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                                                  ABSTRAKT 
 
Kravet på att kunna läsa och skriva är stort, både i skolan och i samhället i 
övrigt. Att lära sig läsa och skriva är en komplicerad process som upplevs mer 
eller mindre svår när vi tillägnar oss färdigheten. För en del människor förblir 
det svårt med skriftspråket. Från vetenskapligt håll är synen olika på vad 
svårigheten egentligen utgörs av. Ligger hindret hos en person eller i relationen 
med dennes omgivning? Jag har intresserat mig för vilken vetenskaplig syn en 
offentlig diskurs bygger på. Därför har jag valt att undersöka kommunala 
handlingsplaner om elevers läs- och skrivsvårigheter. Dessa utgör alltså mitt 
material. Syfte med min undersökning är att försöka kartlägga vilka perspektiv 
på läs- och skrivsvårigheter handlingsplanerna inkluderar i sina diskurser. För att 
försöka urskilja de perspektiv som utgör ”självklar” grund i handlingsplanerna 
har jag utgått från Laclau&Mouffes diskursteori. Metoden är således 
diskursanalys. Resultatet gav vid handen att ett medicinskt-psykologiskt 
perspektiv dominerar handlingsplanerna, men det finns även inslag av ett 
institutionellt perspektiv. Det sistnämnda leder dock inte till att inkluderande 
undervisning tas upp. En inkluderande undervisning hade kunnat innehålla fler 
inslag av praktiska och estetiska ämnen. De hade kunnat leda till att fler elever 
fått tillfälle att känna ”jag kan”. 
 

                   Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, medicinskt-psykologiskt perspektiv,  
                   handlingsplaner, diskurser. 
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1. INLEDNING  
 

Det är ett stort steg att lära sig läsa och skriva. Att lära sig denna teknik, är att lära sig 

ytterligare ett sätt att kommunicera med sin omgivning på, och inte nog med det. Man 

kan ta del av händelser och personliga erfarenheter som sker på en annan plats eller i en 

annan tid. Vyerna vidgas. 

     Vid tillägnandet av skriftspråket är det många som känner en stor glädje över sin 

nyförvärvade förmåga. Men det är inte för alla som det första mötet med skriftspråket är 

en källa till glädje. Det kan istället innebära ett ångestfullt möte.  

     Ordblindhet, dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter eller helt enkelt läs- och 

skrivsvårigheter är några av de uttryck som har använts för att beskriva eller förklara de 

situationer där skriftspråket ställer till problem för en person. Vilket av dessa uttryck man 

väljer att använda beror givetvis på vad man menar, orden har lite olika innebörd, men 

uttrycken ger också en fingervisning om vilket perspektiv man väljer att anlägga på 

problematik kopplad till skriftspråkstillägnandet. Problem med skriftspråklig 

kommunikation kan bestå upp i vuxen ålder, men oftast är det i samband med skolans 

verksamhet som vi hör talas om det.  

     Drygt tjugo forskare från svenska instutitioner har kunnat enas i ett gemensamt 

yttrande, ett konsensusuttalande, om läs- och skrivsvårigheters natur. De har kopplat 

begreppet läs- och skrivsvårigheter till elevers situation i skolan, men så är också en av 

deras uppdragsgivare Skolverket. Forskarna menar att: ”Elever som fungerar normalt i 

talspråkliga sammanhang men har svårt att förstå och meddela sig med hjälp av 

skriftspråk har läs- och skrivsvårigheter” (Myrberg 2003). 

     Jag kommer i detta arbete att använda mig av begreppet läs- och skrivsvårigheter och 

då mena något som ligger snuddande nära Myrbergs definition ovan: ”Personer som 

fungerar normalt i talspråkliga sammanhang men har svårt att förstå och meddela sig med 

hjälp av skriftspråk befinner sig i läs- och skrivsvårigheter”. 

     Den skriftspråkliga kultur vi idag har i Sverige omfattar stora delar av befolkningen 

men det har inte alltid varit så. Förr fanns det möjlighet att sluta skolan tidigare än idag 

och det fanns fler arbetstillfällen för okvalificerad arbetskraft. Man skulle kunna säga rent 

generellt att arbetslivet tog vid tidigare i en människas liv. I dagens skolväsende är nio 

skolår obligatoriska. Därutöver finns på frivillig basis ett förberedande skolår före 

grundskolan samt tre år i gymnasieskola efteråt. Det blir tillsammans tretton år i skola. 
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Många elever får uppleva hur texten trilskas med dem. De kan också få uppleva hur de i 

förhållande till jämnåriga kamrater inte klarar lika mycket och hamnar ”efter”. Trots detta 

är det många som inte ger upp. Cecilia Nielsen har fascinerats av detta fenomen och 

skrivit en avhandling om nio personer i kontakt med någon form av utbildning. De 

befinner sig alla i läs- och skrivsvårigheter, men trots detta kämpar de vidare med sin 

läsning.  

     Idag är gymnasiet något som de allra flesta måste ta sig igenom för att komma vidare 

ut i samhället. Nielsen (2005:11) menar att detta är en förändring som skett i samhället 

jämfört med tidigare. Det är också så att ”skriftspråklighet” är en nödvändig 

kunskap/förmåga för att komma in på gymnasiet.  

     Skriftspråket är ett av de främsta verktygen för kunskapsinlärning, framför allt inom 

de teoretiska ämnena i skolan. ”Reading skills are fundamental in all theoretical subjects 

in school” (Gustafson 2000:9). Gustafson menar att detta återspeglar de höga krav på 

läskunnighet som finns ute i samhället. 

     Olga Dysthe menar att skriftspråket värderas högre i samhället än vad det talade 

språket gör. Hon ger exempel på detta bl a från skolans värld, men för även fram att 

konsten att skriva ger oss ”makt på flera områden” (Dysthe 1996:79). 

     I en skrift utgiven av Arbetarskyddsnämnden,”Dyslexi i arbetslivet. Ett 

informationsmaterial om vuxnas läs och skrivsvårigheter”, beskrivs hur vuxna som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter stöter på problem när samhällsutvecklingen går 

framåt och alltmer skriftspråk används i yrkeslivet. Personer med läs- och 

skrivsvårigheter, kan komma att på olika vis dra sig undan de arbetsuppgifter där text 

förekommer. Detta kan t o m leda till att arbetsintstruktioner och säkerhetsföreskrifter 

inte följs vilket kan vara negativt för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Konsekvenser 

på det personliga planet för arbetstagaren kan vara att han eller hon helt enkelt säger upp 

sig för att inte läs- och skrivsvårigheterna ska märkas. Konsekvenser för arbetsgivaren 

kan vara att kompetens som finns inom verksamheten går förlorad. (Lindell & Thornblad 

1998)  

     Forskning om läs- och skrivsvårigheter kan vara utformad med fokus på individens 

svårigheter eller på hur man ska bemöta svårigheterna från omgivningens sida. Detta är 

vad denna uppsats ska handla om. 
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                                              2  FORSKNINGSÖVERSIKT 

Vad är det egentligen att kunna läsa? I den litteratur jag kommit i kontakt med vid 

skrivandet av denna uppsats, har jag vid upprepade tillfällen funnit påståenden om att 

konsten att skriva och läsa är onaturlig medan konsten att tala på ett annat sätt kommer av 

sig själv, (bl a Elbro 2004, Myrberg 2003). Med tanke på att det finns några fall där barn 

har blivit isolerade från omgivningen och då heller inte har utvecklat något tal, 

(Lightbown&Spada 1999) borde i alla fall kravet på att vara med i en kommunikativ 

gemenskap, en talgemenskap respektive en skriftgemenskap, vara detsamma för båda 

typerna av kommunikation.  

     Det som åsyftas med uttalandet om den onaturliga skriften, är troligtvis det som Karin 

Taube beskriver som en biologisk disposition för tal, ”alla barn lär sig tala vid ungefär 

samma ålder och på ungefär samma sätt” (Taube 1997:46).  Taube belyser att talande 

äger rum i en här-och-nu situation, till skillnad mot de flesta fall av skriftlig 

kommunikation. Därför har skriftspråk en annorlunda utformning när det gäller hur tydlig 

man måste vara. 

     Förmågan att tolka skriftspråk benämns ofta med ordavkodning. Carsten Elbro (2004) 

betonar att läsfärdighet är en produkt av två nödvändiga faktorer  avkodning och 

språkförståelse. Taube ser det på samma sätt, men ger ytterligare en definition: ”Man 

skulle kunna definiera läsning som förmågan ´att få ut betydelsen av ett tryckt eller 

skrivet budskap´” (Taube 1987:56). 

