går vidare och följer upp 
I: Mm ja tänker du då att man behöver kartlägga att det behöver vara systematiskt 
L:  Aa 
I: Och följas upp 
L: Aa för att sedan kunna ta fram nya saker  
I: Okej 
L: För det var som en flicka i årskurs tre som inte hade knäckt läskoden då behövde jag kartlägga för att kunna ge rätt anpassningar och hon 
kunde alla bokstavsljuden alla versaler gemenerna hade hon hälften som hon kunde hon behövde ju verkligen komma igång med någon 
slags ljudningsstrategi för går man i årskurs tre och inte kan läsa ens med versaler  
I: Ja det är klart 
L: Då känner man sig så annorlunda och udda så där var det ju viktigast att komma igång med någon typ av läsning ganska snabbt  
I: Aa 
L: För att bygga självförtroendet  
I: Aa 
L: Så då lånade vi böcker med versaler så och där kunde hon ganska snabbt komma på ljusningen att ljuda ihop kortare ord och kände då 
att hon kunde läsa och då kunde vi fortsätta med att koppla ihop vilken gemen hör ihop med vilken versal och hur ser de ut och de låter 
faktiskt lika fast de ser olika ut  
I: Mm  
L: Och det tyckte jag ändå och sedan kunde hon låna andra böcker eh och hon kunde ju faktiskt läsa  
I: Eh hur involverar du eleven i planering av genomförande och uppföljningar av extra anpassningar  
L: Aa 
I: Vem kommer med olika förslag och vad är elevens ansvar  
L: Aa så här beroende på ålder och mognad skulle jag säga  
I: Ja 



 

 

 

 

85 

L: En årskurs ett elev har ju egentligen inga hur ska den kunna komma med några konkreta förslag på hur man kan anpassa däremot så kan 
man involvera eleven utifrån vad tycker den är spännande att samtala med eleven vad tycker den för att få reda på vad tycker den är roligt 
hur fungerar eleven alltså  
I: Mm 
L: Sedan är det nog jag med mitt vuxenansvar och min utbildning som också måste ändå stå för förslagen sedan kan ju jag föreslå två saker 
som är jämlika och så får eleven välja mellan dem för att skapa en känsla av delaktighet  
I: Mm 
L: Men jag måste ju ta huvudansvaret för de här unga eleverna (.) eleven kan ju inte hållas ansvarig för nå:gonting  
I: Nej nej (.) hur gör du för att involvera vårdnadshavarna 
L: Aa vårdnadshavarna är ju ganska eh finns ju olika vårdnadshavare förstås SKRATTAR en del kan ju nästan komma med en färdig manual 
om du bara sitter bredvid mitt barn hela tiden så kommer det att gå jättebra  
I: Okej 
L: Vilket inte är några hållbara (.) (xx) tycker att vårdnadshavare dels ska de ju få information om skolans syn och vad en kartläggning visar 
och vad jag avser att göra för anpassningar och hur  
I: Mm 
L: Men sedan också att om de vill så kan man ge tips på vad man gör hemma och då handlar det ju inte om att lästräna hemma utan om att 
kanske ha en gemensam lässtund läsupplevelse samtala om (x) vad var det som stod i sagan inte föra över det som ska göras i skolan  
I: Mm 
L: För att det vårdnadshavare ofta gör är att ja men mitt barn kan ju alla bokstäver och då tänker du ju inte (x) ganska ointressant om de 
kan bokstavsnamnen det är ju bokstavsljuden vi vill åt men de tänker att ja men hon vet att det där är ett C och att det där är Z ja: men hur 
låter det då 
I: Aa 
L: Så att föräldrarna har ju inte alltid rätt utbildning för att göra det ja 
I: Nej precis (.) hur följer du upp de extra anpassningarna hur ser det ut hur ofta sker det  
L: Egentligen så tänker jag att extra anpassningar i klassrummet det ser men ju som klasslärare ganska snabbt att okej fungerar det här eller 
fungerar det inte  
I: Ja  
L: Och ofta så förfinar man ju eller eh justerar lite grann för att det ska bli eh fungera 
I: Mm 
L: Det jag tänker att man är dålig på det är att dokumentera att den här extra anpassningen fungerar om man gör på de här sättet eller den 
här extra anpassningen förutsätter att det görs efter lunch eller så (.) att man är dålig på att dokumentera vad i den här extra anpassningen 
fungerar och på vilket sätt (.) ibland är det bättre att vänta 
I: Mm 
L: Så att vi har inga riktiga bra riktlinjer för hur vi gör det och när vi ska stämma av extra anpassningarna  
I: Nej  
L: Det är ett utvecklingsområde  
I: Mm  
L: Verkligen i och med att åtgärdsprogrammen har blivit förändrade man har ersatt åtgärdsprogrammet med något som heter extra 
anpassningar men de blir ju oftast inte dokumenterade på samma sätt som ett åtgärdsprogram (.) tyvärr 
I: Nej 
L: Och inte uppföljda heller det finns inget bra jag tänker på det nya systemet nu i unikum ens så finns det ju inget det finns ingenstans där 
det står uppföljning av extra anpassningar och det är ju där vi skriver barnens IUP det borde stå uppföljning av anpassningar också  
I: Ja 
L: Man skriver bara i vilka anpassningar man gör inte uppföljning eller vilka förutsättningar som behövs för att de ska fungera och det finns 
ingen ruta för att man ska följa upp eller att man kan skriva i ett datum  
I: Nej 
L: Så att det är en nackdel eller en svag länk som man behöver fundera över hur gör vi men jag tänker att de flesta är ganska medvetna och 
tänker att det här gör jag nu och leder det framåt eller gör det inte det men sedan kan jag tänka att man också ibland (.) inte tänker på att 
det här ska jag reflektera kring ändå  
I: Hur arbetar du med att dokumentera de extra anpassningarna 
L: Ja det är det jag sagt men det ärr ju verkligen ett utvecklingsområde  
I: Mm (.) på vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningar du ger verkligen grundar sig i elevens behov (.) hur vet du elevens behov 
L: Ja det är ju det att göra en kartläggning så det blir synligt där flera kompetenser kan säga sin del vad de ser och så får man en helhetsbild 
ja av elevens kunskapsnivå det är det som hela tiden måste utgöra åtgärden det man ofta i skolan är snabb på det är att komma på 
åtgärder utan att man egentligen har kartlagt vad är det för behov tror att det gäller generellt för extra anpassningar inte bara i läs och 
skriv (.) så är man snabb att här behövs göras något här behövs en resurs eller istället för att tänka efter vad är det som egentligen är 
behovet inte bara att det blir löst genom en resurs  
I: Nej  
L: Och här tänker jag också att med fler behöriga lärare så skulle det inte uppstå lika mycket svårigheter i skolan  
I: Nej Samarbetar du med andra lärare vad gäller stödåtgärder i läs och skriv 
L: Ja det gör jag till exempel så har vi tillsammans i arbetslaget eller teamet kartlagt alla elever i läs och skriv för att kunna få träna det som 
är relevant för just den eleven 
I: Okej 
L: Då har vi nivågrupperat och då är alla lärare i tvåan involverade för att man tar varandras elever vilket också kan vara gynnsamt för med 
en annan lärare kanske man får det förklarat på ett annat sätt (.) det kan vara en nyckel 
I: Ja eh hur upplever du lärarnas kunskaper om läs och skrivsvårigheter  
L: Väldigt varierande det finns de som har det så genuint i sig så att man inte ens tänker på att de är duktiga att lära ut läs och skriv ja man 
har ju olika utbildningar beroende på vilken utbildning man har gått och vilket intresse man har för läs och skriv 
I: Aa 
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L: Jag tänker att om man är ämneslärare så har man högre förväntningar på att elever lär sig läsa redan i förskoleklass medan (xx) F till tre 
lärare för då ligger läs och skriv mycket mer centralt i utbildningen och jag tror man har mer förståelse för att det kan se olika ut för olika 
elever i läs och skrivinlärningen  
I: Mm 
L: Så att det handlar om utbildning det handlar om intresse  
I: Aa eh hur vet man vad svårigheterna ha en elev beror på hur vet man om de beror på andraspråksinlärning eller om det är 
specialpedagogiska behov  
L: Hur man vet det är ju svårt att veta för (.) man har kartlagt eleven man har provat olika saker och där tänker jag att andraspråksinlärning 
(.) behöver man ju förstås ha med i bakhuvudet men där behöver man tänka att man använder sig av deras förstaspråk  
I: Mm hur tänker du att man gör det 
L: Aa som ett komplement för att de ska lära sig det andra språket då svenska och helst kunna jobba ganska mycket parallellt med ord 
begrepp eh ibland också intressera sig för deras första språk ja men vad heter det här på ditt språk och visa hur svårt det är för mig att 
uttala det på persiska för då (.) man tar ner på något sätt (.) det blir inte lika svårt att försöka säga och läsa på svenska för fröken kan 
inte på mitt språk det tycker jag har varit lite så här avväpnande  
I: Mm  
L: Det är lika svårt åt båda håll men att ändå ta hjälp av första språket för det är ju det behövs för att kunna utveckla svenskan (.) bra 
I: Mm 
L: Sedan om det är specialpedagogiska behov (.) det är inte alltid man i början av lågstadiet alltså (.) man behöver ju där ta hjälp av 
speciallärare specialpedagoger skolpsykologer för att kanske gå vidare och se utreda vad det är som faktiskt ligger bakom är det en 
intellektuell funktionsnedsättning som gör det är det ADHD ja vad är det som ligger bakom svårigheterna  
I: Mm 
L: Inte att man inte ska fortsätta träna eleven i läs och skriv för det ska man ju  
I: Aa 
L: Har man kunskap om andra specialpedagogiska behov då kan man tänka det här är det viktigt att träna vidare på det här kan vi 
kompensera så man anpassar rätt  
I: Just det 
L: För risken är annars att man börjar kompensera för tidigt och slutar träna vissa saker sådant som man faktiskt kan utveckla med hjälp av 
träning och anpassningar  
I: Aa 
L: Därför behövs en bedömning utifrån flera professioner 
I: Mm är det något du vill tillägga som handlar om sva eller extra anpassningar läs och skrivsvårigheter 
L:  Det jag tänker kring elever med sva och läs och skrivsvårigheter är att ibland när de kommer ja det har ju så mycket att göra med vilken 
skolbakgrund de har eh vilken typ av utbildning fick de i hemlandet 
I: Aa 
L: Har man kommit för att man har flytt och har ett traumatiskt bagage har det varit en planerad flytt allt det här påverkar ju eleven och 
deras förutsättningar att ta sig an det nya språket  
I: Mm 
L: Men sedan behöver man också tänka att precis som elever som är födda och uppvuxna i Sverige så har ju de här barnen sina 
specialpedagogiska svårigheter kanske också i form av språkstörning till exempel (xx) så de hamnar lite mellan stolarna man tänker ja men 
hon eller han är ganska nyanländ har ett trauma bakom sig  
I: Mm 
L: Att det är det som gör att man inte kommer igång att man ibland låter tiden gå för långt innan man faktiskt kommer till skott med att 
utreda och anpassa  
I: Mm 
L: Så att jag tänker att man (xx) sva lärare önskar det fanns fler av som också kunde jobba aktivt med de här eleverna och som man kunde 
samarbeta med  
I: Mm 
L: Det behövs ett annat tänk men att man också vara vaksam att det här faller inte längre inom normalvariationen utan här behöver till 
något extra ja vad är det som gör att eleven inte lär sig  
I: Och med ett annat tänk är det då det här med tvåspråkigheten  
L: Aa precis och ha kunskap om hur man kan använda första språket för att lyckas med andraspråksinlärningen  
I: Aa   
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Bilaga 5. Transkriptioner från vuxenutbildningen 

