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Förord 
 
Bakgrunden till den här uppsatsen är kursen Barns utveckling: normalitet och 

avvikelse som vi läste höstterminen 2004. Den är en del i lärarutbildningen på 

Södertörns högskola. Under kursen kom vi i kontakt med de obligatoriska läs- och 

skrivtesterna av eleverna på gymnasieskolorna i Huddinge. Testerna används i 

flera syften. Det gav oss idén att undersöka vilka konsekvenser dessa läs- och 

skrivtester får för skolans inre arbete. För vårt examensarbete på lärarutbildningen 

tycker vi att det är ett bra ämne att studera normalitet och avvikelse ur ett 

skolperspektiv. Det ger oss möjlighet att reflektera över detta innan vi själva ska 

möta elever i gymnasieskolan. 

 

Inledning 
 

Busiga barn i svenska skolan blir bokstavsbarn med åtgärdsplan. Busiga barn i 

Pippi Långstrumps värld får inte gå i skolan alls.  

 
”Vet du vad”, sa hon, ”jag menar, vet du vad, fröken, det var förfärligt roligt att 
komma hit och se hur ni har det. Men jag tror inte jag bryr mej om att gå i skolan 
mera. Det får bli som det kan med jullovet. Det är alldeles för mycket äpplen och 
igelkuttar och ormar och sånt där. Jag blir precis yr i huvet. Jag hoppas att du 
fröken, inte blir ledsen för det.” 
  Men då sa fröken att hon visst blev ledsen, allra mest för att Pippi inte ville 
försöka uppföra sej ordentligt, och att ingen flicka som bar sej åt som Pippi, kunde 
få gå i skolan om hon också ville aldrig så gärna.1   

 
Bilden av den goda eleven som uppför sig enligt skolans normer lever fortfarande 

kvar. Mycket har hänt i skolans värld sedan Astrid Lindgren skrev Boken om 

Pippi Långstrump men fortfarande ses elever som Pippi som avvikande. Barn som 

på Pippis tid kallades busiga diagnostiseras nu med MBD, ADHD och DAMP. 

Den här uppsatsen handlar om normalitet och avvikelse. Vår utgångspunkt är 

de läs- och skrivtester som sedan många år används i Huddinge kommun för att 

testa elevernas förkunskaper. Vi menar att testerna är en del av skolans 
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konstruktion av en normal elev. Den som faller utanför avviker och skall genom 

olika åtgärder göras normal. 

Det är viktigt att sätta de här problemen i fokus eftersom gymnasieskolan är 

mitt i och står inför stora förändringar. Gymnasiereformen 1992 hade som delmål 

att ge alla elever grundläggande högskolebehörighet. De gamla linjerna ersattes 

med 3-åriga program och kärnämnen.  

Idag går de flesta ungdomarna vidare från grundskolan till gymnasiet. Det har 

kommit att innebära att gymnasieskolan får ta emot en odifferentierad grupp som 

förr differentierade sig själv. Detta måste gymnasieskolan möta på något sätt trots 

att den anses vara en frivillig skolform. För Huddinge kommuns gymnasieskolor 

har det inneburit att skolorna testar eleverna för att kunna kartlägga elevernas läs- 

och skrivfärdighet.  

 Gymnasieskolan liknar mer och mer grundskolan. Elevsammansättningen är 

mer heterogen än homogen. Gymnasieskolans kurser och lärarnas sätt att 

organisera undervisningen har inte hunnit anpassas till att vara ”en skola för alla”. 

 Vi tycker att det är viktigt att lyfta frågan om hur gymnasieskolan ser på och 

talar om den nya heterogena gruppen elever och vad skolan gör för de elever som 

inte passar in i ramen för den traditionella gymnasieskolan. Skolan är själv med 

och skapar ramen för normalitet och avvikelse. På Huddingegymnasierna sker det 

bland annat genom läs- och skrivtesten. 

 

Syfte 
 

Det är intressant att gymnasieskolorna i Huddinge kommun läs- och skrivtestar 

alla elever som antagits till nationella program. Dessa elever borde inte behöva 

testas avseende läs- och skrivfärdigheter, eftersom de antagits till nationella 

program. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka om testverksamheten 

kan kopplas till begreppen normalitet och avvikelse. 