     H∅ien&Lundberg är kända för sina teorier om läs- och skrivsvårigheter eller närmare 

bestämt dyslexi. Det betonar också avkodningen som avgörande för att man ska kunna 

läsa. De ser avkodningen som läsningens tekniska sida men liksom Elbro menar de att 

förståelsen är en lika viktig del. De ger dessutom en beskrivning av hur det kan gå när vi 

tillämpar avkodning utan att förståelsen är inkopplad, vilken jag tror att många kan känna 

igen sig i. Det är som när vi läser högt för ett barn, har hållit på att läsa en stund och 

sedan plötsligt ”vaknar upp” och undrar vad det lästa handlar om. (Barnet har inte 

protesterat för munnen har gått automatiskt på den vuxne). 

     För att få ut någon förståelse ur texten behöver inte goda läsare utnyttja kontexten i 

lika hög grad som den som har svårt för att läsa. De som har läs- och skrivsvårigheter 

behöver alltså fler hållpunkter i sammanhanget, för att få förståelse för det lästa. (Elbro, 

H∅ien& Lundberg). Nielsen berättar om en av sina informanter, en pojke som har svårt 

för att läsa, att han har som strategi att bläddra lite i boken först, för att se om det finns 

några bilder som kan hjälpa honom till bättre förförståelse. På detta sätt fick pojken lite 
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extra hjälp med att få texten att kommunicera på samma gång som han orienterade sig om 

innehållet. 

     Det finns flera personer som trätt fram och vittnat om vad det kan innebära på ett 

personligt plan att ha läs- och skrivsvårigheter. När det gäller forskning om läs- och 

skrivsvårigheter finns flera olika infallsvinklar på fenomenet. Denna forskning handlar 

både om läsning och specialpedagogik. De ämnena innehåller i sin tur influenser från 

olika dicipliner.  

     Elbro (2004) belyser hur ämnesområdet läsning (som vetenskap) har utvecklats genom 

metoder från flera grundvetenskapliga dicipliner. ”Det är metoder som lånats från 

speciellt kognitiv psykologi, språkvetenskap och medicinska vetenskaper. Från 

språkvetenskapen kommer metoder för att beskriva läsningens material (språket och 

ortografin), medan de psykologiska metoderna är inriktade på bearbetningen av 

materialet. Från de medicinska vetenskaperna kommer beskrivningsmodeller för de 

fysiska organ som är involverade” (Elbro 2004:15).  

     Forskning om specialpedagogik är tvärvetenskaplig och bär med sig inslag av 

dicipliner som pedagogik, medicin, psykologi och sociologi. Den variation i förklaringar 

till vad som ligger bakom att elever behöver särskilt stöd i skolan, påverkas av 

uppfattningar som kan härledas till dessa olika dicipliner. Ann Ahlberg ger exemplen: 

   • pedagogiska förklaringar  stora skolor och klasser, outbildade lärare, brist på    

      kompetensutveckling, traditionella undervisningsmetoder, avsaknad av specialpedagoger   

      brist på tid, 

   • psykologiska förklaringar  eleven har koncentrationssvårigheter, blockeringar eller andra    

      kognitiva funktionsnedsättningar,  

   • sociologiska förklaringar  eleven kommer från en understimulerande miljö, skolsystemet  

      missgynnar barn med invandrarbakgrund,  

   •  medicinska/neurologiska förklaringar  eleven har en hjärnskada eller annan fysisk eller   

      psykisk funktionsnedsättning  (Ahlberg 2001:14) 

 

I diskussioner om specialpedagogik utgör ofta ett medicinskt-psykologiskt perspektiv och 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv motpoler. I motsats till ett medicinskt-

psykologiskt perspektiv där individen fokuseras, innebär en socialkonstruktionistisk syn, 

att problem ses som en social konstruktion, och att omgivningen anses påverka vad som 

är att betrakta som problem. Svårigheter är på så sätt beroende av kontext. 

(Jönsson&Tvingstedt 2002:11) 
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                                                    2.1   Med individen i centrum 

När det gäller läs- och skrivsvårigheter kommer man ofta i kontakt med ett medicinskt-

psykologiskt synsätt. I det försöker man härleda läs- och skrivsvårigheter till biologiska 

avvikelser från det normala. I ett medicinskt-psykologiskt synsätt används ofta termen 

dyslexi. Ordblindhet är ett begrepp som tidigare använts i Sverige, för att beteckna det vi 

idag kallar för läs- och skrivsvårigheter, specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.                           

     Ordet ordblindhet härrör från det tyska ”Wordblindheit” och det engelska ”word-

blindness”. Den tyska formen, Wordblindheit, användes år 1877 av Kussmaul (verksam i 

Stuttgart) för att beskriva en patient som inte var blind, men ändå inte kunde läsa. 

(Zetterqvist Nelson 2003)  

     Runt sekelskiftet 1900 diskuterades begreppet ”wordblindness” av ögonläkaren  James 

Hinshelwood och allmänläkaren Pringel Morgan. Hinshelwoods intresse riktade sig mot 

det visuella minnet och hjärnans funktioner. Likaså intresserade han sig för var 

någonstans i hjärnan det skulle kunna vara som synintrycken bromsades upp. 

Hinshelwoods funderingar gällde barn med skriftspråkliga problem men forskningen 

kopplades till vuxna med förvärvad hjärnskada. Karin  Zetterqvist Nelson tar upp detta 

till diskussion i ett kapitel av ”Problembarnets århundrade” (2003). 

     Zetterqvist Nelson menar att det inte är ”problem och hinder i skriftspråkstillägnandet 

i sig som är utgångspunkt för Hinshelwood i utvecklingen av en teori om medfödd 

ordblindhet. Istället tar han sin utgångspunkt i att det rör sig om en hjärnskada utifrån 

jämförelsen med vuxna, och genom att exkludera andra tänkbara förklaringar, av social 

eller psykologisk karaktär är det möjligt att diagnostisera medfödd ordblindhet” 

(Zetterqvist Nelson 2003:84). 

     Zetterqvist Nelson menar att det är för få fall av s k medfödd ordblindhet som 

Hinshelwood presenterar och att de ”utgör belägg för den teori han utvecklar”(a.a:85). 

Ytterligare och ännu mer tydligt exempel ges från medicinsk historia på hur ett litet antal 

fall får utgöra förklaringsmodell för en diagnos. Det kan leda till att andra liknande fall 

men med något avvikande symptom inte fokuseras. Om dessa fall förbises belyses inte 

frågans komplexitet och utvecklingen av alternativa förklaringsmodeller hämmas. 

     Zetterqvist Nelson avslutar artikeln om ”medfödd ordblindhet” genom att ifrågasätta 

om och hur den medicinska forskningen om orsaker till dyslexi, kan ”bidra till utveckling 

av pedagogiska åtgärder som kommer barn med stora läs- och skrivsvårigheter till gagn” 

(a.a:90). 
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     I den litteratur om läs- och skrivsvårigheter som jag tagit del av, refereras ofta till 

H∅ien&Lundberg(1999). H∅ien&Lundberg använder sig av termen dyslexi för att 

beteckna specifika läs- och skrivsvårigheter. Detta syftar på när svårigheterna är stora, 

ihållande och uppenbara både för den enskilda individen och dennes omgivning. (a.a:10) 

Det är just H∅ien&Lundbergs definition av dyslexi som ofta förekommer i litteratur om 

läs- och skrivsvårigheter. Definitionen lyder: 

”Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna 
utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna 
som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. 
Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska 
störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition 
ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även 
om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast 
rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fonologiska 
färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i 
vuxen ålder” (a.a:20f).  

 
     H∅ien&Lundberg menar å ena sidan att läsning och skrivning är en kulturell aktivitet. 

Å andra sidan baseras läs- och skrivinlärning på biologiska funktioner. Därför menar de, 

måste man ”också ha ett biologiskt perspektiv”(a.a:167). Definitionen ovan utgör en 

utförlig definition av dyslexi som H∅ien&Lundberg presenterade 1991 men som de står 

för även i H∅ien&Lundberg (1999). Det finns en sammanfattande version av definitionen 

vilken torde förekomma minst lika ofta: ”[D]yslexi är en ihållande störning av kodningen 

av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i fonologiska systemet” (a.a:21). 

      H∅ien&Lundberg (1999) behandlar fler sidor av läs- och skrivsvårigheter än de rent 

biologiska. Bl a förespråkar de ett s k processanalytiskt synsätt vid tillfällen då läs- och 

skrivsvårigheter diagnosticeras. Det innebär att en elev testas inom olika läsaktiviteter för 

att det ska framgå vilka processer som fungerar ”normalt” och vilka processer som inte 

gör det. (a.a:33)       

     Det är möjligt att det H∅ien&Lundberg kommit fram till, ekar i rapporten ”Att skapa 

konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter”  av Myrberg 

(2003). På uppdrag av Skolverket har 24 forskare fått ta ställning till olika frågor som 

berör läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivsvårigheter. Det har mynnat ut i den ovan 

nämnda rapporten samt rapporten”Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska 

insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter” av Myrberg&Lange (2005). Av de 24 

forskarna står 22 bakom ett s k konsensusuttalande som görs i den tidigare rapporten. En 

av rubrikerna i uttalandet gäller läs- och skrivsvårigheternas natur. Forskarna menar att 

läs- och skrivsvårigheter kan ha sin grund i bristande miljöförutsättningar (här pekar de ut 

både uppväxt- och skolmiljö), bristande biologiska förutsättningar eller ett samspel 
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mellan båda faktorerna. Dyslexi ses som ”en av flera former av läs- och skrivsvårigheter” 

(Myrberg 2003:5). Dyslexiproblemen kopplas till en försämrad fonologisk förmåga.  