Bilaga 5a Venla  
Venla = V 
Intervjuare = I 
 
I: så först att vad har du för utbildning 
V: öhm i grunden ja eller ska jag börja från georgien eller härifrån 
I: aa har du från georien nånting med skolan el- 
V: ja jag är språklärare och engelsklärare från georgien 
I: ja precis 
V: så har jag femårs utbildning där på masters 
I: eh är det för hela skolan eller 
V: hela skolan 
I: okej 
V: hmm fram till gymnasiet alltså gymnasiet också hmm aa och då har jag magisterexamen från georgien eh sen när jag kom hit som 
utbytesstudent så pluggade jag på gamla lärarhögskolan ett år så fick jag trettio poäng och småbarnssamspel och sen n- fortsatte jag som 
förskollärare för att om jag skulle jobba på förskola min georgisk utbildning var för hög och då fick jag göra om till förskollärare 
I: okej hmm 
V: och samtidigt så när jag gjorde det här förskollärarutbildning så gjorde jag några kurser som gav ju poäng så att jag blev SFI lärare så det 
var läs och skriv matte och sånt hmm 
I: och sen hade du ju läst lite spess eller hur mycket var det 
V: ja specialpedagogik har jag läst femton poäng  
I: precis så ändå liksom lite också  
V: det var hmm tvåtusensjutton 
I: mm och vad jobbar du med just nu 
V: just nu jobbar jag med A B gruppen på SFI 
I: och det är analfabeter eller? 
V: studieväg ett precis det är illitterära hmm 
I: mm vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever som inte har svenska som modersmål alltså såna med invandrarbakgrund här på 
SFI såklart 
V: ehm erfarenheter av att arbeta innan jag kom hit så jobbade jag på en vuxenutbildning utanför stockholm i ett år och det var första 
gången som jag började jobba med SFI elever (.) själv har jag ju också gått på SFI 
I: ja precis 
V: ja så det var ju där jag började liksom mina första steg inom SFI 
I: ja hmm hur länge har du jobbat i nuvarande position 
V: vad var det nu ett och ett halvt år 
I: bara det känns mycket längre 
V: hmm näj 
I: hur länge har du jobbat som lärare 
V: menar du även som förskollärare 
I: mm vi kan ta dem skilt 
V: okej SFI lärare då blir det två och ett halvt år och som förskollärare blir nio år 
I: precis (.) okej det här svarade du redan på egentligen men har du alltid jobbat med vuxna 
V: näj 
I: näj utan det var förskola 
V: ja 
I: sen till utmaningar i den tidiga läs- och skrivinlärningen  
V: mm 
I: vilka tankar väcker det hos dig när du uppmärksammar svårigheter i läs- och skrivinlärningen helt liksom dina första tankar hur reagerar 
du vad tänker du på hur upplever du hela situationen när du märker att oj där är nånting 
V: mm ehm det första jag börjar tänka då att jag ska ju liksom förstå lite bättre exakt var ligger problemet är det höra är det kanske läsa 
som är svårt liksom det här med att man inte är van och ögonrörelser är det så att man man har inte förstått liksom knäppt läskoden hur 
man läser är det att man ser helheten som ett ord eller man förstår att man kan dela dem i olika stavelser så liksom lite så att var exakt var 
ska man börja 
I: hur blir din känsla där 
V: hur blir min känsla 
I: att blir det såhär att suck eller blir det att det här ska  
V: nej tvärtom jag blir ju lite jag får ju lite klick liksom mm var ska jag göra där nu hur ska var ska jag börja liksom lite så (.) nej inte suck det 
har jag inte haft 
I: nej 
V: näj 
I: eh vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen så när elever dina elever har svårt med läsning så vad är det 
som är svårt i läsningen för dem  
V: de flesta som jag får från A gruppen först är det ju A grupp och sen kommer de till mig som är A och B blandad grupp och där har de lärt 
sig till exempel bokstäver de de har lärt sig ljuda men just att lära sig och läsa ord där har de svårare och det jobbar vi med liksom att de ska 
dela i stavelser blir det lite längre ord blir det ännu svårare märker jag de är ganska duktiga att lära sig såna där vardagliga de ehm de orden 
som de även kan prata men just att blir det li:te svårare då märker jag liksom hur svårt det är och därför har jag typ i två veckor kan vi jobba 
med en och samma text  
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I: precis 
V: ja så det är inte nånting vi går vidare aa men nu läser du bra utan det behövs liksom upprepning och aa 
I: mm och skrivning då vad blir det för svårigheter där för dina elever 
V: ja de flesta har ju svårt med vokaler att de missar vokaler (.) det är det (.) eller så hör de eller de har ju svårt att höra skillnaden mellan E 
och Ä och B och P och D och T det är vanligt mycket vanligt  
I: mm (.) jag har ju den där bandningen men jag skriver nu lite det viktigaste så att ja  
V: det är lugnt ja 
I: sen alltså det är ju viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser på vilket sätt sker det i din verksamhet (.) och till 
exempel vad betyder tidiga insatser för dig vad är när är det när det är tidigt  
V: alltså vad är det som kan va tidigt (.) ehm när jag eh när jag upp- upplever att det är nåt svårt liksom där eh okej det är inte alltså eleven 
förstår att den ska dela i stavelser eller den förstår alla liksom kan ljuda alla bokstäver men det är fortfarande svårt då har jag pratat med 
specialläraren till exempel du var ju mammaledig men så har jag pratat med henne och fått 
I: och specialläraren är EHT  
V: ja och den tidigare specialläraren när hon jobbade här så fick jag lite material av henne först och sen av den nuvarande fick jag en sån 
specialpedagogisk material femton minuter per dan heter det tror jag  
I: precis en kvart om dan ja 
V: ja en kvart om dan ja och så har jag kopierat de här och eh förra terminen hela hösttermin har vi gjort så att jag hade en yngre tjej med 
mig som är vikarie och så har jag fem personer i gruppen som jag kände liksom att de har ju jättesvårt och då en timme varje dag tog jag 
den här gruppen och vi jobbade det här en kvart om dan material och så satt jag med var och en så fick de verkligen en kvart för sig att vi 
satt och de läste och som läste med tre fyra gånger en och samma mening och så  
I: tyckte du att det gav en effekt  
V: på vissa elever som jag märker nu jag jag såg inte på en gång liksom under hela hösten var det inte så mm märkligt att de liksom kom 
igång men nu märker jag på två elever i alla fall av de fem att de har verkligen kommit igång och det en kollega som var i min grupp förut 
och nu gick hon igen och så hon märkte a men den ha han har ju kommit verkligen i gång så det var liksom som bekräftelse lite grann att 
det här hjälpte vissa elever inte alla tyvärr  
I: nej nej 
V: och de som jag försökt och då försöker jag gå vidare med en elev som jag fortfarande tycker att det inte bara är läs och skriv det är lite 
koncentrationssvårigheter det är lite annat där också ja 
I: så tidiga insatser det är egentligen du tar direkt tag i det eller hur kan man säga 
V: ja precis jag kan jag försöker i alla fall när jag ser eller om jag förstår vad är det som är problemet då försöker jag liksom på en gång 
hmm ta tag i det 
I: ja precis så det här är lite samma egentligen i vilket skede upptäcker du oftast att eleven är i behov av extra stödinsatser 
V: ja jag kan inte säga att jag ser det på en gång SKRATTAR eh för att eh de är så pass (.) alltså man vill ju ge lite tid när de har kommit från A 
gruppen man kan inte stressa upp dem liksom aa nu ska den kunna det och det och det utan man vill se hur utvecklingen går så om om om 
utvecklingen går inte som man har tänkt och det beror också på åldern på eleven liksom hur gamla de är eh och då liksom när det har gått 
ett tag så märker man att äj då upptäcker jag liksom oftast   
I: precis  
V: så ofta är det också både skriva och läsa som är mm samtidigt  
I: att de hänger ihop 
V: hänger ihop ja precis 
I: sen extra anpassningar eller såhär stödåtgärder vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skriv vad brukar du som lärare 
göra som först när problemen uppstår i klassrummet 
V: i klassrummet mm då kanske jag försöker liksom förklara extra ehm (.) till exempel om vi vi jobbar väldigt mycket med trädet och så har 
jag upptäckt att elever som har svårt har även svårt med att förstå instruktioner vad är det de ska göra och då behövs det å sitta bredvid 
och förklara extra mycket och även göra några uppgifter själv för att hon den ska titta och förstå verkligen  
I: mm så egentligen modellera  
V: ja modellera precis lite så att jag gör först och så den tittar och sen liksom kan aa 
I: precis har du nån eller det här är kanske också lite beroende på situationen men vilken åtgärd eller stöd provar du först (.) har du nån grej 
som du liksom okej men det här kör jag alltid först och provar liksom att hjälper det nånting 
V: mm (.) menar du med läs till exempel om vi tar lässvårigheter 
I: mm (lässvårigheter) 
V: asså om vi ska läsa en text till exempel så jag låter inte den personen va den första i klassen som ska läsa utan den ska kanske få höra 
först ganska många gånger och så när den liksom känner aa men nu har den jag märker också nu har hon förstått nu vet hon alla ord hon 
kan stava alla ord och så vidare sen låter jag den personen kanske försöka å läsa så att aa  
I: kan man säga nu vet jag inte kan man liksom sammanfatta det på nåt sätt att det är lite som extra förkunskaper eller ge en mall 
V: eller ge extra tid att jag ger lite extra tid för den personen att den ska tänka lite den ska höra flera gånger så lite så  
I: ja precis  
V: att i början liksom när jag märker att nån har svårt med nånting så den personen ska inte va den första som ska komma och skriva på 
tavlan utan lite i lugn och ro ja hmm 
I: ehm hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och skrivinlärningen du har ju sagt en del här redan 
V: ja aa 
I: men vilka stödåtgärder eller vilka extra anpassningar använder du och varför (.) du nämnde ju här det här att förklara extra modellera de 
får extra tid men finns det nåt ann- 
V: ja men varför alltså man känner ju eh eh man känner ju vilka behov de har de alla alla har inte det behovet att liksom att de ska känna 
men jag är med dig liksom att jag kan hjälpa dig alla har inte det behovet men det beror ju på lite vissa har ju behov att man ska liksom 
säga men ta det lugnt lite nu lugnar vi oss och så vi koncentrerar lite vissa har ju behov när alla andra pratar kan inte koncentrera sig man 
ska ju liksom vända sig till gruppen och säga men nu är vi lite lugnare här nu ska vi tänka allihopa liksom det beror ju på lite vad man känner 
att eleven har behov av  
I: ja är det några extra anpassningar eller stödåtgärder som du har provat men som inte fungerat eller som du liksom kommer ihåg såhär 
att jag provade det här men det var ju helt åt skogen 
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V: ja med det var en eh det här med å till exempel träna bokstäver och så med olika med olika ljud med alla andra liksom Å med andra 
konsonanter och så att de ska läsa liksom i olika stavelser och så märkte jag liksom att eleven som har svårighet med att läsa och skriva en 
av dem i alla fall hade även svårt med att koncentrera sig så den hjälpte inte när det är koncentrationssvårigheter så just den insatsen eller 
vad kallas den för den hjälpte inte den eleven på det sättet som det skulle hjälpa som det hjälpte andra elever som hade bara 
lässvårigheter så är det kombinations då liksom då är det svårt det kanske inte hjälper heller om det är andra saker också  
I: mm mm vilka åtgärder och speciellt nu när det gäller läs och skriv vilka åtgärder är de viktigaste enligt dig om vi gör en top tre (.) vad 
skulle du säga om det kommer en ny lärare och vill ha din hjälp med läs och skrivsvårigheter vad skulle du säga för tre viktigaste (.) att man 
måste kunna 
V: först och främst så man ska hitta kanske där var ligger problemet  
I: mm 
V: den först (.) mm mm sen mm (xxx) 
I: att hur ska den här nya läraren hjälpa eleven med läs och skriv  
V: mm 
I: tre viktigaste 
V: jag skulle säga (.) ge lite extra stöd genom att prata med eleven fråga kanske vad va hur den känner liksom vad är det mest eh den vill 
jobba med det är viktigt kanske att de känner att deras liksom de har ju bättre kunskaper om sig själva än vi har så var de känner att de 
behöver börja jobba med det är kanske de säger aa men jag vill lä- jag har svårt med läsa då då stämmer det oftast när de säger att jag har 
svårt med det (.) så jag skulle nog säga att fråga själva eleven och jag skulle också säga att fråga vad den är intresserad av för att du ska utgå 
utifrån deras intressen lite grann  
I: precis 
V: eh och sen om det är såhär extra mycket svårt att skriva då skulle jag jag brukar ge lite hemuppgifter liksom skriv av texten och så liksom 
lite extra så att de det är elever med läs och skrivsvår- 
I: extra träning 
V: extra träning ja har ju ofta behov av att sitta hemma och jobba lite extra också och det är inte alltid så att de förstår det själva utan man 
måste kanske som lärare säga det på nåt sätt att nu skriver vi några meningar liksom såhär lite extra träning  
I: mm aa hur involverar du eleven i planering och genomförandet av extra anpassningar och uppföljningar att vem är det som kommer med 
olika förslag till exempel att vad eleven ska göra eller 
V: det har varit spec läraren i så fall som jag har frågat  
I: så EHT  
V: så har jag ja jag har ju varit många gånger med henne och pratat lite om olika elever så har jag svårt alltså liksom så att jag skulle prova 
först själv om det skulle inte hjälpa så då skulle jag involvera henne att hon tar eh eh 
I: men när du planerar stödinsatser till eleven så pratar du med eleven eller kommer du själv liksom 
V: ja jag brukar prata med eleven och jag brukar säga till exempel att nu har vi lite svårt med det här så ska vi försöka träna upp det här lilla 
så att eller på trädet på trädet är det så att när de börjar jobba med nånting de kan inte gå vidare tills de inte gör hundra procent klar det 
här även om de gör nittioåtta procent går de inte vidare då måste va allt rätt och jag kan titta på jag kan titta på elevers prestation om jag 
ser att eleven har fastnat på nånting i två veckor tre veckor då brukar jag sitta med eleven och så men det här gör vi nu tillsammans så att 
hjälpa på traven lite 
I: precis ge stöttning (.) sen vad är elevens ansvar när det gäller de här stödåtgärderna  
V: jag tycker att eleven har ju jättestort ansvar i det här för att om den om jag försöker anpassa min undervisning jag försöker lägga mycket 
mer tid i att eleven ska förstå ska lära sig eller ska bli lite bättre på nånting eh jag jag ska ju se också att den vill göra det och det här vilja 
och lite motivation i det här hela om inte eleven har det motivation eller vilja då då kommer det inte att funka även om man anstränger 
väldigt mycket som lärare  
I: ja ja hur följer du upp de här extra stödåtgärderna eller extra anpassningarna som du ger åt eleven 
V: mm 
I: till exempel det här när du hade jobbat med det här en kvart om dagen en gång i veck- nej en gång per dag liksom såhär 
V: varje dag varje dag jobbade vi med det här kvart om dagen det var på varje lektion 
I: så att så hur följde du upp att gav det nån effekt eller och hur ofta sker de här uppföljningarna 
V: ja jag har inte följt upp så där på det sättet liksom men vi har skrivböcker med mina elever har skrivböcker eh som jag har det och när de 
ska skriva nånting i klassrummet så delar jag de här skrivböckerna sen samlar jag jag har dem och då där kan jag se liksom när vi började 
hur skrev den elev och sen efter fem månader så i samma skrivbok så kan jag se lite skillnader 
I: så du följer upp det där 
V: ja där är det ju mycket enklare att följa upp liksom på det sättet eh ja 
I: mm aa ehm ja just det om du har gjort nån plan med EHT då så finns det där sen uppföljningar (.) eller har du haft så officiella planer 
V: nej  
I: näj 
V: inte så har jag inte haft utan det har varit till exempel om jag har ju haft en elev och har jag frågat spec läraren och så hon har gjort lite 
elevkoll eller vad är det och så har jag tagit på tagit liksom reda på information från henne vad är det som är svårt i det här och då utifrån 
det så liksom ja lite så men inte så att vi har haft nån plan den och den näj inte så 
I: hur arbetar du med att dokumentera extra anpassningar dokumenterar du dem på något sätt 
V: nej inte inte riktigt jag har inte jag har ju dokumenterat på en elev i alla fall som hade som vi har gjort jätte mycket insatser för tycker jag 
både jag och specialläraren och nu har eleven har träffat kuratorn eleven har träffat liksom hur eleven har fått extra anpassningar genom 
att va i den här lilla gruppen med läs och skrivsvårigheter och så jobba ext- verkligen jobba extra mycket och där har jag skrivit liksom när 
det inte har gett nåt effekt alls liksom då skrev jag lite så det här har vi jobbat med det här har eleven fått den den och den så  
I: precis ja på vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningar du ger grundar sig i elevens behov så hur vet du elevens behov och hur 
säker är du på att de stödinsatser du ger verkligen har med elevens behov att göra  
V: å jag brukar ju prata att om det är så nu har jag en elev som jag ser att har svårt då kan jag säga å men vi slutar lite tidigare lektion idag 
så frågar jag den eleven kan du stanna en kvart tjugo minuter så kan vi prata lite så kan jag säga att jag märker att du har svårt lite med det 
och det och det stämmer det lite tycker du att det är svårt eller och då liksom säger eleven oftast själv att ja eller jag förstår inte det riktigt 
eller aa eller det gick s- för fort och jag hängde inte med och liksom de har ju ganska bra förslag ofta på sig själva och då utgår vi utifrån det 
vad själv eleven vill säga liksom 
I: mm mm samarbetar du med andra lärare när det gäller stödåtgärder för läs och skriv  
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V: aa aa det gör jag  
I: mm hur gör ni i ert arbetslag till exempel  
V: eh i vårt arbetslag så till exempel vi är ju oftast två eller tre lärare som går in i samma grupp och då känns det som att om jag är i ofta i en 
grupp då måste de andra lärare veta lite grann vad vilka elever jag har vilka som har svårigheter eller vilka svårigheter kan det va och då 
ehm vi ger information till varandra eller så den andra lärare kollar av med mig eller jag kollar av med dem att vad är det jag kan göra att 
hur jobbar jag med den eleven och då ja lite så ge lite information 
I: eh hur tycker du att de här extra anpassningarna eller stödåtgärder fungerar i arbetslaget finns det något system för det hela du 
berättade ju lite hur ni gör men att finns d- 
V: ja jå men inte system inte riktigt förut hade vi såna träffar eh i arbetslaget innan vi började med utbildningen så hade vi såna 
pedagogiska träffar där vi kunde prata lite om hur vi gör vad är det vi gör och vilka är det som vilka elever det är som de här det vi bör hinna 
med liksom men  
I: men det är borta 
V: men den är borta nu för att det var så mycket med det här kursen och läsa och så vi orkade inte med det 
I: vad tyckte du om det systemet  
V: det var ju jättebra alla alla vi vårt arbetslag tyckte att det var jättebra verkligen aa gav mycket  
I: ja hur upplever du nivån av lärarnas kunskaper om läs och skrivsvårigheterna här hos oss och sen också i arbetslaget  
V: jag tycker att på studieväg ett så är de ganska duktiga och har mycket kunskaper om det eh sen andra studievägar vet jag inte men de 
kanske in- eller de de måste ju ha bra kunskaper också men hos oss är det extra viktigt tycker jag på studieväg ett för ofta hänger det med 
ihop liksom det är inte bara de inte har skolbakgrund utan den hänger ihop med de har haft nån svårighet även på sitt liksom på sitt 
modersmål när de har gått tre eller fyra år i skolan så det är ja det har lite baktanke 
I: mm och det här nästa det här nu helt sista frågan nästan att har ju egentligen med det att göra vad du sa just att hur vet man vad 
svårigheterna beror på att hur vet man om de beror på andraspråksinlärning om de beror på specialpedagogiska behov eller om de beror 
på att elever är faktiskt nästan analfabeter  
V: ja det är ju jättesvårt å veta faktiskt och ofta är det det som gör att om jag inte förstår fast jag har ju lite kunskaper kan man ju säga men 
ofta tar jag hjälp av EHT för att när det är och sen är det lite beror på hur många personer man har i gruppen liksom och hur pass mycket 
tid man har och göra såna här observationer och då känner jag att äj nu nu liksom blir jag helt förvirrad vad är det som beror på eh då har 
jag haft hjälp av EHT att frågar men kan du kolla upp det här för att jag jag förstår inte vad kan jag göra eller vad är det som gör att 
personen har svårt så aa 
I: ja kan du ha nåt hum om det hela liksom ändå att att det här är att de inte ha- 
V: ja jag kan ju berätta lite situationer i den här situationen har det haft svårt men i den andra situationen med samma text har det inte 
varit svårt liksom vad är det som vad är det beror på ehm eller vissa saker har varit bra men sen andra saker som är lika lätt kanske har inte 
varit bra så det kanske är nåt annat där än att bara läs och skrivsvårighet så liksom aa jätte svårt faktiskt att veta jättesvårt eller så (.) eh det 
kan ju bero på att jag har inte jobbat så länge som vuxen lärare så det kanske kommer med erfarenhet och så det är en utmaning tycker jag  
I: ja precis mm är det nånting annat du vill säga som inte har kommit upp som du tycker är viktigt just när det gäller läs och skriv de här 
eleverna  
V: näj utan det är ju det är ju jättebra att vi har er tycker jag EHT EHT gruppen för att ofta så är man lärare så osäker eh jag brukar inte va så 
hundra procent säker på det vad jag ska göra vad jag gör men så får man bekräftelse lite så att man träffar bara och pratar om det och sen 
å men prova det här och då blir man liksom att aa men okej så lite så känns det att det är jätte viktigt att man har tillgång till det här EHT 
gruppen  
I: (xxx) 
V: jå jå verkligen 
I: så (.) då tackar jag för mig 