Det vill vi undersöka genom att se hur gymnasieskolorna i Huddinge kommun 

arbetar med de läs- och skrivtest som alla elever i årskurs ett genomför. Vi vill ta 

                                                                                                                                      
1 Lindgren (1982), s. 50. 
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reda på vilka elever som testas, hur eleverna testas, vem som genomför testerna,  

hur resultatet utvärderas och följs upp och hur kommunens riktlinjer ser ut. Vi vill 

undersöka hur man använder och talar om testresultaten på tre nivåer. De tre 

nivåer vi vill undersöka är den kommunala nivån, skolnivån och elevnivån. 

 

Frågeställningar 

 

1. Hur används de diagnostiska testen på den kommunala nivån? 

- Vad är kommunens uttalade syfte med testerna? 

- Vem initierar testerna? 

- Hur utvärderas och följs testerna upp? 

- Har kommunen angett några riktlinjer för hur testerna ska 

användas? 

2. Hur påverkas skolans inre arbete av de diagnostiska testerna? 

- Har skolan fått några riktlinjer från kommunen? 

- Hur genomförs testerna på skolorna? 

- Finns det en policy och hur ser den ut i så fall? 

- Finns det en koppling mellan testresultat och stödinsatser? 

3. Vad leder de diagnostiska testen till för elever med svaga resultat? 

- Informeras lärare om enskilda elevers resultat? 

- Vilka elever testas? 

- Får eleverna ta del av testresultatet? 

4. Kan den diagnostiska testverksamheten kopplas till normalitet och 

avvikelse? 

 

Litteraturgenomgång 

 

Vad det gäller forskningsläge så finns det en uppsjö av utredningar, studier och 

andra texter som behandlar särskilt stöd, specialundervisning och svensk skola. Vi 

har hittat seriösa texter som reflekterar över de diskussioner som förs kring elever 
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med särskilda behov. Vi har valt att avgränsa oss till litteratur där författarna har 

ett konstruktivistiskt perspektiv och på något sätt kopplar undersökningen till 

begreppen normalitet och avvikelse. Det är intressant för vår studie med ett 

konstruktivistiskt perspektiv därför att det är ett sätt att synliggöra 

problemområdet. Någon forskning kring de tester som Huddinge kommun 

använder har vi inte hittat. 

År 1996 tillsattes en kommitté med uppdrag att ”redovisa viktiga 

utgångspunkter för arbetet med att stödja elever med stora läs- och 

skrivsvårigheter samt föreslå åtgärder i förebyggande och avhjälpande syfte”.2 

samt att ”ta del av olika uppfattningar om skriftspråklighet, lärande och läs- och 

skrivsvårigheter”3 

 Läs- och skrivkommitténs utredning Att lämna skolan med rak rygg är 

omfattande och de tar upp många olika perspektiv på frågor som rör läsning och 

skrivning. De diskuterar med hjälp av tidigare forskning och utredningar om 

språket, språkande, metaspråklighet, skolan och samhällets krav på läsning och 

skrivning. De tar upp olika exempel på hur man arbetar förebyggande med läs- 

och skrivinlärning på förskolor och skolor runt om i Sverige och tar även upp 

exempel från USA. De belyser diskussionen kring dyslexi och diagnostisering 

samt ger förslag på hur man kan och bör arbeta för att förebygga och möta läs- 

och skrivsvårigheter i skolan.  

 Läs- och skrivkommitténs utredning om läs- och skrivsvårigheter visar att 

regeringen ser allvarligt på frågan om elevers rätt till att verkligen kunna läsa och 

skriva.  

Vi har i mångt och mycket samma teoretiska utgångspunkt som Karin 

Zetterqvist Nelson i sin bok Dyslexi – en diagnos på gott och ont. Den bygger på 

hennes avhandling i samma ämne. Hon undersöker 20 barn som fått diagnosen 

dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter. Genom intervjuer, observationer, 

tidigare forskning och egna reflektioner vill hon lyfta fram diagnosens sociala och 

psykologiska betydelse för barnet, föräldrarna och lärarna. 

                                                 
2 SOU 1997:108, s. 337. 
3 SOU 1997: 108, s. 135. 
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 Zetterqvist Nelson utgår alltså från hur barnet uppfattar och upplever att det har 

fått diagnosen läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Hon intervjuar även 

föräldrar och lärare för att få deras syn på hur de uppfattar diagnostiseringen.  