     Här vill jag gå in med ett förtydligande: Fonologin handlar om språk och språkljudens 

funktion (Bolander 2001:51). De två forskare som anmält en avvikande mening gentemot 

konsensusuttalandet, Kerstin Nauclér och Eva Magnusson, menar att det råder 

begreppsförvirring i konsensusuttalandet. När man i samband med läs- och 

skrivsvårigheter talar om fonologiska problem, syftar man egentligen på brister i 

fonologiskt processande, d v s funktioner hos en person och inte på den fonologiska nivån 

i språket. De två forskarna har även andra invändningar mot konsensusuttalandet. 

     När läs- och skrivsvårigheter diskuteras, kan det som ovan handla om individen och 

vad som är orsaken till de svårigheter individen möter. Nielsen (2005) vinklar sin studie 

annorlunda och fokuserar den enskildes upplevelser. Nielsen forskar med utgångspunkt 

från sin verksamhet både som folkskollärare och speciallärare. Under sina år som 

pedagog har hon stött på elever med läs- och skrivsvårigheter. Många av dem, menar 

Nielsen, utvecklar egna strategier för att komma till rätta med problematiken att läsa och 

skriva och för att skaffa sig kunskap. Ibland har de fått stöd av skolan, ibland har de gjort 

sina framsteg trots skolan.  

     Nielsen har förundrats över fenomenet och frågar sig vad det är som får dessa elever 

att sträva vidare trots de uppenbara svårigheter de befinner sig i. En fenomenologisk 

forskningsansats tillämpas inom vilken människors levda erfarenheter, d v s egna 

upplevelser, tillmäts stor betydelse. Den fenomenologiska rörelsen ser människor som 

subjekt, som upplever objekt i en livsvärld kring sig. Nielsen låter således nio personer 

berätta om sina upplevelser för henne, om hur det är att ha svårt med att läsa och skriva 

men ändå hålla på med det. Deras självbild är också en viktig del av undersökningen. 

     Urvalet till undersökningen är positivt, menar Nielsen, genom att personerna som valts 

ut, informanterna, befinner sig i en utbildningsfas och strävar efter att övervinna sina 

svårigheter de möter där. (a.a:103). Variation mellan informanterna har eftersträvats, för 

att motverka att: ”förståelsen för människor med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi binds 

till generella egenskaper” (a.a:9). 

     Nielsen har haft tillgång till läs- och skrivtest som informanterna genomgått men hon 

påpekar att dessa ger en begränsad bild av en persons skriftspråkliga förmåga. Testerna 

genomförs på ett sätt som påtagligt skiljer sig från de sammanhang i verkligheten då en 

kommunikativ händelse äger rum. 
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    Nielsens undersökning genomförs alltså i fenomenologisk anda där den individuella 

upplevelsen står i centrum. Men hon redovisar även andra inriktningar som används inom 

forskningen om läs- och skrivsvårigheter.  

                                              

                                                 2.2  Omgivningen  

Nielsen menar att forskningsfrågor framsprungna ur ett samhällsperspektiv är 

betydelsefulla, men att hon ändå har valt ett fenomenologiskt synsätt där den enskildes 

upplevelser är det viktiga. (Nielsen 2005:87) Genom hänvisning till David Skidmore tar 

Nielsen (2005) upp tre inriktningar som specialpedagogiken kan delas in i: Det 

medicinskt-psykologiska perspektivet, det institutionella perspektivet och ett 

samhällsperspektiv. Dessa perspektiv länkas till olika nivåer; mikro, meso och makro. 

(Dessa termer kan möjligtvis ha ett samband med Bronfenbrenners ekologiska 

miljömodell men hur det förhåller sig med detta framgår inte av texten).  

     Ett medicinskt-psykologiskt perspektiv är verksamt på mikronivå. Det fokuserar 

individen. ”Svårigheter sedda ur detta perspektiv mäts med psykometriska metoder och 

beskrivs som funktionshinder”(Nielsen 2005:84). 

     På mesonivå är ett institutionellt perspektiv verksamt. Det tillskriver skolan som den 

som förorsakar svårigheter genom de ramar, arbetssätt och metoder som tillhandahålls.  

Därför är det skolan som ska se till att alla elever verkligen kan tillgodogöra sig 

undervisningen, menar de som tillämpar sig av detta synsätt. 

     På makronivå sätts individen in i ett samhällsperspektiv. Här menar man att 

allteftersom kulturen inom ett samhälle förändras uppkommer svårigheter som kommer 

att ”variera mellan olika tider och olika kulturer” (a.a:85).  

     Nielsen länkar de olika perspektiven medicinskt-psykologiskt perspektiv, 

institutionellt perspektiv och samhällsperspektivet till olika nivåer som i mycket liknar de 

nivåer i Bronfenbrenners ekologiska modell, som presenteras av Imsen (1998:409 ff). I 

Nielsen (2005) framgår inte om det är just denna modell som menas, men eftersom 

likheten är så stor, har jag utgått från detta och kommer att försöka förklara modellen 

nedan.  

     Bronfenbrenner betonar miljöaspekternas stora betydelse för barns utveckling och 

argumenterar för att man måste gå in och studera de olika sammanhangen ett barn lever i 

för att få veta hur de upplevs. Modellen skissar upp dessa olika sammanhang som ett klot 

med individen i centrum. I omgivande sfärer representeras de olika miljöer som en 

individ hör till eller på annat sätt berörs av. 
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     Den innersta sfären närmast individen utgörs av den s k  mikronivån. På mikronivå 

finns de miljöer en individ har direkt kontakt med. För en elevs del kan det vara t ex 

familj, skola och kamrater. I sfären utanför, mesonivån, finns relationerna, samverkan 

mellan de olika miljöer som står individen närmast. 

     Omgivande sfär utgörs av exonivån. Den innefattar formella och informella 

samhällsinstutitioner och funktioner i den lokala miljön. Exonivån har en indirekt 

påverkan på individen.  

     Ytterst på klotet är makronivån, omslutande de andra sfärerna. På makronivå finns 

formella och informella instutitioner i samhället, t ex ekonomiskt system, 

utbildningssystem, social- och hälsovård, rättsväsende och politiskt system. (Imsen 

1988:411f) 

     Nielsen placerar skolan på mesonivå, medan skolan i den bild Imsen ger av 

Bronfenbrenners ekologiska miljömodell, tillhör en elevs mikromiljö. Denna skillnad kan 

möjligtvis bero på om man ser skolan som tillhörande en individs närmaste miljö, eller 

anser att det är en miljö där en individs omgivande närmiljöer på mikronivå samspelar.  

     Att ha vänner och att vara del i en gemenskap är något av det mest centrala i en 

människas liv. Men i pedagogiska sammanhang är det inte alltid elevens relation till 

kamrater ges den betydelse som den egentligen är värd. Elevernas sociala utrymme i 

klassrummet undertrycks ofta till förmån för en asymmetrisk klassrumsinteraktion där det 

är läraren som till största del har ordet. (Dysthe 1996) 

     Utan att för den skull ta ifrån läraren ledarskapet för verksamheten i klassrummet går 

det att organisera undervisningen så att den till större del baseras på elevernas samtal. 

Både Dysthe och L∅kensgaard Hoel ser samtal mellan eleverna själva som ett sätt att ta 

till sig kunskap på. Eleverna kan s a s lyfta varandra kunskapsmässigt eller få tillfälle att 

formulera sina tankar genom att samtalet används i undervisningssyfte.   

     L∅kensgaard Hoel (2001) handlar mycket om den mottagarproblematik som äger rum 

vid skrivande i skolans värld. Hon menar att man kan kringgå detta genom att organisera 

så att eleverna själva fungerar som mottagare för varandras texter. Detta som ett sätt att 

skapa en kommunikativ gemenskap i vilken eleverna kan engagera sig. 

     När det gäller elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter bör rimligtvis samtal 

som ett led till kunskap ha ännu större betydelse än vad det annars har bland eleverna. 