Bilaga 5b Vera  
Vera = V 
Intervjuare = I 
 
I: så vad har du för utbildning 
V: jag har utbildning som lågstadielärare från början 
I: mm mm  
V: och sen har jag läst en ämnesbehörighet i svenska som andraspråk  
I: mm okej och vad jobbar du med just nu 
V: eh SFI studieväg ett 
I: och vad är det för grupper du har nu 
V: det är en A kurs  
I: mm och vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever som inte har svenska som modersmål så alltså invandrarbakgrund 
V: ja SKRATTAR 
I: har du jobbat mycket med eller 
V: det är det har jag ju arbetat med länge och trivs väldigt bra med det jag tycker det är roligt och intressant  
I: aa hur länge har du jobbat i nuvarande position 
V: sedan andra augusti 
I: förra året 
V: aa 
I: hur länge har du jobbat som lärare 
V: ehm  
I: typ ungefär 
V: ja fyrtiosex år 
I: så där finns det en massa erfarenhet som man kan vill kanske ta del av 
V: eller nu ska vi se här (.) eh nu måste jag tänka efter det är fyrtiosju år sen jag blev klar med utbildningen eh till lågstadielärare och så jag 
har varit lärare i 47 år men jag har arbetat aktivt i 45 år eftersom jag varit mammaledig två gånger så 45 kanske  



 

 

 

 

91 

I: ja har du alltid jobbat med vuxna  
V: nej  
I: nej 
V: eh jag har arbetat först som klasslärare på lågstadiet i några år sen började jag läsa svenska som andraspråk på universitetet och 
arbetade med svenska som andraspråk och en del specialundervisning på låg och mellanstadiet  
I: åh var roligt mm 
V: sen så har jag va- haft förberedelseklasser först för årskurs ett till och med sex därefter för årskurs tre till och med sju och (.) sen har jag 
arbetat ett år som speciallärare med undervisning svenska engelska matte och sen började jag arbeta på gymnasiet 2002 och där arbetade 
jag på språkintroduktionen till dess att jag började här 
I: just det så med vuxna har du jobbat egentligen bara sen 
V: ja 
I: ja men vilken erfarenhet du har 
V: vad kan det bli sju månader kanske nu då 
I: precis åå då blir det intressant att höra dina tankar om det (.) eh sen först har jag lite frågor om efter de här bakgrundsfrågorna så om 
utmaningar i den tidiga läs och skrivinlärningen och nu försöker vi tänka speciellt på vuxna eh och vilka tankar väcker det hos dig när du 
uppmärksammar svårigheter i läs och skrivinlärningen att hur reagerar du vad tänker du på hur upplever du hela situationen när du märker 
att där är det nånting som inte stämmer 
V: ja det är ju det är ju spännande att försöka hitta olika sätt att kunna lösa svårigheterna en utmaning kan man väl säga att det är  
I: aa vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen och först fast hurdana svårigheter har de här vuxna då när det 
gäller läsning 
V: ja det handlar väl i första hand om två saker dels att komma ihåg vilka ljud bokstäverna står för och även att förstå hur man ljudar ihop  
I: hur är det sen med skrivning om vi kan liksom skilja mellan de två att skrivning vad finns det för svårigheter där de har 
V: ja om eleven inte kommer ihåg ljuden som hör till de olika bokstäverna så blir det ju helt omöjligt att skriva på egen hand då handlar det 
ju egentligen bara om att skriva av 
I: ja så där är det liksom samma det här med minnet  
V: ja 
I: så att det är en svårighet eh sen säger man att det är viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser på vilket sätt sker 
det i din verksamhet såhär hos oss vad betyder tidiga insatser för dig till exempel 
V: eh jag tror det kan hjälpa eleven mycket eh om eleven får hjälp av specialläraren till exempel 
I: på vilket sätt  
V: att träna de ljuden eleven inte klarar av ännu och att att träna sammanljudning (.) så att ju tidigare desto bättre  
I: och när är tidigt om du tänker liksom att du upptäcker att en elev har svårt med nånting att 
V: ja då behöver man ju inte ens så snart som det är möjligt helst inom några veckors tid  
I: mm ja i vilket skede upptäcker du själv oftast att eleven är i behov av extra stödinsatser både från dig och från kanske EHT men liksom 
när märker du att du behöver sätta in nåt extra 
V: alla elever vill ju inte läsa högt för klassen och det ska de ju inte behöva göra heller utan det får de göra som själva vill det men jag 
brukar ju försöka på lektionstiden att lyssna på alla när de läser liksom bara för mig och då upptäcker man ju väldigt snart om det finns nån 
som inte behärskar alla bokstäver 
I: mm ehm sen går vi till extra anpassningar så sånt som du gör i klassrummet som stöttar då eh vad gör du när du möter en elev med 
svårigheter i läs och skriv vad brukar du som lärare göra som först när problemen uppstår  
V: nu har vi ju det så bra att vi har en språkstödjare i klassrummet eh fyra gånger i veckan och när man är två personer där då när alla har 
kommit igång och jobbat med läsning och skrivning på egen hand så kan jag sitta med den eleven som har svårigheter medan 
språkstödjaren går runt och hjälper de andra och då tränar vi olika ljud och och att sammanljuda med dem 
I: mm eh och det är det som du provar först för jag har en fråga här att vilken åtgärd provar du först och då är det alltså en och en 
V: ja att sitta ensam med den eleven (xx) 
I: precis för att få extra träning för den eleven eh och sen lite sån här allmännare fråga hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och 
skrivinlärningen läs och skrivinlärningen vilka extra anpassningar eller stödåtgärder använder du och varför det här är ju en som du sa 
V: ja det är en och sen gäller det ju att anpassa materialet eleverna arbetar med till den nivån där eleverna befinner sig att sitta å jobba 
med nånting som är alldeles för svårt är ju ingen nytta med 
I: nä aa 
V: ibland kan man bli tvungen att göra material för att det ska passa eleven 
I: precis eh är det nånting som du har provat men som du märker att nej det funkar inte just med den här gruppen du har vuxna alltså 
V: jaha eh i den här gruppen som har jag ju en elev där vi har provat vi har provat specialundervisning vi har provat att öva individuellt i 
klassrummet och eleven har fortfarande mycket mycket svårt för att minnas bokstäverna  
I: aa eh vilka åtgärder är de viktigaste enligt dig om vi tänker att det kommer en nyexaminerad lärare som har elever som har läs och 
skrivsvårigheter i klassrummet och du får ge säg top tre vilka är dina tips för att hjälpa lärare att hjälpa de eleverna när det gäller läs och 
skriv för vuxna 
V: jag tror ju att den här tiden med att sitta individuellt med eleven behövs väldigt väl så att tack vare det här att vi har språkstödjare 
med i klassrummet ibland så finns ju den möjligheten så att om nån annan tar över efter mig då då rekommenderar jag den att fortsätta 
träna så individuellt med den eller dem som har svårigheter 
I: och sen (.) har du två tips till 
V:  ja att anpassa materialet på rätt nivå är jätteviktigt (.) är det för svårt då kommer eleven bara att försöka skriva av någon annan och det 
är liksom ingen nytta med 
I: nej har du en till 
V: ja om det är möjligt så är det bra om eleven tränar hemma också men det beror lite grann på hur långt eleven har kommit i 
läsutvecklingen för på det precis på nybörjarstadiet så så finns det kanske inte så hemskt mycket eleven klarar av att göra på egen hand 
men när eleven har kommit igång sen så är det ju jättebra att träna lite hemma också 
I: är det ännu nånting du gör i klassrummet som du anser är viktigt när det gäller läs och skriv det här individuellt trä- individuell träning 
anpassa materialet för jag tror du gör väldigt mycket men troligtvis det är så självklart för dig SKRATTAR 
V: ja det kanske är det  
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I: för det märkte jag med de andra som jag intervjua att att de liksom att men jag gör inte så mycket men jag ba aa och vi grävde lite och då 
kom det ganska mycket saker (.) och speciellt när du tänker vuxna att vad är det som de behöver från dig i klassrummet 
V: ja det de självklart behöver är naturligtvis å utöka ordförrådet för ju större ordförråd de har desto lättare blir det ju att förstå det de 
läser och sen är det viktigt att man tränar bokstäver också ofta och på många olika sätt  
I: så variation 
V: mm repetition ofta och på olika sätt (.) och även att man är på rätt nivå eh att undervisningen är på rätt nivå för eleverna det är viktigt 
speciellt om man har lite svårigheter man får inte ligga för högt 
I: precis ja (.) eh (.) hur involverar du eleven i planering och genomförandet och kanske uppföljning av extra anpassningarna om vi gör nån 
plan för nån elev att hur ska han få extra stöd när det gäller läs och skriv så är det vem är det som gör planen 
V: ja (.) i första hand gör vi ju planen i samarbete med specialläraren att det kan finnas då tider för tider hos specialläraren och så tider man 
sitter då och övar individuellt i klassrummet (.) och det är liksom eleven involverad i att man pratar med eleven att träna med 
specialläraren den här tiden träna med oss den här tiden 
I: vad är elevens ansvar i det hela om det blir nåt nån plan för eleven eller hur tänker du elevens ansvar 
V: ja elevens ansvar är ju å hålla koll på sina tider och passa dem  
I: mm eh hur följer du upp de extra anpassningar som du gör 
V: a varje gång jag tränar blir en uppföljning för då märker jag hur det har gått sen sist 
I: dokumenterar du det på nåt sätt eller 
V: eh jag har inte gjort det hittills men jag håller på med ett material där man där det ska dokumenteras jag har liksom skrivit en sida där 
där man kan eh pricka av till exempel måla över vissa moment och skriva datum när man bedömer att eleven har klarat så att jag har gjort 
materialet och ska precis börja använda det kan man säga 
I: vad roligt har du gjort det själv alltså  
V: aa sånt som är anpassat för den elevgruppen som jag har vilka olika steg de behöver klara av innan de lämnar den här klassen så att säga 
I: precis och är det sån är det bara för dig själv eller är det för- kommer du att använda det tillsammans med eleven eller hur har du tänkt  
V: ja då har jag tänkt då har jag tänkt att man kan använda det dels tillsammans med kolleger då som undervisar i klassen också och 
tillsammans med eleven att man kan visa att här har jag det här datumet har jag skrivit att du klara det här momentet och här har jag 
skrivit att du klarade det här momentet så nu kan du se hur långt du har kommit här på kursen 
I: det låter ju jättebra eh på vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningar du ger grundar sig i elevens behov hur vet du elevens behov 
och hur vet du att till exempel det här individuella träning är det som eleven behöver  
V: ja det är 
I: det här är en svår fråga 
V: aa för att utan hjälp ifrån klassläraren eller specialläraren har ju eleven inte möjlighet att kunna lära sig att läsa så att det här är ju en 
förutsättning för det (.) det finns ju barn som lär sig läsa på egen hand med då beror det ju på att de har en drivkraft att verkligen vilja lära 
sig det här så de passar på att fråga nån vuxen att vilken är den bokstav och vilken är den me- medan (.) eh en elev i vuxenundervisningen 
(.) som är väldigt intresserad och ambitiös också skulle kunna göra motsvarande men elever som kanske inte kan läsa och skriva på sitt 
modersmål heller tror jag inte kommer å gör- ta de initiativen att själva ta reda på utan för dem är ju förutsättningen att någon övar med 
dem 
I: aa ja eh samarbetar du med andra lärare när det gäller stödåtgärder för skr- läs och skriv  
V: ja det är ju det då speciallärare men också kollegan som undervisar i samma klass 
I: mm upplever du att det finns ett allmänt samarbete mellan lärarna angående extra anpassningar i ditt arbetslag 
V: aa jag tror det jag har ju inte jobbat så länge än så att SKRATT jag har väl kanske inte riktigt klar bild men jag tror det   
I: mm hur gör ni 
V: ja vi har ju upp en del elevärenden vid arbetsplanen och så har vi EHT tiden och det är ju då man diskuterar det riktigt mycket men även 
på andra arbetslagsmöten och jag kan tänka mig att andra som arbetar i samma klass gör ungefär likadant som min närmaste kollega och 
jag gör i våran klass att de som är involverade med samma elever det är de som samarbetar mest kring elevens anpassning 
I: jå aa hur upplever du nivån av lärarnas kunskaper och läs och skrivsvårigheter 
V: det är också svårt å säga när man är ganska ny men jag har ju den uppfattningen att lärarna här har en bra kunskap om det  
I: mm sen är det sista frågorna hur ja här är den svåraste frågan som men vi får se om du har svaret SKRATTAR hur vet man hur vet man 
vad svårigheterna beror på hur vet man om svårigheterna beror på andraspråksinlärning om de har specialpedagogiska behov eller om det 
är att de är analfabeter  
V: aa det är det är som du säger det är en svår fråga eh (.) en elev jag har har ett vad jag förstår eh gått i skolan i hemlandet de har försökt å 
lära henne att läsa på modersmålet men det lyckades inte så att hon upplevde sin skolgång som negativ och väldigt jobbig  
I: okej? 
V: eh och det är klart att det är ju inte lättare precis å lära sig läsa på ett språk som man inte förstår så att när det gäller den här elevens då 
läsinlärning så anar man ju två möjliga alternativ antingen att det handlar om dyslexi eller om inlärningssvårigheter helt allmänt 
I: mm 
V: eh (.) att eleven kanske m- ja (.) har allmänna inlärningssvårigheter kanske ligger lågt begåvningsmässigt är också möjligt 
I: och det här vet du för att (.) eller det här tänker du för att du har liksom tittat  
V: bakåt ja  
I: ba:kåt 
V: aa att varför gick det inte att lära sig å läsa och skriva på modersmålet  
I: precis och då kan man eliminera egentligen lite det här att det skulle vara andraspråksinlärningsproblem 
V: nej aa för då hör det ju inte bara ihop med andraspråket utan då hör det ihop med nånting annat  
I: precis aa eh är det något som du vill tillägga som du tycker är viktigt som kommer fram men som jag inte har frågat om när det gäller 
vuxna och läs och skrivsvårigheter 
V: ja för dem som kan läsa och skriva på modersmålet för de är kan det ju va lite jobbigt det här att man börjar från andra hållet med 
läsningen eh att läs och skrivriktningen är åt andra hållet om man jämför med arabiska och 
I: ja har ni många såna elever som alltså kan läsa  
V: ja jag har elever som kan läsa och skriva på sitt modersmål också  
I: också precis 
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V: och att när de får ett arbetshäfte så är det inte alls så ovanligt att de slår upp först sista sidan först och det är kanske inte så lämpligt för 
sista sidan förutsätter att de har lärt sig en massa på de andra sidorna så ibland händer det att jag får gå och vända på häftena och och så 
att här ska vi börja SKRATTAR 
I: hur går det sen med dem som inte kan läsa och skriva på sitt modersmål börjar de från början eller är det samma problem för dem hur 
liksom har du märkt  
V: det har jag inte märkt så  
I: näj näj ja (.) okej så det här med läsriktningen  
V: ja läsriktningen kan vara lite jobbig i början men de vän- de vänjer sig vid det ganska snart jag har också märkt att när de formar 
bokstäverna så formar de inte bokstäverna så som man lär ut på lågstadiet 
I: näj 
V: utan de har sitt eget sätt att skriva bokstäverna och jag har insett att försöka lära om det är ingen idé för det man väl en gång har lärt in 
det är jätte jätte jättesvårt att lära om så även om jag vet att det går mycket snabbare om man formar om precis som man lär ut i skolan så 
är det- får de fortsätta forma dem så som de själva har gjort och då har jag märkt att de ofta börjar bakifrån på varje bokstav så att och det 
kommer sig ut av att de är vana att läsa i riktningen från höger till vänster så de börjar baktill på många bokstäver och skriver åt andra 
hållet jämfört med oss men de skriver dem ju i rätt ordning i förhållandet till svenska språket då och det som vi arbetar med när det gäller 
bokstäverna är att de ska lära sig vilka som är höga och vilka som går under raden så att handstilen blir väldigt fin även om jag tycker att 
det här var nu onödigt krångligt sätt att skriva bokstav men det går ju mycket lättare om man gör såhär SKRATTAR 
I: ja precis  
V: men men det är en bagatell och det finns ingen anledning att lägga en massa energi på å få dem å skriva bokstav i en annan riktning  
I: precis så det här med motoriken så det är- 
V: det det som de har lärt sig det har de lärt sig och det är lika bra att behålla det  
I: precis 
V: så om de bara lär sig vilka som är höga och vilka som går under raden så blir ju handstilen i alla fall väldigt fin och lättläst även om de jag 
tycker att det ser krångligt ut när de skriver bokstäverna 
I: ja precis SKRATTAR du får bara blunda 
V: aa aa jag får bara acceptera att det är så för det är helt meningslöst att försöka lära om det är bara bortkastad tid 
I: ja ja ja (.) tack jag tror jag fått det jag behöver nu 