 Zetterqvist Nelson diskuterar debatten kring diagnostisering. Hon lyfter fram 

båda sidorna i debatten och kommer fram till att det varken finns ett svar på 

frågan eller att det är en enkel debatt. De intervjuade barnen visar på 

komplexiteten. Å ena sidan är de lättade över att ha en diagnos som de kan ”skylla 

på”. Barnet är inte ”dåligt” eller ”dumt”. Barnen ser det som att de har en 

sjukdom. Å andra sidan känner sig barnet utpekat och speciellt och det vet inte 

hur de ska benämna sin diagnos eller hur de ska förhålla sig till den.  

Föräldrarna visar på samma komplexa förhållningssätt. Å ena sidan är de 

lättade över att ha en diagnos att luta sig mot, å andra sidan upplevde de det 

mycket dramatiskt att deras barn behövde utredas och få en diagnos. Barnet är inte 

som alla andra men samtidigt är det som alla andra. Lärarna å sin sida visade 

antingen sig mycket positiva till diagnostiseringen vilken innebar att de kunde få 

ökade resurser och hjälpmedel som kunde hjälpa både lärarna och eleven i dennes 

läs- och skrivutveckling. Den andra gruppen av lärare hade en mer skeptisk 

inställning till diagnosen och diagnostiserandet. 

 I sin forskning belyser alltså Zetterqvist Nelson ett elevperspektiv som kan 

ligga till utgångspunkt för vår diskussion om hur språktesten påverkar eleverna. 

Hon tar även upp diskussionen kring normalitet och avvikelse samt debatten om 

att diagnostisera dyslexi. 

 Hon utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv vilket betyder att hon 

analyserar det hon ser och får höra av sina informanter i förhållande till att språket 

ses som skapande av sociala verkligheter. Det förhållningssättet är intimt 

förbundet med diskursbegreppet.  

Skolans krav – elevernas behov av Ahlström, Emanuelsson och Wallin är 

förvisso en förhållandevis gammal bok (1986) och både mycket och lite har hänt 

inom skolvärlden sedan den skrevs. Vi tycker att den är viktig att ha med därför 

att den anges som referens i många av de verk som är mer aktuella. Boken tar upp 

specialpedagogikens historia, synen på normalitet och avvikelse. Författarna 

diskuterar hur skolans organisation är en skola för alla och hur elever med 
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handikapp är en del av ”alla” eller om de avvikande får ”åtgärder ämnade att 

anpassa eleven efter skolans krav.”4 

 Den diskuterar specialpedagogikens vara eller inte vara. I boken diskuteras 

även komplexiteten i att särskilja och peka ut elever. Hur ser åtgärderna ut för 

elever med särskilda behov? De går även igenom den förändrade synen på 

handikapp från att ha varit fast till att ha blivit kontextbundet. Om man är 

handikappad och hur handikappad man är beror till stor del på yttre 

omständigheter snarare än inre. 

Som gästforskare hos Skolverket skrev Peder Haug 1997 studien Pedagogiskt 

dilemma: Specialundervisning. I den granskar han organiseringen av 

specialundervisningen i Sverige idag (1997). Haug själv karaktäriserar studien 

som en utvärdering. Haugs analys består av två delar. Dels grundvalen för 

organisationen av specialundervisningen, dels valda delar av aspekter av den 

aktuella (1997) svenska debatten om specialundervisningen. Perspektivet i 

artikeln är riktat mot grundskolan, men Haug skriver att principiellt gäller 

frågeställningen i lika hög grad gymnasieskolan, varför hans studie är relevant för 

vår uppsats.  

 Intressant för vår studie är bland annat hans resonemang kring 

kompensatoriska lösningar för eleven. Där är den grundläggande tanken att den 

enskilda individen ska fås att fungera genom att extra resurser tillsätts för att stötta 

elevens svaga sidor. Kompensation kan vara både stigmatiserande och orealistisk, 

säger Haug. Det är ett påstående som vi delvis har kunnat pröva i vår 

undersökning.  

  Ett annat begrepp som Haug skriver om är integrering. Haug använder 

beteckningarna segregerande respektive inkluderande tolkning av begreppet 

integrering. Han skriver att dessa båda riktningar kan inom specialundervisningen 

härledas tillbaka till 1800-talet. Samma debatter och ståndpunkter återkommer om 

och om igen. Den segregerande integreringen är specialundervisningens ursprung, 

och har ett nära samband med det kompenserande perspektivet. Vi diskuterar både 

kompensatoriska lösningar och segregerande integrering i vår uppsats.  