Men man kan fråga sig om möjligheten till detta är störst i verksamhet som äger rum i 

klassrummet, eller verksamhet som äger rum avskiljt från klassen?  
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     Att det finns en problematik kring avskiljandet av elever i behov av särskilt stöd har 

uppmärksammats i specialpedagogiska sammanhang.(Jönsson&Tvingstedt) Efterhand har 

den s k inkluderande pedagogiken gjort sitt inträde, åtminstone som ett av många 

tänkbara sätt att bedriva undervisning. I ”Lärande och delaktighet” diskuterar även Ann 

Ahlberg (2001) olika effekter av att elever separeras från sina vanliga klasser. Hennes 

ståndpunkt när det gäller detta är att: ”Undervisningen av elever i behov av särskilt stöd 

kan inte enbart fokusera den enskilde eleven. Istället måste elevens svårigheter granskas i 

relation till hela verksamheten” (a.a:164).  

     Föräldern har under senare år fått spela en allt större roll i undervisningssammanhang. 

Det är tänkt att ske bl a  genom instrument som utvecklingssamtal och åtgärdsprogram. 

Föräldern ges alltså en möjlighet till delaktighet i skolans verksamhet, men det finns 

exempel på då föräldrars oro inte tas på allvar. Myrberg&Lange (2005) tecknar ett 

mönster av vad de menar alltför ofta föregår en läs- och skrivutredning eller 

dyslexidiagnos. Skeendet inleds ofta av att föräldrarna börjar bli oroliga för barnets 

utveckling när det gäller att läsa och skriva. Steg två är att det uppstår en konflikt mellan 

lärare och föräldrar.  

      Ett sätt att gå föräldern tillmötes från skolans sida skulle kunna vara att informera 

föräldrar, om deras rätt att ta initiativ till upprättande av åtgärdsprogram. I vilken 

utsträckning görs detta?  

      Ann Ahlberg tar upp några aspekter av förälderlärare samverkan. Hon menar att 

om rutiner, regler och andra förhållanden hela tiden förändras inom skolan, kan föräldrar 

känna osäkerhet för vad som egentligen gäller. Vidare menar hon när det gäller föräldrar, 

att de visserligen har rätt att påverka, men att det händer att de på ett negativt sätt 

engagerar sig i skolarbetet. De kan framföra åsikter om undervisningens utformande som 

skiljer sig från lärarens. I sådana fall menar Ahlberg, är det lärarens professionalitet som 

ska gälla. (a.a:92f)   

     Karin Taube ser föräldrar som nyckelpersoner. ”För lärare som vill ha möjlighet att 

påverka något i barnets liv är det önskvärt och nödvändigt att ha etablerat en god kontakt 

med dess föräldrar” (Taube 1987:107). Samtidigt påpekar Taube att barnens situation i 

skolan kan vara känslig på flera olika vis för föräldrar. En del föräldrar är oroliga för sina 

barn medan andra ställer höga krav på dem. 

     Cecilia Nielsen tar upp hur föräldrar till barn med läs- och skrivsvårigheter kan ha 

egna erfarenheter av problemet. Ibland kan det underlätta för barnet/eleven om det finns 

förståelse hemifrån för situationen i skolan.  



        11

     Rent allmänt sett förväntas nog läraren vara den som utöver eleven själv, har det 

tyngsta ansvaret för elevens kunskaper. Läraren har skyldighet att anpassa sin 

undervisning efter varje elevs behov. Men läraren skall också kunna avgöra i vilka fall 

extra insatser behövs för en elev och anpassa undervisningen efter de elever som har svårt 

för att läsa och skriva. Nielsen (2005) betonar att det beträffande elever med läs- och 

skrivsvårigheter inte bara är betydelsefullt att få reda på vad eleven lär utan också hur han 

eller hon lär. Elbro (2004) har liknande tankegångar men fokuserar på läsprocessen. En 

lärare måste när det gäller läsning ha vissa allmänna men elementära kunskaper, menar 

Elbro som kan utgöra grund för hur han/hon ”möter” sina elever. Med detta åsyftas 

läsprocessen och dess olika bitar. En lärare bör känna till bitarna i sig för att kunna 

analysera en elevs starka och svaga sidor. 

     Myrberg&Lange (2005) vill se läraren som en inspiratör och stödjande person. De 

räknar upp en hel del krav på läraren när det gäller specialpedagogiska insatser till elever 

med läs- och skrivsvårigheter, vilket i mycket liknar vad som sagts ovan. Därutöver 

nämns som grundläggande förutsättningar bl a att: ”Läraren har insikt i att han/hon kan 

underbygga en jag-kan-känsla hos eleverna”, ”Läraren kan framkalla lust att läsa”, 

”Läraren ger eleverna den tid de behöver för att träna och befästa läs- och 

skrivkunskaper” (Myrberg&Lange 2005:75). Här infinner sig onekligen frågan hur en 

ensam lärare ska orka leva upp till alla krav och förväntningar.  

     En lärare arbetar ofta ensam men ska egentligen inte stå ensam när det gäller elever i 

behov av särskilt stöd. Arbetskamraterna i lärarlaget kan utgöra ett ”forum för 

kunskapsutbyte då det gäller elever i behov av särskilt stöd” (Ahlberg 2001:85). Ahlberg 

visar också på hur läraren i samtal med specialpedagogen kan få praktiska råd och 

samtidigt distans till sin undervisning. 

    Ann Ahlberg (2001), menar att i det specialpedagogiska uppdraget ingår att arbeta 

gentemot tre olika områden som har betydelse för en elev i svårigheter. Ett område 

omfattar eleven själv. Inom det kan det handla om att kartlägga elevens starka och svaga 

sidor, inställning till undervisningen, ställning i klassen eller hur eleven bör utveckla sin 

kunskap. 

     Ett område handlar om undervisningens innehåll och organisation. Här kan man söka 

efter kommunikationsmönster i klassen, undersöka vilka värderingar och attityder som 

finns i en grupp, se huruvida eleverna får frågor som leder dem vidare i ett tankearbete 

eller inte, söka efter situationer och innehåll som passar den enskilda eleven, och se i 

vilken utsträckning elevernas egna erfarenheter byggs in i undervisningen. 
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     Vidare skall specialpedagogen arbeta mot skolan som organisation. Hur samverkan 

med föräldrar, mellan skolpersonal och med andra förvaltningar fungerar, är 

frågeställningar som hör hemma här. Andra frågor kan vara att undersöka vilken 

kompetens som finns, hur skolan prioriterar stödinsatser och vilka intentioner som finns 

när det gäller elever i behov av särskilt stöd. (Ahlberg 2001:152ff) 

     Dessa tre områden ingår alltså i specialpedagogens uppdrag, men Ahlberg menar sig 

ha erfarit att det inte är alltid som specialpedagogens skolutvecklande roll utnyttjas. 

Lärarna kan anse att specialpedagogerna inte ska bidra till förändringar i skolans arbete, 

utan istället ägna sig åt att diagnostisera och arbeta med enskilda elever.(a.a 89)   

     Myrberg (2003) tar upp hur det sedan 1970-talet rått meningsskiljaktigheter inom den 

forskning som görs inom områdena läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. 

Skolverkets egna undersökningar har visat på problem i skolan när det gäller läs- och 

skrivinlärning, men på samma gång har forskning inom läs- och skrivpedagogik gått 

framåt. Detta har föranlett Skolverket till att avsätta medel för ett konsensusprojekt om 

läs- och skrivsvårigheter. Medfinansiärer var också Dyslexiföreningen, Dyslexistiftelsen 

och SCIRA (Swedish Counsil of Readiong Association). 

     Det s k Konsensusprojektet har givit forskare och pedagoger tillfälle att enas i frågor 

som berör läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivinlärning. I Konsensusprojektet 

deltar 24 forskare på så vis att de blivit intervjuade och sedan har fått ta ställning till 

uttalandena. Konsensusprojektet har som nämnts tidigare mynnat ut i två rapporter 

(Myrberg 2003) och (Myrberg&Lange 2005). Den senare rapporten rymmer inte något 

gemensamt uttalande. Istället har citat från forskare och pedagoger valts ut på ett sådant 

sätt att de ska återge olika synvinklar, menar redaktörerna Myrberg&Lange. 

      I den första av rapporterna står en majoritet av forskarna bakom ett gemensamt 

”konsensusuttalande” som gäller A) läs- och skrivsvårighetens natur, B) karakteristika 

hos pedagogik som verksamt förebygger att läs- och skrivsvårigheter uppkommer, samt 

C) mindre effektiva program, metoder, arbetssätt och läromedel.  