Bilaga 5c Veronica  
I = intervjuaren 
V = Veronica 
 
I: så (.) så då börjar jag först lite med bakgrundsfrågor ba såhär allmänna(.) ehm vi har liksom med min det här skrivarkompis så vi har tagit 
ganska många frågor för vi är inte säkra på vad vi behöver för att få information så då liksom försöker vi fiska i allt så vad har du för 
utbildning 
V: i botten så har jag lågstadielärarlinjen som jag gick ut 1986 i växsjö 
I: å och vad jobbar du med just nu  
V: jag har utbildn- 
I: Eller ut- nej jaha okej okej det går bra 
V: sen har jag eh sån här montessori inspirerande undervisningskurser 
I: åh? 
V: ett år har jag nån kurs från uppsala universitet eh sen har jag spanska på i västerås universitet eh spanska A för att jag skulle undervisa i 
på högstadiet i språk spanska (.) så jag har dem som är liksom formella utbildningar och sen en massa andra kurser (xxx) 
I: ja precis och vad jobbar du ju med just nu 
V: ja just det jag har ju SFI SFI och sva utbildning också förlåt jag är ju här nu det glömde jag bort SKRATT 
I: och just nu? jag vet ju det här med du får ändå berätta det med egna ord 
V: hmm mm vad det är jag jobbar med just nu 
I: hmm eller med vem 
V: just nu så är jag i tre grupper faktiskt (.) en en liten lektion i veckan i A ett grupp och det är det här läs och skrivinlärning så har jag en ett 
enda tillfälle just nu men förut hade jag fem tillfällen med dem i tre års tid så att jag jobbade ju mycket med dem men har nu tittar jag bara 
in som gubben i lådan till dem och för det är Vilma som har (.) men 
I: hmm och det är alltså analfabeter 
V: ja: det är både och kan jag säga det är några analfabeter och de är de flesta i den gruppen kan faktiskt läsa och skriva på sitt modersmål 
eh men det är viktoria som har den rena analfabetgruppen på bas aa 
I: men det är ändå liksom den tidig läs och skrivinlärning 
V: det här är en blandning det är en blandning ja det är det 
I: hmm 
V: ja men sen har jag ju faktiskt också en B ett grupp på studieväg ett och en C ett grupp på studieväg ett som jag delar hmm 
I: ehm vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever med ett annat modersmål än svenska (.) hur länge har du jobbat liksom med så att 
säga med invandrare 
V: aj ja ja ja hur länge tre år drygt 
I: och före det var det liksom 
V: då var det högstadiet hmm grundskolan 
I: har du jobbat också på lågstadiet 
V: först alltså jag jobbat tretti över tretti år så jag börja ju 86 vet du och då jobba jag först sexton år som lågstadielärare sen elva drygt elva 
för högstadiet och sen nu här så 
I: jobbade du också där när du jobbade i grundskolan så fanns där också såna alltså invandrarbakgrund 
V: nej nej 
I: fick du 
V: nej nej jag hade ingen kontakt med dem förutom att jag fick tolka eh hjälpa till när det var några spanska chilenare där aa 
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I: just det hur länge har du jobbat i din nuvarande position (.) är det tre år 
V: ja 
I: ja precis (.) och hur länge har du jobbat som lärare vad blev det då 
V: ja det blir ju alltså om du räknar från 86 till nu 
I: 86 framåt 
V: till 2019 det är ju jätte många år  
I: då kan jag räkna det själv ja precis det blir tretti (.) min bror är född 86 
V: aa trettitvå eller nåt nej jag vet ja jag kan inte räkna 
I: okej men det här har du ju svara lite så har du alltid jobbat med vuxna 
V: nej 
I: nä det var det inte 
V: egentligen minst med vuxna tre år jämfört med alla andra år 
I: sen kommer vi till det här tidiga läs och skrivinlärningen eh först har jag lite som frågor som handlar om utmaningarna 
V: mm mm 
I: vilka tankar väcker det hos dig när du när du uppmärksammar svårigheter i läs och skrivinlärningen att hur reagerar du innerst inne och 
vad tänker du på och hur upplever du hela situationen när du märker att oj här är det nånting som inte stämmer 
V: hmm nej men såklart så är jag en sån där nyfiken strut så jag vill ta reda på vad det kan va men jag har ju inte den här (.) jag har ju min 
långa erfarenhet men jag har inte speciallärarutbildning så alltså jag kan ju bara ana att det är dyslexi eller kanske nåt annat kognitivt nåt 
som inte funkar eh med eh det kan ju sen sen sen tänker jag att jag tänker ju oft- vet du man måste ju titta till individen eller jag brukar ju 
faktiskt tänka att jag måste ta reda på hur den här eleven har det för övrigt i sitt liv (.) alltså jag blir ju nyfiken jag börjar kolla lite men  
I: så du tar det som utmaning  
V: ja det är en utmaning det är en utmaning jag vill ju klara allt  
I: precis SKRATT 
V: vad ska ja jag det vill jag så är det aa 
I: eh vilka ja?  
V: mm 
I: vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen när det gäller läsning och skrivning när det gäller just vuxna att 
vad har de för nåt 
V: ja men de har åldern emot sig för det första 
I: mm 
V: helt klart (.) och sen så har ju de jag är ju helt medveten om deras ljudvokabulär är ju inte densamma som vi har (.) så de kan ju inte höra 
även om jag tycker att du hör väl att det låter Ö och inte Ä så kan jag inte va helt säker om de verkligen gör det de hör inte skillnaden och 
de är inte vana och deras liksom ska vi säga talapparat är ju inte heller van att att att formulera de här orden så det tar ju extra extra 
mycket tid att lära in de här ljuden  
I: mm mm och du tänker att där är liksom grunden 
V: jo det är grunden 
I: till alla de här svårigheterna både i läsning och skrivning 
V: för kan du inte höra ljuden då kan du ju varken läsa ordentligt eller skriva ordentligt du kan ju inte liksom säga ett ord i ditt huvud därför 
att du hör ju inte  
I: mm 
V: hur du det ska låta  
I: mm ja 
V: nja mm det är jag fullt medveten om mm 
I: ja precis (.) när de börjar läsa så vad helt konkret hurdana svårigheter liksom uppstår det 
V: hmm i klassrummet? 
I: mm är det liksom att de inte kan ljuda ihop eller hittar de inte ljuden som du säger det här med talapparaten eller 
V: mm nej mm alltså det för det första är det att de hittar inte ljuden det är det största för att de är inte säkra på ljuden eh det är det första 
men och sen ska de ju sen sen är det ju nästa steg att få ihop de här ljuden och då måste de va så pass säkra på ljuden så att eh eh för 
annars går det ju inte 
I: nej  
V: så att jag måste nog säga att det är det 
I: ja och skrivning där är det s- eller 
V: där blir det ju ofta så har de ju inga problem med motorik eller såna där saker utan det är väl mera att vissa har inte skrivit mycket i sitt 
liv liksom så att alltså hålla i en penna de krampar asså de är ju inte vana å skriva så mycket 
I: nä 
V: och då så så blir ju det såklart också ansträngande det är väldigt otroligt ansträngande eh för dem mm 
I: eh det här blir lite mer allmänt för man säger ju att det är viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser på vilket sätt 
sker detta i din verksamhet eller i vår verksamhet 
V: mm först försöker vi ju hitta i arbetslaget om det är nån som har nån extra tid eller om nu hade vi fick en lärare som heter vera här eh 
som hade lite extra tid som kunde ta några timmar till exempel och sen (.) vi gör ju vi hittar på lösningar kanske gå in i varandras grupper 
och sådär i den mån det går men sen är det ju (.) sen är det ju eh EHT alltså sen sen vänder vi oss utåt för att vi får inte ihop det helt enkelt 
I: mm mm vad betyder tidiga insatser för dig vad betyder tidigt helt för dig liksom bara  
V: aa det betyder ju tidiga insatser betyder ju efter nån månad  
I: mm 
V: så man märker ju ganska snabbt att här är det nåt  
I: mm så det är i det skede du upptäcker oftast  
V: nja aa inom en månad när man ser va  
I: precis  
V: vad händer här då liksom jo man märker snart  
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I: sen till extra anpassningar och stödinsatser (.) vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skriv vad brukar du som lärare 
göra först när problemen uppstår du svara ju lite på det men vi tänker nu helt konkret i klassrummet du märker där han har nånting vad gör 
du som först 
V: mm då måste jag ju kolla liksom hur (.) ehm jag måst ju kolla (.) ofta så så får de träna lite extra på sånt där ljud program då liksom jag 
måste ju se jag måste ju kolla vilka ljud kan den här eleven och vilka ljud kan den inte liksom jag kollar av den ehm och så märker jag då 
att jaha näj men här var det ju inte säkert på det och det och det och då får de ju träna på dem eh (.) gemensamt om vi tänker bara 
liksom lyssna och höra nu då så brukar jag säga ett ord vi säger kaffe då brukar jag liksom säga nåt som vi har som vi har jobbat med då 
säger vi mat mm ma:t (.)så står jag och säger ma:t och så får de titta och jag brukar ju ha ljuden där uppe och så känner ni igen några liksom 
hur låter det i börjar gör jag såhär sträck på tavlan såhär hur låter det i början vad hör du först då lyssna igen ma:t ma:t och med då kom- 
då liksom  
I: precis 
V: och så skriver jag det och hur låter nästa då ma:t så tittar de såhär håller vi på vet du med ljud (.) ja sträck på tavlan som ska bli ljud som 
ska bli ord (.) de ska bli medvetna medvetna av vad jag säger det jag säger det blir ju till bokstäver och det är ju själva läs och hör och 
skriv (.) och så försöker jag koppla det till det vi håller på liksom med bilder och grejer men sen men sen också själva skrivandet de som inte 
har hållit en penna så mycket och såna här saker att de att jag visar det är lättare om du börjar här uppe men du kan också skriva hur som 
helst så A men du kan ju göra såhär att de får prova lite grann sådär det finns ju papper med pilar och sånt om jag ser att nån har extra 
svårt men där brukar jag inte bry mig så mellans mycket om jag inte ser att det är jätte komplicerat för dem att forma bokstäver då lägger 
jag inte mig i det för det är inte det viktigaste att det ska se snyggt ut 
I: nej nej 
V: men om jag ser att det är nån som har jätte jätte svårt med pennan men men aa det är väl det jag gör och sen försöker jag använda mig 
av alla möjliga dels bilder kort eh webben alltså ka- vad heter de kanonen att vi gör tillsammans och lyssnar 
I: mm så alltså vilken åtgärd provar du först det var det här med 
V: det första är ju det här med ljud att analysera vad är det jag säger vad är det för ljud som jag säger  
I: precis och träna på dem  
V: mm mm  
I: ehm jag har nu lite liknande frågor hela tiden 
V: ja ja mm med det gör ing- 
I: hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och skrivinlärningen det har du ju lite svara på  
V: mm 
I: men sen vilka extra anpassningar eller stödåtgärder använder du och varför 
V: nä men det är ju jag tar ju hjälp av de här eftersom man har en grupp med sexton femton sexton så kan man ju inte sitta med en enskild 
elev  
I: nej 
V: det funkar ju inte jag kan ju sitta en stund under lektionen men det förutsätter jag att jag kan få dem att syssla med nånting vettigt 
självständigt och det är ju(.) ipads jätteviktigt att de kom till tycker jag därför att då blir de liksom då kan de sitta och lyssna på en annan 
människa som säger ljuden och de ska skriva vad den personen säger och och det är en massa andra appar som är jätte bra för läs och 
skrivinlärning som de kan pyssla med på eget egen hand medans jag då kanske tar mig an nån nån eller några eh så det måste jag ju säga 
att det är ju en sto:r stöd  
I: så stödåtgärder ipads  
V: ipads eller datorn  
I: sen också individuellt 
V: men datorn är svårare därför att de kan inte hantera det här PEKAR PÅ TANGENTBORDET den här plattan det är ju för krångligt här 
mm jå 
I: vilka såna här stödåtgärder har du provat men som inte har fungerat kommer du på nåt sånt som eller sånt som du inte använder för att 
du tycker att de inte fungerar (.) det är kanske en svår fråga för det har du ju kanske lämnat bakom dig i så fall 
V: ja precis 
I: men kommer du på nån situation  
V: nåt som jag har gjort som inte har fungerat (.) nej det enda är väl liksom att man tror att jo men de kan nog sitta med det här i tio 
minuter eller en kvart men det kan de inte för de trycker på en fel knapp nånstans så jag måste ändå springa emellan eh alltså de är inte 
självgående mer än högst tio minuter men näj men jag kommer inte på nåt faktiskt för att jag 
I: så det är kanske mer liksom tidsplanering när det gäller stöd- 
V: jag har provat (.) nej jag kommer inte på nåt direkt faktiskt ja 
I: sen vilka åtgärder är de viktigaste enligt dig om vi gör en top trea om du möter en elev med extra svårt i skriv och läs top tre vad ska de 
göra eller hur ska du stötta dem 
V: mm jag kan tänka på en elev då så det är lättare då till exempel (.) till exempel så begränsar jag omfånget på uppgifterna helt klart om vi 
till exempel har en liten text med några meningar så kanske den eleven bara får en mening till exempel eller eh jag brukar förstora brukar 
förstora lite också texten för det brukar vara lättare om det är lite större (.) om det är några jag vet att de ska fylla i nånting så så jag 
begränsar omfånget det är vad jag gör det första  
I: aa mm om du ska ha top tre?  
V: ja jag ska ha tre 
I: det här att begränsa omfånget 
V: vad gör jag mer eh ja nä men det är just att jag kanske liksom gör såhär att jag sätter igång de andra och så går jag till den eleven eh för 
att jag vet att jag måste instruera den särskilt så att jag liksom försöker få igång de andra och så vet jag att jag går till den här då och hjälper 
till det det är väl tvåan  
I: så lite såhär extra hjälp vid igångsättning  
V: ja det måste man hela tiden liksom punktinsatser hela tiden under lektionens gång och då får man liksom se till att de andra har nånting 
vettigt att göra de sitter och samtalar med varandra med nåt kort eller nånting och så kan jag då är jag extra mycket hos den personen 
I: mm precis så begränsa stoffet eller liksom 
V: vara där oftare  
I: punktinsatser i klassrummet 
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V: ja och sen är det ju då (.) ehm (.) det är inte så vettigt att ge några direkta läxor i så alltså det är inte så lätt i så fall är det bara fylla i eller 
skriva av eller de klarar inte av nån annan sorts läxa alltså 
I: näj så läxor är inte viktiga när det gäller stödet  
V: nej för de måste ha hjälp hemma också vad ska de klara av att göra då nej nej så det är inte det nån tredje grej då försöker jag i så fall (.) 
I: om du tänker helt konkret nånting med läsning till exempel 
V: mm  
I: att vad behöver de  
V: ja med det är det här med att förstora och sen ta ehm ta hjälp utifrån alltså för att jag hinner ju inte (.) hitta ännu mer tid till den här 
eleven om vi säger så då med individuell hjälp det är väl trean att försöka hitta ännu mer tid till den här eleven på något sätt  
I: ja hur involverar du eleven i planering och genomförandet och uppföljning av alla de här stödåtgärder eller extra anpassningar 
V: ja men det är ju genom samtal med hjälp av modersmålsstödjare då måste jag ha modersmålsstödjare språkstödjare till hjälp och bara 
berätta att ja men ja det här behöver vi träna extra eller hur typ ja 
I: mm är det eller går det att ha elever med där liksom och fråga att vad vill ni göra eller ha de är ju inte skolvana på det sättet nu funderar 
jag bara vidare  
V: de ser ut som fråge- stora frågetecken om jag ställer den frågan (.) ska inte du veta det som är lärare  
I: ja precis  
V: jag mena de är inte de ha det jag brukar göra istället vända på det jag brukar lära dem olika sätt att studera jag brukar visa olika slags 
övningar på samma moment såhär kan man göra och såhär kan man göra och såhär kan man öva och såhär kan man öva på samma grej så 
blir de vana med det och sen kan de och sen kanske de kan börja efter ett tag låt oss säga att jag haft dem ett halvt år eller en termin i alla 
fall en termin för då vet de jaha så kan man göra då kan deras hjärna börja tänka att jaha men kanske det eller så men före det är det 