                                                 
4  Ahlström - Emanuelsson - Wallin, (1986), s. 92. 
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Rolf Helldin beskriver i sin bok Specialpedagogisk kunskap som ett Socialt 

problem avvikelsen som social konstruktion i ett historiskt perspektiv. Han 

diskuterar avvikelsediskursen och använder sig av Foucaults analys av avvikelse 

från Vansinnets historia under den klassiska epoken. Foucaults diskursanalyser 

innefattar en maktkritisk granskning. Enligt Foucault finns det ett 

utestängningsförfarande genom uppdelning och förkastande av de människor som 

avviker från det som anses vara det normala. Syftet är att ta bort det avvikande 

från det normala i samhället. Vi har i vår studie valt att använda Helldins sätt att  

använda Focaults tankar kring makt- och avvikelsediskurser.  

Mats Börjessons studie Om skolbarns olikheter är från 1997. Hans 

utgångspunkt i studien är social konstruktivism. Med ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv flyttas fokus från objektet till olika kollektiva aktörer runt objektet. 

Börjesson ger i studien exempel på hur klientel har konstruerats i olika tider och 

sammanhang. Det finns, skriver Börjesson, en tradition av att ställa kritiska frågor 

kring normalitetens historia i den sociala konstruktivismen. Studiens objekt, 

skriver Börjesson, ”…är utsagorna om barn med särskilda behov, och de 

institutionella arrangemangen kring de samma.”5  Vi tycker att det också är det vi 

studerar. Börjesson studerar grundskolan, medan vi har valt att studera 

gymnasieskolan. Vi har dessutom kopplat vår undersökning till tre enskilda 

gymnasieskolor och deras läs- och skrivtester. Precis som vi gör Börjesson en 

diskursanalys, men medan vi arbetar med eget empiri använder Börjesson annan 

forskning som underlag för sin analys.  

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter 
 
Pirjo Lahdenperä har i sin studie Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? 

koncentrerat tänkandet kring skolsvårigheter till tre diskurser: egenskaper, 

utveckling och kontext. Vi har i vårt examensarbete tänkt att använda dessa 

diskurser som teoretisk utgångspunkt i vår analys. Zetterqvist Nelson skriver att: 

”När termen diskurs används inom ramen för ett konstruktivistiskt perspektiv, 

                                                 
5 Börjesson (1997), sid. 24. 
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görs det i syfte att tydliggöra hur ett ämne, ett fenomen, ett objekt eller dylikt 

kontinuerligt konstrueras i och genom språkliga processer.”6  

I diskursen som Lahdenperä kallar egenskaper menar hon att den bygger på ett 

synsätt om eleven som bärare av sina brister. Det är alltså eleven som har problem 

och problemet kopplas inte till miljö och organisation. Den här diskursen är 

intressant för oss för att diagnostiserande tester är centrala i bedömningen av 

elever i skolsvårigheter. Per Solvang skriver i sin artikel Medikalisering av 

problem i skolan att ”…får allt fler elever med svårigheter i skolan en medicinsk 

diagnos.”7 Medikalisering är ett tydligt exempel på egenskapsdiskursen. Det finns 

krafter både inom och utom skolan som driver på debatten kring diagnostisering 

av specifika skolsvårigheter.  

Utvecklingsdiskursen innebär ett relativt synsätt på skolsvårigheter. Elevernas 

utveckling och behov är viktigare än egenskaper och anlag. I utvecklingsdiskursen 

är elevens problem en signal om ett behov av ändrade förhållanden. 

Utgångspunkten är en person med normala behov. I skolsammanhang betyder det 

en elev som tar ansvar för sitt arbete i skolan och kan uppnå målen utan extra 

stöd.  

Den tredje diskursen Lahdenperä talar om, kontextdiskursen, bygger på att man 

reflekterar över vem som är i svårigheter. Det kanske inte är eleven som är bärare 

av problemet eller i behov av särskilt stöd utan läraren eller organisationen. I 

kontextdiskursen lyfter man frågan om vem som har problem. Om det visar sig att 

det är ett organisatoriskt problem är det organisationen av t.ex. undervisningen 

som måste ändras. Vi tolkar Lahdenperäs kontextdiskurs som en del i ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Som framgår i vår litteraturgenomgång, 

ansluter sig flera av författarna till ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Mats 

Börjesson skriver följande om socialkonstruktivism:  

 
Social konstruktionism är ett samlingsnamn för ett brokigt samhällsvetenskapligt 
perspektiv, som vuxit fram sedan 1960-talet. Här handlar det om att – som det 
brukar heta – ”sätta parantes kring det ’faktiska’ problemet”, för att istället förstå 

                                                 
6 Zetterqvist Nelson (2003), s. 22. 
7 Solvang (1999), s. 16. 
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den process som leder fram till att ett visst fenomen urskiljs och uppfattas som ett 
socialt och individuellt problem.8 

 

Börjesson sammanfattar med referens till Eva Palmblad den sociala 

konstruktivismen i tre riktningar: 

Stämplingsteorins grundtanke är att en tillskriven identitet kommer att resultera 

i ett beteende i linje med denna identitet. 