     Under rubriken ”karakteristika hos pedagogik som verksamt förebygger att läs- och 

skrivsvårigheter uppkommer” behandlas lärarens roll. Konsensusforskarna anser 

lärarkompetens vara att behärska olika metoder för läs- och skrivinlärning och att kunna 

använda dem utifrån vad eleven bedöms behöva. Läraren bör ta hänsyn till varje elevs 

styrkor och svagheter och väl känna till barns språkutveckling. Ett diagnostiskt arbetssätt 

rekommenderas vilket innebär att eleverna kartläggs individuellt kunskaps/färdighets-



        13

mässigt. För att detta ska låta sig göras måste läraren ha möjlighet att arbeta med eleverna 

var för sig. (Myrberg 2003:36f) 

     I konsensusdokumentet förs också fram att kommunikationen inte bara ska gälla lärare 

och elev. Ett klassrumsklimat bör skapas där elever får utrymme till skriftspråklig 

kommunikation. Eleverna ska ges möjlighet att utgå ifrån egna erfarenheter och 

kunskaper och att ha ett utbyte med varandra. Om det finns tillfälle till skriftspråklig 

kommunikation i hemmen, t ex i form av högläsning är det också ett bra stöd för den 

skriftspråkliga utvecklingen, menar forskarna bakom konsensusdokumentet. 

     S k ”låt-gå-pedagogik” och ”helbrägdabudskap” tas upp under rubriken ”Mindre 

effektiva program, metoder, arbetssätt och läromedel”. Dåliga arbetssätt enligt 

konsensusdokumentet kännetecknas ofta av att man håller fast vid en särskild metod utan 

att ta hänsyn till elevens nivå eller den bit av språkutvecklingen som metoden bygger på. 

”Lyhördhet inför pedagogiska moderiktningar är en riskfaktor i detta sammanhang” 

(a.a:10) menar konsensusforskarna. Därför är fortbildningen av lärare nödvändig för att 

föra ut relevanta forskningsrön som kan öka lärares kännedom om tillförlitliga arbetssätt. 

                                                                 

                                 3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING         

I samhället förutsätts på flera nivåer att medborgarna ska kunna skriva och läsa. Det 

skrivna ordet används i stor utsträckning för kommunikation och kunskapsinlärning i 

skolan. Förmågan/kunskapen att behärska skriftspråket är även ett mål i sig för skolans 

verksamhet. I läroplanen för den obligatoriska skolan ”LPO94” står det att: 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

     • behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och   

        tankar i tal och skrift” (Skolverket 2006:10).  

Det finns alltså en skyldighet från samhällets sida att se till att de som går i grundskola 

verkligen lär sig att läsa och skriva, men vad företas för att leva upp till detta? Jag har i 

detta arbete utgått från att det finns ett nätverk kring elever och då speciellt elever i behov 

av särskilt stöd. Ett nätverk av människor men också i form av ett regelverk i form av 

kommunala skol- och handlingsplaner.   

     Läs- och skrivsvårigheter är ett brett begrepp. I forskningen om läs- och 

skrivsvårigheter ryms flera olika synsätt på var problemen ligger och hur de bör bemötas. 

Jag har intresserat mig för hur olika synsätt på läs- och skrivsvårigheter ger sig tillkänna i 

handlingsplaner på en kommunal nivå. 
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     Syfte med min undersökning är att försöka kartlägga vilka synsätt på läs- och 

skrivsvårigheter handlingsplanerna inkluderar i sina diskurser. 

Min frågeställning är följande: Vilka synsätt på läs- och skrivsvårigheter påverkar 

den policy som används på en kommunal nivå, för att försöka fånga upp och 

utforma hjälp till elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? 

 

                                                           4  METOD  

Jag har granskat skoldokument från två kommuner för att göra en jämförande studie på 

organisatorisk nivå. Dels för att undersöka hur kommunernas nätverk när det gäller läs- 

och skrivsvårigheter ser ut, men framförallt för att se vilka olika perspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter dokumenten innehåller.  

     Att jag har valt ut just detta material beror på att jag under en VFU-period i 

Falkenbergs kommun hörde talas om att det fanns ett handlingsprogram som berörde 

elevers läs- och skrivsvårigheter. För att kunna göra en jämförelse har jag sökt efter ett 

motsvarande program i en angränsande kommun, Varberg.  

      Jag har via telefonsamtal till kommunernas växlar frågat efter handlingsplaner 

angående elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. I båda kommunerna blev jag 

lotsad över Barn och Utbildningsförvaltningen till en person med samordnade funktion 

när det gäller speciella insatser för elever. I det ena fallet har jag varit på kansliet och 

hämtat materialet, i det andra fallet fick jag det tillsänt via mail. Dokumenten är 

offentliga handlingar men inte i något av fallen har de varit tillgängliga på Internet. 

Efter en första granskning av materialet har jag vänt mig tillbaka till kommunerna för att 

få uppgifter som kunde hjälpa mig att sätta dokumenten i ett sammanhang (se bilaga1). I 

Falkenbergs och Varbergs kommun är skolväsendet organiserat på olika vis. I 

Falkenbergs kommun finns i dagsläget ett tiotal 0-5 skolor, två 6-9 skolor och tre skolor 

för grundskolans alla åldrar. I grannkommunen Varberg har man satsat på f-9 skolor. 

     Organisationen av de specialpedagogiska resurserna i Falkenbergs kommun ser ut på 

så vis att specialpedagoger anställes efter behov av respektive rektor ute i de olika 

rektorsområdena. Därutöver finns två centralt anställda specialpedagoger. I Varbergs 

kommun är de flesta specialpedagoger efter den 1 januari 2007 anställda av en rektor, 

men det finns även s a s övergripande specialpedagoger kopplade till uppgifter som har 

med LSS, särskola och tal och språk att göra. Dessa är anställda av en enhetschef under 

rubriken ”Elevhälsa”. 
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Efter att ha tagit del av litteratur som rör läsning, läs- och skrivsvårigheter och 

specialpedagogik har jag bestämt mig för att söka efter vissa företeelser i de kommunala 

dokumenten. Företeelserna gäller om det är en individrelaterad diskurs som gäller eller 

om omgivningen dras in. Jag har också sökt efter indikationer på olika 

specialpedagogiska perspektiv gällande läs- och skrivsvårigheter. Diskursanalys är det 

verktyg som har använts för att ta reda på detta.  

    Jag har utgått från Laclau&Mouffes diskursteori. Den är tänkt att klarlägga det vi utgår 

från som objektivt, en självklar kunskap i samhället. Det görs genom en dekonstruktion  

av språket. Jag har främst använt diskursteori, inte för att ådagalägga självklarheter i 

samhället, utan för att spåra ”självklarheter” som ligger implicit i dokumentens texter och 

på så sätt få fram de olika perspektiv som influerar kommunernas handlingsplaner.  

     När det gäller den dekonstruktion av texten som görs i diskursanalysen, är det lätt att 

den som utför den lämnar avtryck efter sig själv. Diskursanalytikern bär också på 

självklarheter, företeelser man utgår från som objektiva. (Winther J∅rgensen& Phillips 

2000:44) Därför utgår jag ifrån att jag är subjektiv. Mina erfarenheter påverkar hur jag 

frågar. Efter att ha plockat ut de språkliga delarna ur sitt sammanhang kommer jag att 

diskutera dem mot en bakgrund av de specialpedagogiska perspektiv jag söker.  

 

                                                           5  TEORI 

Ordet diskurs får förklaringen ”samspråk” och kommer enligt Elias Wessén författare till 

”Våra ord. Kortfattad etymologisk ordbok” av: fra. discourse med samma bet.; av lat. 

discur´sus löpande hit och dit; jfr k u r s , k o n k u r r e r a” (Wessén 1997:79).   

     Det finns olika tvärvetenskapliga inriktningar som handlar om diskurser. 

Laclau&Mouffes diskursteori är den teori om diskurser som jag använder mig av i min 

undersökning av handlingsplaner. Med hjälp av Winther J∅rgensen & Phillips (2000) ska 

jag försöka förklara något om Laclau&Mouffes diskursteori och några begrepp från den, 

som jag ämnar använda mig av. 

     Teorier om diskurser bygger delvis på den socialkonstruktionistiska tankegången, att 

vi förstår vår omvärld genom begrepp. Diskurser har med språk och sociala företeelser att 

göra. Genom att vi tillsammans med våra medmänniskor har kommit överens om 

begreppens mening kan vi begripa vad som menas. Men är vi alltid överens? Ibland säger 

vi att vi nog inte talar samma språk, fastän vi gör det. Då kanske våra tankevärldar arbetar 

med olika diskurser.  
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     Winther J∅rgensen & Phillips (2000) förklarar Laclau&Mouffes diskursteori med 

utgångspunkt från Saussures strukturalistiska språksyn. Saussure resonerade kring 

språkets betydelse: ”Vi tilldelar världen betydelse genom sociala konventioner, där 

bestämda ting förbinds med bestämda tecken” (Winther J∅rgensen & Phillips 2000:16). 

Winther J∅rgensen & Phillips liknar den strukturalistiska språksyn som följde i Saussures 

anda vid ett fisknät.  Knutarna symboliserar ”tecken” med fastlåsta betydelser. 

Poststrukturalisterna kritiserade senare detta genom att hävda att betydelserna inte ligger 

helt fast utan de kan förändras eller förskjutas. Winther J∅rgensen & Phillips (2000) 

menar att ska man ska tänka sig språket som ett nät, liknar det snarare Internet.  