väldigt få som ha nån idé 
I: mm nej det hade jag inte som fråga men jag bara själv tänkte att- 
V: det är väldigt få som har nån idé om vad vi ska göra 
I: så det är du som kommer med olika förslag  
V: aa först i först aa 
I: vad är elevens ansvar i det hela 
V: ja i och för sig förlåt jag kan backa där jag kan säga bara frågan är om de har nåt särskilt område de vill jobba med det kan jag ställa 
såklart om det är nåt särskilt som du känner att du behöver lära dig då säger de allt oftast aa men jag försökte specifikt nån gång kommer 
det kanske nån som säger att ja men jag vill handla kläder ja okej vi börjar med det 
I: ja precis och elevens ansvar då 
V: elevens ansvar alltså (.) aa men de får ju lite läxor ibland alltså att öva på den här meningen öva på den här texten vi tar lite diktamen på 
några på nån mening de har två men A ett  gruppen har ju två meningar idag har du barn frågetecken jag har ja eller nej och sen fortsätta 
sen skriva att jag har tre barn och det är liksom stoffet alltså det är svårt ojojoj skriva bara det men då har de ju fått öva hemma vad var 
frågan förresten  
I: mm det här elevens ansvar  
V: ja och då vet ju de att det var ditt ansvar att studera hemma 
I: ja precis ja 
V: det är liksom jag kan inte banka det här i ditt utan du måste träna och och men det har de också väldigt svårt till exempel om jag säger 
såhär om du läser den här texten det har jag till exempel i C gruppen om du läser den här texten en gång eller två gånger så du är säkert 
bättre andra gången läser du den tio gånger eller femton gånger eller tjugo gånger så kommer du öva upp din hastighet och det det det 
är liksom eh hur ska vi säga det är uttal och allting eh mm så nu tänkte jag att ni kan sitta här och öva en liten stund vi säger tio minuter 
att ni läser eller en kvart med en kamrat här du läser samma text och så kollar ni om det blir bättre och bättre tror du de gör det då (.) nej 
johanna det gör de inte inte många i alla fall därför att då läser de en gång och så tycker de att nu har jag läst och sen sitter de och tittar 
och väntar att jag skulle komma eller nånting   
I: ja precis så där måste man också där hela tiden aa 
V: aa fast det är vuxna så det är helt otroligt så den där eget ansvar nej det är inte många som har det det är ju många som kommer på de 
här högre nivåerna som också säger ja men jag har ju gjort det här ja men kan du det då nej (.) de har ingen insikt eller inte vill ha eller inte 
vet jag men de har inte insikten att det är ju jag själv som ska göra det här inte min lärare nej tyvärr inte det är väldigt om vi säger såhär jag 
blev förvånad när jag började här för tre år sen att vuxna människor inte hade mer ansvar (.) mm 
I: mm men sen att om du börjar med extra anpassningar vissa liksom såhär punktinsatser och du ändrar på stoffet och det här så hur följer 
du upp dem och hur ofta sker det liksom eller att hur liksom 
V: ofta sker det ju alltså punktinsatser kan följas upp samma lektion 
I: mm 
V: alltså för jag jag visar nånting och den ska öva på det eller vi övar på det och och sen så kollar man ju igen då hur gick det men även från 
lektion till lektion är nästa steg från lektion till lektion så det är inte så långa om vi säger  
I: det ät inte så långa planer liksom utan man liksom försöker 
V: nej det är inte så långa planer för det är liksom mer kortare mål för att (.) det måste följas upp för annars SKRATT för annars så händer 
ingenting 
I: nej men om ni till exempel inom arbetslaget om ni kommer överens att säg Vilma kommer in och tar ut eleven och tränar två gånger i 
veckan så hur 
V: och så kollar av sen ja men då kollar man av ja men ja då några veckor ett par veckor ja säg en gång i veckan om du säger att man tar ut 
en gång i veckan låt oss säga att (.) ja jag hade ju en elev som gick ut en gång i veckan och läste med vera så det var ju ungefär efter tre 
fyra veckor så fråga man har det ja märker du nån liten skillnad då liksom men oftast behöver man ju lång tid en gång i veckan är 
egentligen fjuttigt 
I: nej precis det hjälper inte så mycket 
V: nej nej utan det är varje dag liksom det är varje dag som gäller aa 
I: hur arbetar du med att dokumentera extra anpassningar 
V: aa men det är ju (.) alltså aa det är man ju dålig på (.) jag skriver ju inte ner allt jag gör jag gör ju massor  
I: precis 
V: jag gör så mycket varje dag men jag hinner aldrig skriva ner de här små sakerna ehm men jag har dem i huvudet jag vet vad jag gör men 
det när jag börjar skriva ner (.) det är ju (.) med mig alltså man har dokumenterat via sms till er eller skriva lite grann på deras SFI anmälan 
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brukar jag skriva lite grann såhär ehm nedanför där står ju bara när de gjorde första NP och sen när det är sluttid och sånt där men där 
nedanför jag brukar inte skriva in det i alvis utan jag brukar skriva det på ett papper eh lite grann sådär men annars så nej tyvärr 
I: på vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningar eller stödinsatser du ger grundar sig i elevens behov hur vet du elevens behov och 
hur vet du att 
V: nej det vet jag inte alltid inte alltid man kan inte vara hundra därför att jag vet jag vet inte diagnosen så kan jag inte alltid veta (.) ibland 
kan det va så enkelt som att den här eleven hade ju dålig syn den glasögona var ju helt kass (.) hon ser ju inte människan hon sitter med 
sina och alltså väldigt många skulle man skicka på synundersökning känner jag för de äldre också här de har dåliga glasögon  
I: mm det går ju inte 
V: det funkar ju inte så det är många som såhär ser inte ser inte nej kom närmare tavlan eller såhär eller hon åå så det går inte med mina 
glasögon nehenej men du kanske måste gå och fixa det är kanske steg ett då (.) kolla synen 
I: ja precis 
V: det kan va en sån grej men för för men det är ju inte alltid att det är nåt annat  
I: näj 
V: det kan va en sån enkel sak  
I: aa 
V: och (.) aa (.) hörsel också tänkte vi har tragglat med de här ljuden men hör den här människan hör ju himla dåligt nä men hörsel och syn 
på de här gamla människorna steg ett  
I: mm och då ser man ju om det blir nån förbättring om de får (xx) 
V: ja ofta är det ju så ja ja jag ska gå till optikern men det kostar mycket pengar och bla bla bla så de går ju inte  
I: nej 
V: och då sitter de här och tragglar med nånting som skulle kunna avhjälpts (.) det är ju jättetokigt 
I: men hur är det sen liksom att om ni gör en stödinsats eller punktinsats säg att eleven tas ut några gånger i veckan hur vet vi eller ni att 
det är faktiskt det som eleven behöver 
V: nej det här får man ju prova sig fram ser man ingen förändring efter ett tag så får man ju tänka nehe vad är det nu då det måste ju va nåt 
annat så kollar man det och så kollar man det och så kollar man det och det ena leder till det and- till vidare liksom mm 
I: samarbetar du med andra lärare när det gäller stödåtgärder speciellt när det gäller läs och skriv 
V: ja ja men först det är arbetslaget såklart eh det blir ju den och först är det ju den läraren man samarbetar närmast med som man delar 
grupp med som man diskuterar med sen är det arbetslaget och sen är det EHT i nästa steg 
I: mm ehm hur upplever du att stödåtgärder fungerar inom ditt arbetslag finns det något system och när sker samarbetet 
V: ja det finns finns ju system det är bara det att det är väl som vanligt inte tillräckligt  
I: mm men hur jobbar ni då liksom att hur vad är systemet 
V: ja men det är systemet att ta upp det på arbetslagsmötet eh eller först gör man ju inte ens det först diskuterar man med sin närmaste 
lärare kollega som man delar gruppen med och vad tror du vi skulle kunna hitta på bla bla 
I: mm 
V: eh sen tar man ju upp det i arbetslagsmötet och sen men vi har provat det här det här och det här och vi kommer ingenstans med det 
här vi vet inte vad vi ska göra är det ska vi kan vi göra såhär eller såhär nån kanske kommer på nån idé mm 
I: gud vad bra 
V: ja mm ja kanske nån kommer på nåt annat och vi har en del lösningar som vi har fått sådär och sen nästa steg nej det går inte det är EHT 
mm vi klarar inte det här  
I: mm men det är ju på det där sättet det borde gå till 
V: aa vi hittade ju det var får man nämna exempel här  
I: mm ja  
V: det var ju en kvinna som satt väldigt mycket ensam och hon var från ett turkiet och alla andra från ara- var arabisktalande och i en grupp 
och hon liksom kom aldrig med och såg så deppig ut i någon grupp och så hade jag en kvinna med liknande situation fast hon gick på 
förmiddag fast hon var inte eh utanför och sådär men hon skulle ändå byta grupp och så flyttade vi ihop dem i samma grupp för de var på 
ungefär samma nivå också så att de fick en (.) vad ska jag säga (.) landsman som hon kunde så det fanns två åtminstone för det här är så 
otroligt mycket arabisktalande det är 95 procent eller mer arabisktalande och de andra är ju minoritet och de håller ganska mycket ihop de 
häran arabisktalande så att jag tycker egentligen att det är synd att det är så (.) ju högre upp du kommer i nivå desto mer blandat är det 
och ju lägre ner desto mer bara (.) eh det är märkligt också 
I: och bara det här att flytta på den här turkiska kvinnan så gjorde att hela situationen 
V: ja hon skulle ju ändå byta grupp och det var i samma nivå men det var förmiddag eller eftermiddag och så hitta vi ju en lösning där och 
så blev det lite roligare för den här kvinnan som aa 
I: hur upplever du nivån av lärarnas kunskaper om läs och skrivsvårigheter  
V: ja den är väl medelgod (.) alltså (.) vi har väl (.) tänker du jag tänker lärarna i arbetslaget  
I: ja det kan du göra ja du kan tänka på det där och sen liksom 
V: ja för om jag tänker stort så tänker jag er att då har vi ju er som kompetens  
I: mm 
V: men om jag tänker arbetslaget så har vi begränsade kunskaper (.) jag har jobbat med elever i trettio år som sagt och jag kan ju ana men 
jag kan ändå inte veta och jag har liksom inte satt mig in i de här specifika speciallärargrejerna  
I: näj 
V: asså vad nya forskning vad man ska göra med det dyslektiker till exempel det har jag inte läst det har jag inte gjort och för det är inte min 
uppgift heller  
I: nej nej 
V: och och jag läser så mycket annat men men men å medelgoda mm 
I: precis sen lite avslutning vi är nästan klara hur vet man vad svårigheterna beror på hur vet man om de beror på andraspråksinlärning om 
de beror på specialpedagogiska behov om de beror på att man är analfabet liksom förstår du vad jag är ute efter 
V: ja jag förstår (.) nej men det är då du måste göra den här lilla intervjun med eleven  
I: mm 
V: där du tar språkstödjaren till hjälp i vårt fall på studieväg ett och liksom pratar brukar kartlägga eleven lite grann (.) kolla liksom lite 
bakgrund och skola och vad den hållt på med i sitt liv och hur den har det för övrigt för om du inte vet det (.) då är det svårt du måste ju 
känna eleven lite mer faktiskt för hur ska du annars veta det kan ju va andra saker som stör eh psykosociala som förstör eller aa stress eller 
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trauma eller det kan ju vara såna saker och det kan va (.) och det kan va så mycket och vad vill den här eleven vad har den för 
framtidsvisioner eller inte man måste liksom aa man måste lära känna eleverna för annars 
I: så det är du och språkstödjaren och eleven som sitter tillsammans 
V: aa det är vi ju då 
I: precis eh jag hade det inte som fråga men nu vill jag bara fråga annars att har du nytta av det som du gjorde i grundskolan 
V: ja mycket 
I: och just liksom lågstadiet och sånt 
V: aa otroligt mycket aa i alla fall med de här grupperna aa jo det är inte så olika eh (.) men det är det är olika men på olika sätt vad ska man 
säga men pedagogiken med läs och skrivinlärning skiljer sig ju en del förstås eftersom eftersom barnen har ju ändå ett väldigt stort språk 
även om de kommer när de är sju år så har de ju ett jätte stort försprång i språket gentemot de här är ju totalt när du börjar så kan du ju 
inte till exempel använda samma material  
I: ja det är ju svenska barn du har jobbat med 
V: det är ju totalt omöjligt om du har en bild på en ekorre till exempel vad är det här de har ju ingen aning om vad en ekorre är så du måste 
ju utgå ifrån att de nej du måste utgå ifrån ett vuxet perspektiv och vad de möjligtvis har för erfarenheter ehm aa så det är men ja 
I: är det något som du vill tillägga ännu som du kommer på som när det gäller läs och skriv tidig läs och skrivinlärning  
V: jag skulle bara säga att det tar otro:ligt mycket tid jag jag tycker att det är så ibland tycker jag synd om eleverna för att de kommer hit 
och jag vet att de har sju år framför sig om de ska kunna behärska språket någorlunda att de ska komma ut i samhället och då talar jag om 
snabba elever  
I: mm mm 
V: sju års studier (.) alltså det är det är tufft (.) om man tänker studieväg ett vad de skulle behöva egentligen så är det sju år aa (.) för de har 
ju de kommer inte hem det är så de kommer ju inte hem och övar svenska de hör det bara tre timmar i skolan alltså det är ju så det är ju 
helt det är ju så ja eller egentligen fjorton år ja men alltså det är (.) de som tar sig upp jag har en handfull elever genom de här tre åren som 
jag kan räkna på mina fem fingrar som har tagit sig upp till C nivå 
I: precis det säger ganska mycket  
V: det är fem av hundratals elever så det säg- det talar ju sitt språk va men det finns ändå några och det är dem vi vi vi lever på hoppet det 
är därför vi jobbar  
I: precis 
V: aa att det finns dem som som men det är inte många men dem vill vi ändå fånga om det nu finns en eller två eller fem så är det ju värt 
att förs- att att göra en insats hmm men men aa det är tufft men det är väldigt roligt för det är roligt med utmaningar också jag gör för 
övrigt när det är läsinlärning vi så gör jag såna här när vi har varit på studiebesök som nu när det har varit vinterfest i tisdags så gör jag alltid 
I: åå vad roligt 
V: jag gör alltid såna här ibland skriver vi tillsammans ibland skriver jag men nu skrev jag för jag vill här är meningar då som då tittar man 
efter verb och tränar och läsa och det här blir läsläxa och det är man skriver verben i olika form och man försöker uttala kä:rle:k 
I: och det är faktiskt vad de har 
V: aa det här var det de har varit med om så  
I: nej vad roligt  
V: det här tror jag är väldigt viktigt att du utgår från (.) de har ju varit med här så att det blir mycket lättare än om du tar en liten text om 
kalle kula som skulle ut till skogen det är inte liksom nära dem det här är i alla fall ett sätt att hjälpa dem också med skriv läs och 
skrivsvårigheter därför att de har varit med om det här  
I: precis  
V: det vill jag bara säga  
I: så nånting konkret 
V: aa konkret och där finns ju det här är ju det det här är ju en B nivå om det skulle vara A nivå så kanske det står kanske bara en en jätte 
kort mening eh på varje eller bara kanske aa för här är lite svårare här ska det ju stå lucia köper en bok skulle det stå här till exempel  
I: så ta språket nära eleverna  
V: aa ja därför att annars tycker jag de nej  
I: och egentligen det som du gör det är att du anpassar ju materialet till eleverna eller hur 
V: ja ja jag kan inte jobba efter en bok till exempel  
I: nej 
V: nej men jag har böcker jag har fler massor jag har framåt jag har många olika böcker där jag hämtar jag tittar efter om vi nu har ett tema 
på vad vi nu ska ha handla i affär då eller vad det nu ska va eh då tittar jag finns det nåt matnyttigt i de här  
I: precis  
V: så tar vi det som finns jag gör inte tvärtom att jag tar boken och sen nej utan vi har ett tema och sen så hittar vi alla möjliga infallsvinklar 
mm mm 
I: aa men tack så mycket 
V: tack usch jag bara babblar 