Professionaliseringsperspektivet handlar om de människovetande 

professionernas strategier för att bevaka sina intressen i termer av status, makt och 

tolkningsföreträde. Hos professionen finns ofta en strävan att uppnå acceptans för 

den egna definitionen av verkligheten och att befästa gränsvärden mellan det 

normala och abnorma, friska och sjuka. 

I det kunskapssociologiska perspektivet ligger betoningen på kunskaperna och 

värderingarnas relativa karaktär och hur bunden vår uppfattning av verkligheten är 

till den historiska och sociala kontexten vi har runt omkring oss.9   

Peder Haug vill i Pedagogiskt dilemma: specialundervisning sätta in sin 

undersökning om den svenska specialundervisningen i ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv. Han tycker att specialundervisningen behöver sättas in i en större 

samhälls- och värdekontext. Han skriver att: ”Diagnoser är ofta både osäkra och 

starkt präglade av de rådande kulturella värderingarna. Således är de mycket mer 

av en social konstruktion än vad vi ofta har klart för oss (Börjesson, 1997).”10 

Även om Peder Haug inte uttryckligen utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv 

tycker vi att han ansluter sig till den traditionen. Även Karin Zetterqvist Nelson 

utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv i sin avhandling Dyslexi – en diagnos 

på gott och ont. Hon skriver att hennes frågeställningar är förankrade i den 

traditionen och att det perspektivet ”möjliggör en syn på diagnosen dyslexi – och 

debatten om dyslexi – som ett socialt fenomen som skapas och omskapas i 

sociala, kulturella och historiska processer.”11 Vi tycker att den beskrivningen 

stämmer överens med kontextdiskursen.  

                                                 
8 Börjesson (1997), s. 13. 
9 Börjesson (1997), s. 15. 
10 Haug (1998), s. 15. 
11 Zetterqvist Nelson (2003), s.20 
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 Utifrån Pirjo Lahdenperäs tre diskursbegrepp egenskapsdiskurs, 

utvecklingsdiskurs och kontextdiskurs skapade vi en mall för analysen. De olika 

diskurserna definierades utifrån tre parametrar: bedömning, norm och 

beskrivning.12 Genom mallen skapade vi ett verktyg för analys och 

systematisering av talandet kring testverksamheten på olika nivåer. I det 

socialkonstruktivistiska perspektivet ingår det att man i forskningen är med och 

speglar en del av verkligheten. Mallen används som ett raster för att analysera det 

som sägs om testerna och  på det sättet se vilken diskurs som är rådande.  

I det socialkonstruktivistiska perspektivet studerar man de aktörer som finns 

runtomkring studieobjektet för att förstå hur studieobjektet uppfattas. Vi använder 

det socialkonstruktivistiska perspektivet i vår uppsats. Verkligheten konstrueras i 

ett samspel mellan människor. Genom språket skapar och upplever vi 

verkligheten. Det finns ingen objektiv sanning. Vi är subjekt som förnimmer en 

del av en större helhet. Hur vi uppfattar den beror på vår perception. Hur skolans 

värld ser ut är föränderligt över tid. Lika så är synen på normalitet och avvikelse 

föränderlig. Varje begrepp som definierar mänskliga egenskaper måste ses utifrån 

sin kontext i tid och rum. Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv tycker vi att det 

är naturligt att ställa frågor kring begreppen normalitet och avvikelse i skolan. 

 

Begreppsdiskussion 
 
Begreppet avvikelse definieras i relation till begreppet normalitet. Vi menar med 

begreppet i vår uppsats det som avviker i förhållande till skolans rådande norm, 

som i sin tur är kopplad till idén om det goda och det bästa. ”Det innebär att varje 

påvisande av avvikelse från normaliteten också är en moralisk bedömning av 

skolbarnen som ’bra’ eller ’dåliga’ (Beroinius, 1994, s. 173; Börjesson, 1997, s. 