      Jag har hitintills tänkt mig att en diskurs är något som innefattar styrmekanismer för 

språkligt användande. Men Winther J∅rgensen & Phillips förklarar att en diskurs 

konstituerar sig självt genom det den utesluter. Kan man då tänka sig att något finns inom 

en diskurs? Det användarna har kommit överens om som ska höra till en diskurs, det 

finns där. Det finns där som tecken, kärnpunkter för överenskomna betydelser och de är 

positionerade på ett visst sätt till varandra. 

     Nodalpunkterna är priviligierade tecken i en diskurs. Kring nodalpunkterna 

organiseras andra tecken som får sin betydelse via nodalpunkterna. Omvänt ges även 

nodalpunkterna sin särskilda betydelse via tecknen runtom. Tecknen symboliserar alltså 

betydelsefixeringar men de är inte stabila! Tecknen i en diskurs kallas moment.   

     Genom en artikulation, en social handling som kan bestå av text men inte 

nödvändigtvis behöver göra det, sätts tecknen i relation till varandra och en betydelse 

fixeras tillfälligt. ”Konkreta artikulationer reproducerar eller ifrågasätter de gällande 

diskurserna” (a.a:36). 

     De möjliga betydelsefixeringar som är utestängda från diskursen hör till det diskursiva 

fältet. Tecknen där kallas element. Begreppet flytande signifikant anger något man från 

olika diskurser försöker tolka på sitt sätt och därmed ta över. Om detta skriver Winther 

J∅rgensen & Phillips med hänvisning till Laclau: ”Diskursteorin har faktiskt ett begrepp 

för de element som i särskilt hög grad är öppna för tillskrivning av olika betydelser, 

nämligen flytande signifikanter” (a.a:35). 

     Winther J∅rgensen & Phillips diskuterar begreppet diskursordning och menar att det 

är ett fenomen som inte i tillräcklig utsträckning skiljs ut och belyses av Laclau&Mouffe. 

Foucault däremot tar upp det men då under benämningen diskursiv formation.  Foucaults 

uttryck tolkas som: ”ett begrepp som syftar till att inrama olika och eventuellt motstridiga 

diskurser som opererar i samma terräng” (a.a:64). 
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     Inom en diskurs agerar olika identiteter. Winther J∅rgensen & Phillips ger Lacans 

förklaring till identitet: ”Identitet är för Lacan detsamma som att identifiera sig med 

något. Och detta ´något´ är de subjektpositioner som individen erbjuds av diskurserna” 

(a.a:50). Begreppet mästersignifikanter är att betrakta som identitetens nodalpunkter.  

Hur en identitet eller annan företeelse är, knyts ihop i ekvivalenskedjor av tecken. 

      

                                                       6   RESULTAT 

Analys av dokument från Falkenbergs kommun 
 
Flytande signifikanter:  läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi   

    
Nodalpunkter och relaterade moment: Handlingsplan utgör en nodalpunkt. Moment som 

står i relation till nodalpunkten handlingsplan är bl a test, kartläggning, mål och riktlinjer, 

skall (verbet), förebyggande åtgärder. 

Olika definitioner är nodalpunkt med de relaterade momenten kognitiv störning, svaghet i 

fonologiska systemet, otillräcklig fonologisk förmåga, funktionsnedsättning,  

omgivningen anpassas. 

Till nodalpunkten Förebyggande åtgärder hör bl a moment som språkutveckling, 

språklig medvetenhet, kompetens, anpassad undervisning, grundorientering, läslust, och 

kompensatoriska åtgärder. 

Screeningtest utgör en nodalpunkt med relaterade moment som fonemidentifiering, 

språklig medvetenhet, läskedjor, staninevärden. 

Nodalpunkten läs- och skrivutredning, nämns i samband med moment som diagnostiska 

test, starka och svaga sidor, kartläggs, underlag. 

 

Ekvivalenskedjor :  
 
Läs- och skrivsvårigheter, tillfälliga, övergående, kvarstå. 

Dyslexi, ordblindhet, speciell form, kvarstår. 

Symptom, läser långsamt, läser trevande, kastar om bokstäver. 

Anpassad undervisning, hjälpmedel, datorer, talböcker, muntliga redovisningar. 

Elever, positiva, glada, intresserade. 

 

Mästersignifikanter: Grundskoleelever, 6-åringar, klasslärare, specialpedagog. 

Uteslutning: Praktiska och estetiska läroämnen.  
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Analys av dokument från Varbergs kommun 

Flytande signifikanter: Läs- och skrivsvårigheter 

Nodalpunkter: 
 
Elever utgör en nodalpunkt med relaterade moment som läs- och skrivsvårigheter, 

Varbergs grundskolor.  

Handlingsgång utgör nodalpunkt med relaterade moment som t ex: utredning, rutin, 

basnivå, fördjupningsnivå B. 

Nodalpunkten kontakter är relaterad till moment som rektor,  förskollärare/lärare 

specialpedagog/lärare, skolhälsovården, vårdnadshavare och elev, hem, skola, EVK. 

Kartläggning är nodalpunkt, och nämns i samband med momenten: Tala, läsa, skriva, 

samspel, språklig medvetenhet, observationsmaterial, screening. 

Nodalpunkten Fördjupningsnivå B  kopplas till moment som specialisterna, samråder, 

organisations- grupp- och individnivå. 

Till nodalpunkten utredningar hör momenten pedagogisk utredning, psykologisk 

utredning, medicinsk utredning, social utredning. 

Pedagogisk kartläggning är en nodalpunkt knuten till moment som språkförståelse, ord- 

förståelse uttal, auditiv och visuell perception, språklig medvetenhet, läsning, skrivning. 

Ekvivalenskedjor:  Några ekvivalenskedjor har inte med säkerhet kunnat identifieras. 

Mästersignifikanter: Specialpedagog, talpedagog, skolpsykolog, skolöverläkare. 

Uteslutning: (Undervisning) 

 
Begreppet läs- och skrivsvårigheter utgör en flytande signifikant i båda dokumenten. 

Flytande signifikanter är något olika diskurser kämpar om att få ge just sin betydelse. De 

olika diskurser som på detta sätt konkurrerar med varandra inom ett område utgör en 

diskursiv formation. Ett medicinskt-psykologiskt perspektiv, ett institutionellt 

perspektiv och ett relationellt perspektiv utgör den diskursiva formationen som 

framträder i dokumenten. Hur jag har kommit fram till detta diskuteras under rubriken 

”Resultatdiskussion”. 
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                                                6.1  Resultatdiskussion 

Jag har försökt urskilja ifall de diskurser som framträder i dokumenten omfattar den 

enskilde individen eller individens omgivning och vilka perspektiv diskursen kan kopplas 

till. 

     I Falkenbergsdokumentet (bilaga 3) refereras till begreppet läs- och skrivutveckling. 

Begreppet utgör en flytande signifikant, något som olika diskurser söker definiera.  

Begreppet används i en ganska allmän formulering och gäller för läs- och 

skrivutvecklingen hos elever som grupp betraktat. På så vis ingår begreppet i en 

pedagogisk diskurs och har  anknytning till ett institutionellt perspektiv.  

    Som en av flera nodalpunkter finns begreppet handlingsplan med. Mycket av vad 

som artikuleras i dokumentet cirklar kring betydelsen av det begreppet. Relaterade 

moment som test, kartläggning, skall (verbet), mål och riktlinjer, förebyggande åtgärder 

förtydligar att det handlar om att kartlägga och testa den enskilde individen samt att vissa 

mål för skolan eftersträvas. På så sätt är både det medicinskt-psykologiska och det 

institutionella perspektivet aktiverade.  

     Nodalpunkten förebyggande åtgärder nämns i samband med moment som 

språkutveckling, språklig medvetenhet, kompetens, anpassad undervisning, 

grundorientering, läslust, och kompensatoriska åtgärder. I viss mån handlar det här om 

att stödja språk eller läs- och skrivutvecklingen, men till lika stor del handlar det om att 

informera om, identifiera, åtgärda eller kompensera för de svårigheter en elev (individ) 

kan ha med läs- och skrivutvecklingen. 

     Falkenbergsdokumentet drar in flera diskurser då olika definitioner på läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi tas upp. Dyslexi skiljs ut som en specifik form av läs- och 

skrivsvårighet. Detta framgår av ekvivalenskedjorna:  Läs- och skrivsvårigheter, 

tillfälliga, övergående, kvarstå, samt Dyslexi, ordblindhet, speciell form, kvarstår. 