Bilaga 5d Viktoria 
Viktoria = V 
Intervjuare = I 
 
I: vad har du för utbildning 
V: eh dels så har jag ju en lärarutbildning i svenska och svenska som andraspråk och litteraturvetenskap eh till gymnasiet och sen så har jag 
ju SFI också för jag läste det efteråt och sen har jag en dramapedagogutbildning på folkhögsskola 
I: och vad jobbar du med just nu 
V: nu jobbar jag på studieväg ett i en A grupp 
I: mm och studieväg ett betyder att? 
V: eleverna har ingen eller väldigt kort skolbakgrund 
I: hmm vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska förutom SFI har du nån annan erfarenhet 
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V: om jag har nån erfarenhet sen tidigare aa eh asså jag har jobbat på SFI tidigare innan så har jag jobbat kanske tolv år sammanlagt på SFI 
men jag har jobbat i B grupp också på studieväg två och sen har jag innan det så hade jag nåt- det var en kurs som hette kommunikativ 
svenska för analfabeter ett jättekonstigt ord det var nån kurs via arbetsförmedlingen så då hade jag deltagare med ingen skolbakgrund 
men jobbade bara muntligt med dem 
I: ja okej hur länge har du jobbat i nuvarande position 
V: sex år 
I: mm hur länge har du jobbat som lärare  
V: eh (.) då är det ju frågan om som lärare lärare lärare så har jag jobbat fjorton femton men innan dess så var jag ju kanske dramapedagog 
i åtta tio år också men inte som lärare liksom 
I: har du alltid jobbat med vuxna  
V: nej jag har jobbat med barn också men som dramapedagog 
I: mm precis hur gamla var de barnen 
V: de var alltifrån sex år till arton  
I: okej mm sen till utmaningar i den tidiga läs och skrivinlärningen (.) det här har du ju svarat på redan tidigare  
V: mm 
I: vilka tankar väcker det hos dig när du uppmärksammar svårigheter i läs och skrivinlärningen hos eleverna 
V: eh ja då måste jag ju säga såhär eftersom de inte kan eh läsa varken på sitt modersmål eller på svenska när de kommer till mig eh (.) så 
börjar vi liksom helt från början och då kan på ett sätt kan man ju säga de har ju svårigheter allihopa för de har ju inte lärt sig men jag har 
blivit bättre och bättre med åren på å se att den här eleven kommer å få svårigheter för i början är alla ganska lika man lär in lite bokstäver 
och lite ljud och lite stavelser och då då de brukar ha en period i början då de lär sig ganska fort och sen men jag ser ganska snabbt vilka 
som kommer få hinder i sin utveckling  
I: men hur reagerar du när du stöter på problem 
V: hur jag reagerar känslomässigt? 
I: mm 
V: aa ja ehm  
I: och vad tänker du liksom på vad är första tanken  
V: jag tänker men det är väl bara (.) aha hon funkar så eller han funk- eller det är å försök- det gäller ju att hitta nycklar till dem som inte lär 
sig inom normalen hur kan jag hur ka- vad kan jag om det inte funkar med det jag gör hur kan jag göra på ett annat sätt så  
I: hur upplever du hela situationen  
V: eh spännande (.) jag tycker att det är roligt eh det hade varit tråkigt om alla lärde sig  
I: mm ja vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen när det gäller till exempel läsning vad är det för problem 
eleverna har eller hurdana svårigheter de har  
V: eh för det första att förstå hela (.) eftersom de bara har tänkt språket som muntligt som en talad massa så har de ju inte tänkt eller de 
vet ju att det finns skrift när de kommer till mig men de har liksom aldrig reflekterat att det här att vi att det vi säger att det kan man skriva 
också och att det är att det är en annan form av det så att bara det att förstå att det vi pratar om kan vi skriva att det är samma sak eller att 
det inte är riktigt samma sak med att det är nåt eh (.) att få dem å reflektera över det tycker jag och sen är det ju svårt bokstavsljud att 
bokstäverna är ljud och att ljud blir stavelser och att stavelser blir ord och att ord bildar mening som betyder nåt för dem 
I: och det är både problem när det gäller läsning och skrivning eller finns det nåt speciellt vid skrivningen sen också att skriva bokstäver 
eller  
V: alltså skrivning på A ja alltså skrivning på A kurs målen är ju i princip att du ska kunna fylla i en blankett med eh med dina 
personuppgifter och sen skriva av en text så vi jobbar ju sällan med producera eget det är avskriften  
I: men vad kan det finnas för problem i det då att när de ska kunna fylla i en  
V: ja asså dels så det är ju motoriskt om om jag har elever som inte har hållit i en penna eh om de inte kan hålla i en penna så måste de ju 
få motorisk träning eh  
I: ja mm 
V: och se vad som står och och avstånd och och liksom men en sån sak är ju väldigt enkel ofta det är inte det som är problemet det är 
läsningen som är problemet skriva kan alla lär- alltså skriva av kan alla lära sig att teckna av en bokstav som som en bild det är ingen 
svårighet där  
I: och i läsningen är det det här att koppla ihop att bokstav är en ljud eller ett ljud och att det 
V: aa precis och att det är att det är (.) för ibland kan jag tro att de kan tycka om man är de kan tycka att det är precis vad som helst där är 
principen att du måste börja där på första bokstaven och du måste liksom ljuda dig genom det här och sen kan du göra en gissning vad det 
är (.) de vill gärna s- H hissen aa för vi har pratat om hissen för ett tag sen fast det står h:alsen att de gör och de vill ju va duktiga de vill att 
det ska gå fort liksom (.) och läsriktning är ett jättestort problem trots att de inte kan läsa på arabiska då är väldigt skumt för då börjar jag 
tänka att hela beroende på vilket håll man läser åt och vi läser ju från vad blir det höger till vänster vi höger till 
I: vi läser som från vänster till höger 
V: vänster till höger  
I: och de från höger till vänster 
V: aa eh men att hela kanske samhället och alla bilder och allting är uppbyggt så för att jag har massa elever nu som läser tvärtom asså så 
står det al så läser de la  
I: ja precis ja 
V: men de kan ju inte läsa på sitt på arabiska de kan ju inte läsa på arabiska tänker jag då  
I: nej 
V: jag pratar om arabiska för vi har många arabisktalande  
I: ja precis eh sen det är viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser på vilket sätt sker det i din verksamhet och vad 
betyder tidiga insatser för dig 
V: tidiga och då menar du du menar insatser som jag själv gör också aa 
I: ja mm 
V: eh tidiga insatser betyder (.) först måste jag ta reda på deras bakgrund så att jag ser vad är rimligt nån som har haft lite skolbakgrund kan 
jag ställa större krav på att det går fortare nån som kan läsa på hemspråket det ska gå fortare men har man noll års skolbakgrund och inte 
kan då då tar det tid eh men så fort som möjligt jag tror att jag kanske börjar se efter en månad då börjar jag se efter kartläggning efter att 
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den första omvälvande processen att bara sätta sig in skolbänken då börjar jag se men jag har blivit snabbare på det det är sån här 
övningssak att jag ser det mycket snabbare 
I: aa i vilket skede av till exempel kursen upptäcker du oftast att nån har- nån behöver extra stöd från dig eller 
V: när vi sammanlj- alltså asså skede av kursen kursen går inte linjärt det är det vad jag ska säga  
I: nej nej men i vilket skede liksom av inlärningsprocessen 
V: eh mm (.) när (.) de ska börja sammalj- sammanljudningen av två bokstäver där blir den 
I: ja sen så själva extra anpassningar och det här stödet (.) vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skriv vad brukar du 
som lärare göra som först när problemen uppstår (.) vad gör du i klassrummet liksom  
V: avdramatisera med eleven så att den inte sitter och känner och mår dåligt och tror att jag har eh och eftersom vi har kontinuerligt 
intag så finns det ju alltid några som har kommit längre i läsprocessen och så kommer in nya som inte kan nånting nej men att säga att 
liksom får dem å tycka att du inte ska jämföra dig själv med de andra utan försöka jämföra dig själv med var du startar och var du 
kommer det är det är ju liksom nummer ett om jag inte annars kommer de bara å va stressade och försöka dölja för mig att de inte kan 
det är det absolut det är det viktigaste 
I: ja mm och vilken åtgärd provar du först eller kan man säga det 
V: att ge (.) att (.) att först ge olika material till folk att de inte ska få- de ska inte behöva sitta med samma material de ska inte behöva 
sitta med ett material som är för svårt har vi diktamen till exempel kanske nån får tre ord och nån får tolv men ändå viktigt att vi håller 
på med samma sak så att den häran som är ny ändå känner att den är med med i gruppen och med i vad vi håller på med där 
I: precis precis eh hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och skrivinlärningen till exempel vilka extra extra anpa- anpassningar brukar 
du använda och varför  
V: hmm åå mm om de har nånting de ska jobba självständigt med så vet jag vilka jag behöver gå till först gör jag ju en gemensam förklaring 
för alla och så kanske vi gör uppgiften muntligt eller vi gör det tillsammans och sen om de ska jobba själva så vet jag att det finns två eller 
tre som jag måste gå till en gång till och försöka nå den personen på det sättet som är bäst för den så ett litet omtag med folk  
I: mm aa 
V: det är viktigt (.) ja och sen (.) jag låter eleven som har det lite svårare läsa samma text flera gånger under veckan repetition repetition 
repetition (.) eh (.) för dem som behöver har jag ju bestämda sittplatser så att de sitter med någon som kan stötta dem på ett bra sätt aa 
sånt kommer jag på just nu 
I: okej mm du gör säkert mycket men kanske svårt att komma på bara såhär 
V: aa SKRATTAR (.) sen får också de elever som kan göra uppgiften självständigt jobba självständigt medan jag sitter tillsammans med den 
som behöver mer stöttning och träning (.) ja och spela in arbetsmaterial med mobiler det är viktigt och nyttigt för dem som inte kan läsa  
I: mm bra det var ju många grejer där mm (.) är det några såna här extra anpassningar eller ståd- stödåtgärder som du har provat med som 
inte har funkat funkat (.) just för din målgrupp 
V: just i läs och skriv mm eftersom jag jobbar mycket muntligt också eh (.) näj  
I: eller kan man ens fråga så kanske man kan inte ens fråga så 
V: nej näj nej alltså jag tror jag är så intuitiv där så jag vet knappt vad jag gör det är ju det (.) så  
I: ja sen vilka åtgärder är de viktigaste enligt dig eller såna här extra anpassningar om det skulle komma en nyex- examinerad lärare in 
V: mm 
I: som har problem med liksom eller elever som har problem med läs och skrivsvårigheter så vad skulle du ge för tre viktigaste tips när det 
gäller extra anpassningar 
V: aa relation med eleven prata med eleven varför vad hur upplever eleven det har de nåt förs- det kan finnas liksom saker som knutar som 
kan vara där eh och att aldrig ge en massa material som ligger över huvud på eleverna 
I: mm så rätt nivå  
V: rätt nivå det är så otroligt otroligt viktigt och jag tror största felet alla lärare gör är å ligga för högt (.) man tror att eleverna förstå 