      När det gäller begreppet dyslexi återges i Falkenbergsdokumentet fyra olika 

definitioner. Tre av dem ingår i en medicinsk-psykologisk diskurs där individen själv ses 

som den som bär problemen. Det visar sig i de moment som nämns i samband med 

nodalpunkten olika definitioner: Moment som kognitiv störning, svaghet i fonologiska 

systemet, otillräcklig fonologisk förmåga figurerar här. I den fjärde definitionen syns spår 

av ett relationellt perspektiv genom följande moment: funktionsnedsättning då inte 

omgivningen anpassas. Det är alltså i individens relation med skriftspråket som 

problemet ligger. 
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     Ett stycke text från LPO94:s ”Mål och riktlinjer” är medtaget i Falkenbergs-

dokumentet. Det gör att en pedagogisk diskurs införs som hör ihop med ett institutionellt 

perspektiv. Bl a handlar en av punkterna i texten om att alla som arbetar i skolan skall 

samverka. 

     Nodalpunkten läs och skrivutredning nämns i samband med momenten diagnostiska 

test, starka och svaga sidor, kartläggs, underlag. Men hur får eleverna egentligen lov att 

visa sina starka och svaga sidor? Får de baka, sjunga, måla, eller hoppa höjdhopp? Detta 

ingår inte i diskursen som en möjlighet utan utesluts. Det handlar om att elevernas 

förmåga att läsa och skriva ska utredas. 

     Till viss del handlar diskursen i Falkenbergsdokumentet om att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter men till övervägande del handlar det om att spåra och kartlägga vilka 

individer som bär på svårigheter med att läsa och skriva. Det betyder att ett individinriktat  

medicinskt-psykologiskt perspektiv är dominerande. Blir dessa enskilda individer 

identifierade i skolan anges ett mål i dokumentet: ”Målsättningen är att elever med läs- 

och skrivsvårigheter/dyslexi skall få sådan hjälp att de skall förbli positiva, glada och 

intresserade hela skoltiden”(citat ur Falkenbergsdokumentet).   

     Varbergsdokumentet (bilaga 2) är uppbyggt kring hierarkiskt organiserade 

nodalpunkter. Mycket av vad som artikuleras i dokumentet cirklar kring nodalpunkten 

elever. Vilka elever det gäller och var de finns anges i momenten läs- och 

skrivsvårigheter och Varbergs grundskolor. Elever med läs- och skrivsvårigheter i 

Varbergs grundskolor är alltså det huvudsakliga ämnet i diskursen. Dokumentets funktion 

visar sig i nodalpunkten: Handlingsgång. Denna nodalpunkt grenar ut i moment som 

utredning, rutin, basnivå, fördjupningsnivå B. 

      Nodalpunkten kontakter avser en kommunikation som rektor är ansvarig för, och den 

sker på en basnivå mellan personer och instanser som  förskollärare/lärare, 

specialpedagog/ lärare, skolhälsovården, vårdnadshavare, elev, hem, skola, EVK.  

      Om Bronfenbrenners ekologiska miljömodell appliceras på Varbergsdokumentet visar 

det sig att miljöerna mikro och meso är involverade i den kommunikation dokumentet 

förespråkar. I denna kommunikation är det den enskilde individen i sig, eleven, som utgör 

fokus. 

     Mästersignifikanter som specialpedagog, talpedagog, skolpsykolog, skolöverläkare 

signalerar att dokumentet i mycket berör hur expertisen skall gå tillväga när det gäller 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Exempelvis skall specialpedagogen enligt 

handlingsgången göra en kartläggning av elev när läs- och skrivsvårigheter föreligger. 
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Det som skall undersökas är individuella färdigheter som t ex att tala, läsa, skriva, 

samspel och språklig medvetenhet. Kartläggningen utgör sedan en del av det material 

som tas upp till diskussion med vårdnadshavare, elev och EVK. EVK beslutar sedan om 

man ska gå vidare till ”fördjupningsnivå B”. 

     På fördjupningsnivå B samråder specialisterna, och presenterar resultat på 

organisations- grupp- och individnivå. Här visar det sig igen att kommunikation spelar en 

viktig roll och att miljön kring individen dras in men det är den enskilda individen som 

kommunikationen handlar om. 

     Nodalpunkten utredningar anknyts till moment som pedagogisk utredning, 

psykologisk utredning, medicinsk utredning, social utredning. Av dokumentet framgår att 

den pedagogiska utredningen gäller den enskilda individen.  

     Pedagogiska konsekvenser tas upp i samband med  pedagogisk kartläggning 

(nodalpunkt knuten till moment som språkförståelse, ordförståelse uttal, auditiv och 

visuell perception, språklig medvetenhet, läsning, skrivning). Analys av kartläggningen 

samt pedagogiska konsekvenser skall ”redovisas för EVK på tre nivåer, organisation-, 

grupp- och individnivå till en samlad bild”(citat ur Varbergsdokumentet). Här finns en 

möjlig anknytning till undervisningssituationen ute i klassrummen och även till 

inkluderande undervisning. Varbergsdokumentet berör inte uttryckligen en inkluderande 

undervisning men den skulle kunna utgöra en möjlighet i den handledning/rådgivning 

som erbjuds till elevens lärare. Detta är ju avhängigt av hur handledningen/rådgivningen 

utformas. 

     Varbergsdokumentet innefattar en diskurs där huvudsakligen ett individcentrerat 

medicinskt psykologiskt perspektiv råder. Men genom den betoning på samverkan som 

görs (mellan olika miljöer i en individs omgivning) ges skolans nätverksfunktion en 

betydande roll. På så sätt används i Varbergsdokumentet även inslag ur en diskurs som 

utgår från ett institutionellt perspektiv. 

     Vid en jämförelse mellan dokumenten kan konstateras att de inte har samma funktion. 

I dokumentet från Falkenberg redogörs för de åtgärder som har vidtagits och vad som 

fortfarande gäller för att förbättra elevers läs- och skrivutveckling i kommunen. 

Falkenbergsdokumentet är utformat likt ett strävansmål. Vilka som berörs av detta 

förutom eleverna framgår inte riktigt. Falkenbergsdokumentet är inte adresserat till någon 

särskild person eller instans.  

     Varbergsdokumentet tar itu med vilka som gör vad om det visar sig att en elev har 

svag fonologisk medvetenhet eller läs- och skrivsvårigheter. Varbergsdokumentet är 
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adresserat till rektorer i grundskolan och dessa är också ansvariga för en del av det som 

enligt dokumentet skall utföras.   

     En likhet mellan dokumenten är att en medicinskt-psykologisk diskurs är dominerande 

men att det också finns andra inslag. I Varbergsdokumentet är det utöver den medicinskt-

psykologiska diskursen, samverkan som betonas. Därför kan Varbergsdokumentet sägas 

beröra både individen och dennes omgivning. I Falkenbergsdokumentet utgör text som 

handlar om att eleverna ska känna glädje och läslust inslag från diskurser andra än de som 

enbart fokuserar individens svårigheter. 

 

                                                 7 DISKUSSION 

Låt oss göra ett tankeexperiment. Vi tänker oss en nutidens skriftspråkande person 

tillbakakastad i stenåldern. Vem skulle befinna sig i svårigheter? Vem skulle vara 

avvikande? Vad skulle anses som normalt? Med ett socialkonstruktionististiskt synsätt på 

svårigheter läggs inte skulden på individen utan på vilket sätt omgivningen konstruerar 

det. Beroende på vilken tid och vilken kultur vi lever i, varierar vad vi betraktar som 

problematiskt. 

     Ett medicinskt- psykologiskt synsätt på läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig i att man 

fokuserar på hjärnan och intresserar sig för avvikelser från det ”normala” i hjärnans 

struktur. H∅ien&Lundberg (1999) berättar i ett kapitel ”Dyslexins biologiska grund” om 

hur det kan gå till när en Galaburda med kollegor undersöker hjärnor från avlidna 

dyslektiker. ”Genom mikroskopi av hjärnvävnaden fann de egendomliga avvikelser från 

den normala cellstrukturen på en del ställen i hjärnbarken” (H∅ien&Lundberg 1999:177). 

     Elbro (2004) behandlar läsning i större utsträckning än svårigheterna med den (men 

även det sistnämnda berörs). Elbro menar att för att förstå läsprocessen är inte 

undersökningar av hjärnan det viktigaste. ”Hjärnor är ungefär lika olika (eller lika) som 

ansikten  inte bara vad gäller storleksförhållanden, utan även vad gäller var olika 

processer äger rum”(a.a:26).  

     En tankeställare om hur det medicinskt-psykologiska perspektivet på läs- och 

skrivsvårigheter kan ha tagit sin början förmedlas av Karin Zetterqvist Nelson (2003). 

Hon berättar om begreppet ordblindhet att det kom i bruk vid 1900-talets inträde. 

Begreppet användes av en ögonläkare och en allmänläkare. De drog paralleller mellan 

läs- och skrivsvårigheter hos barn och vuxna med förvärvade hjärnskador. 