mycket mer för eleverna säger jag förstår (.) det alltså det är det är det absolut viktigaste in- myck- och sen att inte gå för snabbt fram (.) 
repetera samma sak fast på väldigt olika sätt eh mycket repetition fast på olika sätt så att det inte blir tråkigt så att de inte slår av av den 
anledningen  
I: ja precis hur involverar du eleven i planering genomförandet och uppföljning av extra anpassningar  
V: eh  
I: eller mycket är ju sånt som du gör säkert automatiskt som såhär men om du gör nåt slags plan  
V: jag har ju kartläggning med alla och då så säger jag om jag uppmärksammat redan så då säger jag ju det liksom att jag uppmärksammat 
att du kommer nog å behöva att det här kommer att ta lång tid eller att du kanske behöver lite mer hjälp med det här är det okej att du får 
också säga såhär att är det okej att du får lite mindre än de andra eller du får lite annorlunda så att den personen är med på det eh och sen 
när EHT har hjälpt till då måste man ju självklart fråga eleven vill du det här ska vi- också förklara för eleven det här kommer kräva krävas 
lite av dig det är liksom en satsning vi gör för dig som vi inte gör för alla är du beredd å liksom på att ta den utmaningen så att eleven är 
med på tåget och fattar (.) varför vi gör det och också att vi inte matar dem och så kan de allt efter- att det krävs även om det är svårt så 
krävs det kanske dubbelt så mycket ansträngning för å nå samma mål 
I: vad tycker du är elevens ansvar i det här 
V: eh att komma att att ja om de har nån extra tid att komma på tiderna eh att repetera hemma det är deras ansvar 
I: ja eh följer du upp extra anpassningar på nåt sätt eller hur gör du (.) hur följer du upp de extra anpassningar som har gjorts 
V: ehm i klassrummet menar du  
I: ja kanske både och i klassrummet och om EHT har gjort nåt 
V: ja men det är lättare att säga hur jag följer upp om om EHT tar hand om en elev för då då går jag ju in och kollar under tiden liksom eh 
och sen så får man ju ha nåt slags avstämning och se om det ger nån effekt eller inte ger nån effekt för det finns ju fall då det faktiskt inte 
gör det också och då får man kanske fundera är SFI rätt för den här eleven eller kan det göra nåt annat (.) extra anpassningar i mitt 
klassrum är så väldigt svårt å säga för alla behöver extra anpassningar det är liksom ett arbetssätt som jag kör med alla 
I: precis ja ehm hur arbetar du med att dokumentera extra anpassningar  
V: jag (.) kartläggningen först (.) och där brukar jag skriva in nån not att det här är inte och sen så brukar jag kanske en gång i månaden 
skriva lite lite om va- men det gör jag om alla elever jag skriver lite om varje elev vad jag tycker nu har de nått hit och nästa steget är å 
komma dit och sen kan man gå tillbaka och titta har de nått dit eller står de och stampar på samma ställe 
I: och där kommer ju med också om du har gett nåt extra stöd till 
V: ja precis 
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I: mm ja på vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningar eller stödet du ger grundar sig i elevens behov hur vet du vad elevens behov 
är hur vet du att de- det stödet som du faktiskt ger är det som eleven behöver det här är ju ganska 
V: det vet jag ju inte riktigt alltid 
I: näj 
V:  det kan jag ju inte veta men det är därför det är väl kanske därför eh det gäller å ha en kommunikation och så titta kanske lite på ålder 
på eleven också på- är det nån som är ung ska hon gå vidare eller han gå vidare i studier är det nån som kanske bara behöver det absoluta 
nödvändigaste som att fylla i en blankett och skriva sitt personnummer eh A kurs rymmer ju allt det här(.) alla behöver in- en A kurs 
behöver inte se likadan ut för alla de kan men men men prata med eleven och titta om- och jag tänker att om det fyller ett behov då är 
eleven nöjd i skolan då är eleven närvarande och jag ser i blicken att det här ger nånting en elev som börjat vantrivas fyller jag ju int- fyller 
skolan inte rätt behov av och då måste jag ta ett prat med den eleven om varför det är som det är liksom 
I: samarbetar du med andra lärare när det gäller stödåtgärder för läs och skriv eller extra anpassningar 
V: vi har ju läsgrupp två gånger i veckan då vi är lite nivåindelade (.) då brukar språkstödjarna ta hand om dem som funkar och jag tar hand 
om dem som inte funkar eh det är lättast så för att det (.) är så viktigt att man inte går för snabbt fram liksom eh så då plockar jag ut kanske 
fem sex stycken som jag vet verkligen behöver jobba i sin takt och språkstödjarna tar då hand om de andra så jag samarbetar så till vida att 
jag får tid  
I: mm är det ett system i ert arbetslag eller är det bara ditt 
V: det är ett system i arbetslaget alltså att vi har halvklass och läsgrupper är ett system sen kanske lärarna gör på lite olika sätt hur de men 
jag tar konsekvent liksom den svagaste gruppen den svagaste jag gillar inte det uttrycket men de som behöver mest stöd just nu 
I: har ni i arbetslaget annars liksom samarbete när det gäller stöd i klassrummet sådär att inte bara den här läsgruppen  
V: mm  
I: men att samarbetar du med nån kollega i arbetslaget och kanske hjälper henne med extra anpassningar och hon hjälper dig eller hur 
liksom  
V: ja vi har ju aldrig en lika alltså vi har ju var sin nivå vi har ju- men däremot när en elev byter grupp då kan man ju då behöver man ju 
kunna säga att den här kommer att behöva det här och det här och det här hos dig också det här är inte klart men nu står fem stycken och 
väntar som ska in liksom så eh så så så på det sättet hjälps vi åt men vi delar inte upp i grupper mellan oss eller så nej det gör vi inte 
I: diskuterar ni stödåtgärder i arbetslaget när ni har möten 
V: ja det gör vi (.) där är ju svårighet ibland brister ur resursperspektiv  
I: mm aa hur upplever du nivån av lärarnas kunskaper om läs och skrivsvårigheter i 
V: överlag eller 
I: både i överlag och sen i arbetslaget  
V: dåligt  
I: mm och både och överlag och 
V: ja  
I: vad tror du att det beror på  
V: det är ingen som orkar hålla på med den grundläggande läsinlärningen den är ganska trälig den är jätte- jag visste ingenting om den när 
jag började jag var verkligen första året gjorde jag mycket hemska saker som inte hjälpte eleverna nånting eh och jag kan inte påstå att det 
är att det ger mig en kick varenda gång som lärare men däremot så ser jag har det är så viktigt har de inte det här då kommer de aldrig 
vidare jag upplever att många slarvar bort det slarvar över det och vill gå på för för snabbt med avancerade saker för att tillfredsställa sig 
själva  
I: mm (.) sen till slut eh hur vet man vad svårigheterna beror på hur vet man liksom att om de är andraspråksinlärningsproblem om det är 
specialpedagogiska behov om det är att de är analfabeter  
V: det är jättesvårt det är faktiskt jätte jättesvårt å veta ehm  
I: har du nåt hum liksom att när du träffar elever så kan du ana nånting och vad begrundar du dig för eller hu- 
V: ja jag vet att till exempel de som kommer från somalia de som kommer från en liten liten by och aldrig har haft nån kontakt med 
skriftspråk överhuvudtaget där tar det jättelång tid de kommer å lära sig att prata fort men de kommer att ha jättesvårt med det här  
I: så där är det egentligen det att de är analfabeter 
V: där är det det 
I: inte kanske det att det är andraspråksinlärning 
V: nej nej där är det eh nej där att de är analfabeter och ofta är det att de är att de är det asså att de har inte de har inga spår i hjärnan i det 
här det är nytt det är nytt nytt nytt ett barn våra barn har vi läst med vi gjort pussel jobbat med bokstäver eh de är i en lit- litterär värld 
hela tiden här har de varit i en en muntlig kontext de eleverna tar jättelång tid 
I: precis (.) hur vet du sen liksom att om de behöver faktiskt specialpedagogik eller om det är bara vanliga svårigheter  
V: eh asså dels är det ju tiden börjar det gå för lång tid och det inte händer nånting då måste jag ju och sen om man tittar på liksom elevens 
livssituation för övrigt är det trauma jätte- för alla våra är flyktingar så är det många med trauma och det påverkar ju inlärningen jätte 
mycket eh men det är väl mest men här borde det asså jag har ju ändå nån slags mall asså att en A kurs sträcker sig tio månader ungefär 
tyvärr samma antal tid för läsande elever och icke läsande elever på spår- det ska egentligen finnas det borde finnas nån alfa grupp ehm på 
tio månader en som absolut inte har det från början kan aldrig bli en läsare på tio månader men de ska ha börjat förstå hur man gör de ska 
ha börjat men när man fortfarande efter tio månader sitter och börjar läsa var som helst lägger till en massa saker och  
I: ja precis  
V: och jag känner att det händer ingenting  
I: så då är det 
V: då är det såhär och det börjar kännas det brukar börja kännas som en liten frustration att nu borde hon väl ändå då känner jag att då då 
då tror jag inte att det inte handlar om deras låga bakgrund utan att det handlar om att de har att de ja och sen är det många av våra elever 
de har ju kanske blivit utkastade från skolan på grund av att de har varit att de inte har lärt sig jätte många har gått två tre år och sen har de 
inte få- och tror då att de är dumma (.) det är en annan skolkultur där också och då kanske de redan där de hade svårt på sitt språk också 
med det här med (.) det finns ju inte vi är ju så utvecklade när det gäller specialpedagogik det finns ju inte i de länderna där jag har elever  
I: nej näj (.) är det något som du vill tillägga som du tycker att inte vi inte har nämnt som du tycker är intressant eller viktigt 
V: aa vi igår så var vi ju på en föreläsning som handlade om nationella prov då pratade man om inlärning då visade de en bild som det här 
blir jätte konstigt på band men i alla fall jag tar det i alla fall SKRATT eh att språkinlärningen är som ett isberg och att det här längst upp 
man ser så det är liksom själva inlärningen av språket och allt under är den egna litteraticeten som man har från sitt eget land eller från sitt 
eget språk då är det alltså allting man har tänkt och känt runt ett språk hur man vet om språkets uppbyggnad hur man vet om formsaker 
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och då slog det mig (.) mina elever har inte de har inte och det där var mycket större de- den undredelen under vatten den är så mycket 
större än den där lilla de har ingen rot  
I: nej dina elever har ju bara den där flytande 
V: de är ett isvak eller isflak som flyter omkring eh så jag har verkligen börjat att ju mer jag jobbar desto mindre vad ska vi säga inte dåligt 
samv- ibland kan man ju ifrågasätta sin lärarkompetens varför går det så långsamt eller varför går det inte men det är så komplext och stort 
och det är så mycket de behöver lära sig  
I: mm 
V: det slog mig igår isberget det var en så tydlig bild på isberget och sen att ändå inte (.) när man inte lyckas med en elev så är det så lätt att 
säga att det är elevens fel det är aldrig elevens fel det är nånting vi måste ändra på i skolan de två sakerna ville jag säga  
I: aa okej tack 

Bilaga 5e Vilma  
V= Vilma 
I= Intervjuare 
 
I: först vad har du för utbildning  
V: jag är förskollärare i botten  
I: mm 
V: gick en sammanordnad utbildning med lågstadielärare mellanstadielärare och fritidspedagoger så den var lite speciell sen har jag 
grundskollärare år (.) aa typ år typ sex till näj år ett till sex eh svenska och matematik 
I: mm jag skriver lite här men att jag liksom 
V: mm och det är jag tror att den utbildningen hette säl utbildning 
I: hmm okej 
V: och sen är jag sva lärare 
I: vad jobbar du ju du med just nu (.) vilka vad har du för grupper och sånt 
V: jag jobbar med A grupp kan man väl säga A kurs 
I: och vad betyder det 
V: det betyder att det är det allra första steget eh jag jobbar på studieväg ett lågutbildade illiterata 
I: mm eh vad är dina erfarenheter av att arbeta med elever med annat modersmål än svenska så alltså de som har invandrarbakgrund som 
inte har svenska som modersmål 
V: det har jag nog alltid gjort (.) alltså i hela i hela mitt yrkesliv 
I: ja precis 
V: har ju har ju eleverna kanske hälften eller tjugofem procent av eleverna ett annat modersmål än svenska  
I: precis 
V: och först i grundskolan och sen fem år på SFI med vuxna  
I: mm hur länge har du jobbat nu i nuvarande position 
V: i fem år 
I: i fem år mm hur länge har du jobbat som lärare 
V: 31 år 
I: det här svarade du egentligen redan har du alltid jobbat med vuxna  
V: nej 
I: om inte så vad så det var ju med barn  
V: mm 
I: sen till själva utmaningar i den tidiga läs och skrivinlärningen (.) först vilka tankar väcker det hos dig när du uppmärksammar svårigheter i 
läs och skrivinlärningen och just i den tidiga läs och skrivinlärningen att vad hur reagerar du vad tänker du på hur hur hur upplever du hela 
situationen när du märker att oj där går det inte riktigt till som det ska  
V: att den måste få hjälp alltså direkt av mig individuellt att och att eh den måste få förklarat för sig på sitt modersmål kanske vad det är 
som den bör tänka på och bör göra för å komma vidare  
I: mm (.) men du känner dig liksom att okej du du börjar liksom beta på du börjar jobba med det här att inte liksom att åh nej gud liksom 
eller hur helt liksom känslan vet du 
V: nej nä SKRATTAR ja men man kan ju tänka att oj den förstår inte det här det är nånting och så då blir jag ju medveten om det och då blir 
man ju då just den eleven  
I: mm vilka typer av svårigheter möter du i den tidiga läs och skrivinlärningen om du tänker läsning först och sen skrivning att läsning att 
vad finns det för svårigheter som eleverna har  
V: i grunden tror jag ju på det här att man måste höra eh att man måste lära sig att ljuda ihop i och för sig eh (.) jag tror ju att ordbilder 
också kan vara bra för korta ord men att man måste lära sig att höra ljuden och förstå i vilken ordning de ska komma (.) och bli medveten 
om det ett slags medvetenhet  
I: mm är det (.) vilken typ av svårighet vad vad gör eleverna liksom vänta hur ska jag formulera det här ehm är det svårigheter just i att höra 
ljuden du möter 
V: det kan va det kan också ha va svårigheter i vilken plats kom vissa elever hör inte jag mena hon hör inte först eller sist liksom jättesvårt 
att höra skillnaden på det 
I: precis 
V: och sen som du sa med skrivning ibland tror ju jag att att man måste ha lä- det går ju inte kanske att bara börja med läsning och inte 
skriva nåt utan jag tror ju att vissa kanske har lite lättare om man lär sig läsa genom att skriva och sen tvärtom även om jag sen tror att de 
flesta läser först på nåt sätt korta ord men 
I: vad har de för svårigheter i skrivning 
V: i skrivning (.) a det är ju att höra ehm å spe- med mina elever nu då är det ju ljuden som är svåra å få en bild över  
I: ja (.) och det påverkar ju både läsning och skrivning 
V: ja  
I: det här med ljuden  
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V: ja ja 
I: och då (.) det är ju viktigt att upptäcka elevens behov tidigt och sätta in stödinsatser på vilket sätt sker det i din verksamhet (.) det här 
med liksom tidiga stödinsatser på vilket sätt sker det 
V: jag har ju så pass lågut- de har ju inte alls kommit så långt i sin läs och skrivutveckling så jag har ju (.) jag sitter ju individuellt med alla 
också oftast när vi jobbar med läsning och skrivning om man säger 
I: vad betyder tidiga insatser för dig när är tidigt  
V: asså det är ju väl med en gång det är ju det jag jobbar med liksom förstår du det är ju ehm  
I: hur länge tar det för dig att upptäcka att nån har lite extra svårt om du får en ny elev 
V: aa det är ju väldigt svårt för de här eleverna tar ju otroligt lång tid och det kan jag ju om jag bara tänker på mig själv tvärtom att jag 
flyttar till ett arabiskt talande land och jag ska lära mig de där tecknen och jag pratar bara svenska hela dagarna alla i hela min omvärld är 
svenskar så det är klart alla på lektionen pratar svenska så det är klart att det tar tid  
I: precis 
V: det är ju verkligen ett andra språk man lär sig 
I: men på en gång så ska man sätta in tidiga insatser direkt när man märker nånting tänker du är det så som jag uppfattar jag rätt då 
V: ja men jag tänker att det är det vi håller på med att de är på olika nivåer och det går olika snabbt och ibland i början vet jag ju inte jag om 
det beror på att de aldrig kanske har gått i skolan förut att man inte eh eller å att det bara kommer att ta tid eller om det är nån specifik läs 
och skrivsvårighet eleven har det kan jag inte säga på en gång så  
I: mm när eller i vilket skede upptäcker du oftast att en viss elev är i behov av extra stöd (.) vad är det som händer i klassrummet när du 
märker att nej här  
V: aa men det är till exempel nån som som kanske inte hänger med i deras andras takt på att läsa att det blir att den liksom att den inte 
kommer framåt nånting fast de andra går framåt 
I: ja(.) och vad gör du när du möter en elev med svårigheter i läs och skriv att vad brukar du göra som först i klassrummet när det kommer 
problem eller när det uppstår problem  
V: Ja när det gäller lässvårigheter så (.) det kan ju variera väldigt mycket på situation vad är det för elev eh var eleven är placerad vilka 
den sitter bredvid det kan ju kanske va koncentration (.) det finns jätte många olika sa- olika eller till exempel det kan ju va nåt som inte 
alls ha med skolan att göra hemförhållanden ingen lägenhet inget det är ju massa med olika faktorer som det kan bero på  
I: hmm och utifrån det så? 
V: hmm aa det blir ju väldigt individuellt 
I: precis så egentligen om jag uppfattar rätt så då kan man kan inte säga direkt att vad gör du som först utan det beror ju på situationen  
V: näj  
I: hmm eh vilka extra anpassningar använder du och varför eller hur stött- ja huvudfrågan är hur stöttar du en elev med svårigheter i läs och 
skrivinlärningen att vilka stödåtgärder använder du och varför 
V: om jag tänker så här jag har lite svårt å se med de flesta i min klass behöver ju väldigt mycket stöttning i allt det här 
I: och hur gör du det 
V: eh (.) asså det handlar väl om att utforma undervisningen på ett speciellt sätt variera ha olika kortare pass kanske inte för länge med 
nånting eh (.) och försöka asså det svåra tycker jag försöka å hålla sig (.) asså att de måste ändå ha en struktur så att det inte blir nya saker 
varje dag för det blir också sen en svårighet utan de ska kunna komma in och veta att det här det här kommer vi att göra idag och så och 
ändå lägga in lite andra grejer också det är som en slags försöka se till det sen tycker jag det är väldigt svårt också med min grupp då jag 
tänker det här å få dem å arbeta sjä- lite självständigt (.) en som inte går fram och inte kan läsa och skriva men den måste ju också kunna 
känna vad kan jag ge för uppgifter  
I: aa eh vissa såna här stödåtgärder som du har provat så har du ja eller vilka stödåtgärder har du provat men som inte har fungerat eller är 
det nånting som du kan säga att den här åtgärden funkar inte för de här eleverna (.) som exempel så då Veronica sa då att hon kunde inte 
komma på liksom så mycket annars med det här med tiden att hon tänker att de skulle kunna jobba längre självständigt än vad de kan och 
då gör hon en missbedömning där liksom med tiden men har du  
V: vad var frågan SKRATTAR 
I: att finns det nån nån stödåtgärd- 
V: som inte  
I: som du provat men som du märker att det här går inte hem alls det här fungerar inte när det gäller läs och skriv 
V: aa aa fast det är kanske olika för olika elever men jag har ju känt såhär nä det här funkar inte för den  
I: precis ja vilka åtgärder eller stödinsatser när det gäller läs och skriv är de viktigaste enligt dig om vi gör en top trea (.) om du säger till en 
ny lärare som kommer in att du du får ge tre viktigaste tips när det gäller man liksom elever i svårigheter med läs och skriv 
V: å men en viktig sak det är ju att man får tid med den här eleven varje dag kontinuerligt och får en slags liten träning för å se kommer 
den vidare överhuvudtaget eller det är ju en sak sen är det ju bra om man kan få tillgång till en modersmålstödjare också som förklarar 
kring det här och vad de ska öva på och vad problemet är och 
I: har du ännu en tredje 
V: ehm  
I: du hade extra träning liksom varje dag  
V: aa varierat då också på olika sätt  
I: jag skrev varierande undervisning 
V: hmm 
I: ja (.) det var bra (.) ehm hur involverar du eleven i planering och genomförandet av extra anpassningar  
V: då har jag ju ofta modersmålsstödjare till hjälp att man liksom nu är det det här och det här som du behöver träna på  
I: hmm 
V: och nu är du här och nu ska du gå komma lite dit liksom 
I: vem kommer med olika förslag (.) vad de ska göra  
V: det är nog mest jag med det är nog även lyssna på deras förslag 
I: hmm vad är elevens ansvar här 
V: jag jag tror ju ofta om man om det går knackigt med läsning och skrivning så deras ansvar är ju att träna  
I: ehm om du gör extra anpassningar till nån elev så hur följer du upp dem (.) om en elev säg ska få enskild träning med dig varje dag i två 
veckor så hur liksom hur följer du upp det sen efter två veckor (.) eller hur sker det 
V: ja (.) det är ju samma där att då pratar man ju om det nog med modersmålsstö- det måste nog- med språkstödjare  
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I: aa precis 
V: för å se fungerar det eller fungerar det inte varför har det inte fungerat eller varför fungerar det  
I: hmm och det är kanske lättare att- nä men jag tänker liksom sådär eftersom att om du följer upp eleven att du träffar ju eleven varje dag 
så du följer ju upp det kontinuerligt  
V: ja men precis så blir det ju(.) i en sån här klass så blir det ju så för de om vi säger att de går inte vidare då nästan som de fastnar ju där 
mm 
I: hmm hur arbetar du med att dokumentera extra anpassningar (.) finns det nåt administrativt arbete med extra anpassningar hur ser de 
ut 
V: det är väl de papprena vi få av er EHT som vi kryssar och har vi gjort det här och det här har vi gjort det här och det här 
I: hmm skriver du upp om du säger liksom att du ska träna med eleven en gång i veckan i två veckor skriver du upp det nånstans om det är 
nånting som eller det som vi inte har sagt utan 
V: ja asså jag har ju hela tiden men imorgon- jag har jag ofta nån liten lapp i klassrummet som jag då har med till nästa när jag ska planera 
nästa lektion 
I: hmm precis så du skriver det och 
V: jag får inte- sen har jag modersmålstödjaren och jag får inte glömma henne och säg det här och det här och det här på fredag 
I: precis 
V: när hon är med 
I: ehm på vilket sätt säkerställer du att de extra anpassningar eller stödet som du ger grundar sig i elevens behov så hur vet du vad eleven 
behöver egentligen (.) och att det som du hjälper eleven med så hur vet du att det är det rätta sättet  
V: näj det är inte så säkert att jag vet  
I: näj 
V: det får man ju prova sig fram och det har ju hänt flera gånger att man inte kommer längre och då tar man ju kontakt med spec läraren 
och EHT  
I: ja ehm samarbetar du med andra lärare när det gäller stödåtgärder för läs och skriv 
V: ja det tror jag för det är väl då man pratar när det inte går på räls det är då när man liksom jå man samarbetar ju annars också men när 
man har när man undrar över saker så vill man ju ha tips och när nu händer det här och det här vad kan jag göra nu och nu  
I: hur gör ni i arbetslaget 
V: vi är ofta två lärare eller tre kring eleverna och då diskuterar vi om jag till exempel om jag jobbar med Veronica så pratar vi om hur vi 
kan göra sen kanske blandar vi in EHT och då kanske hela arbetslaget är inblandad 
I: eh hur upplever du att stödåtgärderna eller extra anpassningarna fungerar inom ditt arbetslag (.) finns det ett system hur ni jobbar med 
dem  
V: eh nej 
I: liksom om man tänker bara på ert arbetslag 
V: nej kanske inte just kring det utan då har vi vänt oss till EHT om inte vi två tre lärare kommer vidare med (.) fast å andra sidan ibland 
diskuterar vi vi kan prova det här och vi har ju till exempel att vi har en av lärarna som kan ta lite extra undervisning också  
I: mm precis hur upplever du nivån av lärarnas kunskaper om läs och skrivsvårigheterna nu tänker vi igen liksom arbetslaget 
V: det tror jag det tror jag är ganska bra  
I: hmm (.) sen sista frågorna (.) hur vet man vad svårigheterna beror på hos era elever att hur vet man om de beror på andraspråksinlärning 
om de beror på att de har specialpedagogiska behov om det beror på att de faktiskt inte har skolvana  
V: kunde jag svara på den frågan (.) jag jobbade faktiskt med just det på mitt specialarbete ja när jag läste till lärare på den där säl 
utbildningen vad skiljer liksom hur vet man om en andraspråkselev har dyslexi till exempel  
I: ja 
V: det är svårt  
I: ja har du nåt humm här liksom när du tänker när du jobbar här när du möter en elev 
V: jag kan ju se ibland när de skriver så tycker jag man kan se att här är det mer än bara (.) bara språket men sen vet jag inte riktigt djupare 
om de är för att de kanske om de inte har sån lång skolbakgrund eller (.) det är svårt  
I: hmm (.) är det något som du vill tillägga som du kommer att tänka på som jag inte har frågat om  
V: nej men den frågan är ju intressant den vill man ju ha reda på  
I: precis (.) är det nå- nånting som du vill säga om extra anpassningar eller just när det gäller läs och skriv (.) du hade en top trea med extra 
träning, tillgång till språkstödjare varierande undervisning (.) ja men som sagt den sista frågan har vi ju med med det inte liksom vem kan 
svara på det SKRATT 
V: det är ju jätteknepigt faktiskt SKRATTAR 
I: men hur tänker du liksom att om du 
V: för vi hade ju elever i grundskolan som hade de här problemen och man vet inte och det är jättesvårt att göra även på deras modersmål 
göra eh såna här dyslexiutredningar jag vet inte det kanske har blivit mycket bättre i kommunen nu men  
I: men är det nånting kan du se att nånting skulle bero på att de inte har skolvana att de faktiskt är analfabeter 
V: ja det tror jag också är en del i det det kan var det också 
I: men vad kan va sånt då (.) som beror på att de är analfabeter finns det nån svårighet som du tror kan ha liksom direkt koppling till det 
V: det är ju ljuden mycket tycker jag det är ju ljuden jag blir ju gång på gång blir man ju såhär när man när de vill ha hjälp och det här vad 
säger de si: eller se: anki vilket är det alltså de hör inte (.) det är jättesvårt 
I: och det skulle kunna vara därför att de inte har lärt sig i skolan eller? 
V: det kan nog va svårt för all- vissa andra också tror jag men (.)  
I: aa det är den där frågan att den är viktig och den är intressant men den är liksom sådär att 
V: den är ju jättesvår också (.) däremot kan jag se elever som när jag jobbat på andra spår då som har kommit lite längre och som pratar 
ganska hygglig svenska och så vad beror det på och då när man har suttit med nån aa de det går ju bättre och bättre med läsningen men 
man märker ju att det är även det kräver så mycket koncentration och det här kanske inte är normalt  
I: mm precis och det är just på A nivån där är det svårt att 
V: där är det ju nästan lite special klass  
I: hmm precis aa men tack för den här intervjun 
V: tack 