     Ett medicinskt-psykologiskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter var det 

dominerande i de två kommunala handlingsplanerna som jag granskade i min 
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undersökning. Båda dokumenten gick i mycket ut på att kartlägga och diagnosticera den 

enskilda eleven. Myrberg (2003) menar att kartläggningen av elever inte är av ondo, utan 

tvärtom är nödvändig för att fånga upp kunna bemöta elever som befinner sig i 

svårigheter. Nielsen (2005) ifrågasätter tester i sig, genom att ifrågasätta om de ger en 

god bild av verkliga möten med skriftspråket. Testerna bygger ofta på text ryckt ur sitt 

sammanhang.  

     Huruvida testerna i de undersökta dokumenten bygger på text lösryckt från sitt 

sammanhang, har jag inte kunnat bedöma. Däremot uppfattar jag vissa skillnader mellan 

kommunerna när det gäller vilka tester som används och hur de används. I Falkenbergs 

kommun screeningtestas alla elever i kommunen med viss intervall, medan det i Varbergs 

handlinsplan endast förespråkas screeningtest av eleverna i år 3. Förskollärare eller lärare 

är då de som förväntas kunna identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter eller med 

svag fonologisk medvetenhet. Om läs- och skrivsvårigheter föreligger kopplas 

specialpedagog in och en kartläggning görs. Kartläggningen kan omfatta områden som 

tal, samspel, lyssnande, läsande och skrivande. Detta uppfattar jag som en mer mångsidig 

testning än den som enligt dokumenten utförs i Falkenberg.   

     De screeningtest Falkenberg använder kan gälla språklig medvetenhet, ”läskedjor”, 

rättstavning och läshastighet. Läsförståelse testas i år 1 på gymnasiet. Resultaten 

analyseras av en specialpedagog och i de fall resultaten visar de lägsta värdena, 

staninevärde 1 eller 2, upprättas åtgärdsprogram. Vad som sker med elever som har högre 

staninevärde än 1 eller 2, ger dokumentet inte besked om. Sammanräknas testtillfällena 

från barnskolan och t o m gymnasiet är det vid sammanlagt sju tillfällen som eleverna 

testas. 

     Mot bakgrund av att Falkenbergsdokumentet säger sig vilja främja elevernas läs- och 

skrivutveckling, kan frågan ställas om hur ett sådant testbatteri som dokumentet utgör kan 

stimulera en elevs läs- och skrivutveckling? Enligt Elbro, Taube och H∅ien&Lundberg är  

läsförståelse en lika viktig del av läsprocessen som ordavkodning, men läsförståelsen 

testas inte förrän eleven har slutat i grundskolan och börjat i gymnasiets år 1. 

     En möjlig förklaring till varför ett medicinskt-psykologiskt synsätt på läs- och 

skrivsvårigheter används i så hög grad, skulle kunna vara att synsättet har en stark 

naturvetenskaplig prägel. Inom naturvetenskapliga forskningsområden sysslar man 

företrädesvis med den fysiska verkligheten och mätbara resultat. Med ett medicinskt-

psykologiskt angreppssätt på läs- och skrivsvårigheter kan alltså undersökningar göras 
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där resultaten går att mäta. Utifrån de mätbara resultat som framkommer vid testning av 

elever kan sedan skolans resurser organiseras.  

     Inom det medicinskt-psykologiska perspektivet på läs- och skrivsvårigheter har det 

som nämnts tidigare forskats på avvikelser i hjärnan. Men är frågan ”Var i huvudet sitter 

dyslexin”  relevant för de problem som uppstår vid läs- och skrivsvårigheter? Problemet 

torde först och främst vara av kommunikativ art.  

     Med utgångspunkt från läs- och skrivsvårigheter i skolan skriver Mats Myrberg: ”Läsa 

och skriva handlar om kommunikation. Att det skrivna språket är till för att vi skall 

meddela oss med varandra måste vara en utgångspunkt i undervisningen” (Myrberg 

2003:38). Att vi språkar och då även ”skriftspråkar” i syfte att kommunicera torde vara en 

självklarhet, men hur förhåller det sig egentligen med det i skolans värld? Tyvärr är det 

inte alltid kommunikationen i sig som utgör kärnan i skolans skriftspråk. Skriftspråkliga 

färdigheter tjänar dels som verktyg (Nielsen 2005) men blir även till ett mål i sig. Därmed 

riskerar det kommunikativa syftet i skriftspråket att urholkas. Detta är ett fenomen som 

gör det svårt för de som har läs- och skrivsvårigheter, p g a att de har större behov av att 

det förmedlas en mening med det skrivna. 

     I ett av de analyserade dokumenten tas betydelsen av kommunikation upp. Genom den 

intertext som är inlyft i Falkenbergsdokumentet från LPO94, finns en koppling till  

kommunikationens betydelse i undervisningen och en pedagogisk diskurs anslås: 

”Läraren skall……… organisera och genomföra arbetet så att eleven  får stöd i sin 

språk och kommunikationsutveckling”(Skolverket 2006:12). Texten kan tolkas så att 

läraren ska se till att eleverna ges möjlighet till en tvåvägskommunikation, något som kan 

ske t ex genom att öppna frågor ges till eleverna i undervisningssituationer. Ann Ahlberg 

menar att detta är en viktig fråga att ställa, då undervisningsmiljön kring elever i 

svårigheter ska granskas. För att öka tvåvägskommunikation vid skrivande i skolan, 

förespråkar Torlaug L∅kensgaard Hoel att eleverna agerar mottagare för varandras texter. 

     Överhuvudtaget är kommunikation och samverkan av stor betydelse för elever i behov 

av särskilt stöd menar Ann Ahlberg. Ahlberg betonar vikten av kommunikation dels i en 

elevs närmiljö men även mellan olika samhälleliga nivåer som berör eleven. Det 

sistnämnda kan behövas för att föra ut budskap och för att beslut som fattas på olika 

nivåer ska få genomslag.(a.a:107) 

     Varbergsdokumentet visade sig innehålla en handlingsgång för kontakter. Kontakterna 

innefattade dels elevens närmiljö men också en apparat bestående av expertis som skulle 

samverka med varandra. 
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     Varbergsdokumentet målar inte upp någon annan bild än att elever med/eller risk för 

läs- och skrivsvårigheter ska kartläggas. Dokumentet är mycket tydligt när det gäller hur 

detta ska gå till. Till Varbergsdokumentets fördel kan räknas den starka betoningen av 

kommunikation på olika nivåer som dokumentet påbjuder. Dessutom är en 

ansvarsfördelningen också fastlagd. Detta får mig att tro att det som Varbergsdokumentet 

påbjuder att göra också blir gjort. Något som Varbergsdokumentet inte närmare går in på 

är undervisning. Undervisning berörs inte i andra termer än ”pedagogiska konsekvenser”. 

De pedagogiska konsekvenserna kan gälla individen men också undervisningen i stort. 

Vilket som avses ger inte dokumentet besked om. Möjligheten finns att elever sorteras ut 

för ”special-behandling” men möjlighet finns även till inkluderande undervisning.  

     Att elever skiljs ut från klassen för att få särskilt stöd kan uppfattas olika från 

elevernas sida. Det kan upplevas som att man etiketteras som olik andra när man får ”gå 

ifrån”, men det kan också upplevas som lugnt skönt att få hjälp av någon som har tid att 

stödja. (Jönsson& Tvingstedt2002:41ff) Vilken policy kommunerna har på detta område 

framgår inte tydligt i något av de undersökta dokumenten. 

 

                                                       8  SLUTORD 

Hur en inkluderande undervisning bör utformas för att passa elever med läs- och skriv-

svårigheter är inte det centrala i de analyserade dokumenten. Istället framkom att det i 

mycket handlar om att identifiera vilka elever som bär på svårigheter med skriftspråket. 

Alltså är ett individinriktat medicinskt-psykologiskt perspektiv verksamt. Men hur skulle 

det vara om man utgick ifrån något annat perspektiv när man från skolans sida vill 

bemöta läs- och skrivsvårigheter? Skulle man då betrakta elever på ett annat sätt och hela 

skolans verksamhet ändras?  

     Ann Ahlberg menar att när det gäller specialpedagogiken i skolan, måste man skifta 

fokus från elevens svårigheter till att granska elevens svårigheter i relation till skolans 

verksamhet i stort.  

    Det är möjligt att min tidigare fråga om eleverna får baka sjunga, måla eller hoppa 

höjdhopp upplevdes irrelevant då det handlade om en läs- och skrivutredning av elev med 

specifika läs- och skrivsvårigheter. I samband med läs- och skrivutredningen nämndes att 

elevens starka och svaga sidor skulle kartläggas. Skulle man ta dessa ord bokstavligen så 

är det inte irrelevant med kopplingen till estetiska och praktiska ämnen i skolan. Jag 

menar att ett större inslag av dessa ämnen i undervisningen är betydelsefullt när det gäller 

att alla elever i skolan ska få visa sina starka sidor. Skall så många elever som möjligt få 
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visa att de kan, att de är bra på något, är det viktigt med variation på undervisningen i 

skolan.  
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