43-44).”13  

Vi använder oss av Ahlström m fl och Börjessons definition av begreppet 

normalitet. ”Definitionen av normalitet uppstår på samma sätt som en norm 

                                                 
12 Bilaga 1. 
13 Zetterqvist Nelson (2003), s. 287. 
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utvecklar sig i ett sammanhang där människor handlar mot och med varandra.”14 

Börjesson säger att:  

 
Betydelserna av ordet ’norm’ kan grupperas i två huvudtyper. För det första syftar 
normen på det mot vilket allt kan jämföras; det genomsnittliga, referenspunkten – 
det vanliga. Normen är en standard, en schablon, en kliché. För det andra har norm 
moraliska innebörder. Den är också en föreställning om hur det bör vara. Normen är 
ett rättesnöre mot vilket inte bara det avvikande, utan också det oönskade kan mätas. 
Att normalisera – till exempel människor – betyder att enhetliggöra, standardisera, 
att uniformera – till det önskvärda.15  

 

I vår studie använder vi begreppet normalitet på samma sätt som skolan ser på den 

goda eleven. D v s de elever som uppför sig och handlar så som skolan förväntar 

sig.     

Pirjo Lahdenperä definierar begreppet diskurs utifrån Foucault och vi 

använder hennes definition i vår uppsats. 

 
Den franske filosofen Michel Foucault (1969, 1971) definierar diskurs som system 
av yttranden; system som styrs av bestämda uppfattningar om vad som sägs, vem 
som får tala och vad som betraktas som sanning. Varje diskurs är dessutom relaterad 
till en bestämd praktik. Det finns således för varje tid en diskurs som är legitim 
inom medicin, biologi, psykologi, specialpedagogik, etc., liksom det finns diskurser 
som är relaterade till institutionaliserad samhällelig praxis.16 

 

Enklare uttryckt skriver Karin Zetterqvist Nelson att Ian Parker har klargjort hur 

en diskurs kan synliggöras i en analys. 
 

…diskursen realiseras i texter och samtal, diskursen hänvisar till andra diskurser och 
reflekterar över ’sig själv’, diskursen handlar om ett objekt/ ett fenomen och 
innefattar subjektpositioner, diskursen är historiskt lokaliserad och samverkar med 
samhälleliga institutioner. Och slutligen, diskursen reproducerar maktrelationer och 
har så kallade ideologiska effekter (Parker, 1990, s. 191 ff.).17 

 

De diskurser vi arbetar med i vår studie är Lahdenperäs egenskapsdiskurs, 

utvecklingsdiskurs och kontextdiskurs. Vi använder dessa för analysen av 

studiens resultat. 

                                                 
14 Ahlström - Emanuelsson - Wallin (1986), s. 111. 
15 Börjesson (1997), s. 43. 
16 Lahdenperä (1997), s. 40. 
17 Zetterqvist Nelson (2003), s. 23. 
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Begreppet kompensatoriska lösningar syftar till att lyfta eleverna till samma 

nivå som de elever som betraktas ha normala kunskaper.18 

Segregerande integrering betyder enligt Peder Haug att man hittar lösningar 

på undervisningen utanför ramen för det normala. En sakkunnig bedömer barnets 

behov och tar fram en organisatorisk lösning som t ex kan vara undervisning i 

liten grupp eller så får eleven enskilda undervisningstimmar.19   

Med stöd menar vi i den här uppsatsen stöd som ligger inom ramen för 

begreppen kompensatoriska lösningar och segregerande integrering. Inblandade i 

den här verksamheten kan både specialpedagog och lärare vara. 

Diagnostiska test är de språktest som de undersökta gymnasieskolorna 

använder för att testa alla på årskurs ett på de nationella programmen. De senaste 

två åren har skolorna använt två olika test. 2003 använde man Maj-Gun 

Johanssons LS – Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och 

gymnasiet från Psykologiförlaget. 2004 användes ett test som heter DLS som 

också kommer från Psykologiförlaget.  

 Testresultatet läggs in i en statistiskt normalfördelad niogradig skala där ett är 

sämst och nio bäst. Testet är normerande och resultatet översätts till ett 

staninevärde20. Resultat på stanine 1-3 anses ligga under normalvärdena i testet.  

 

Metod och källor 

 

I vårt examensarbete har vi arbetat på tre nivåer, kommunnivå, skolledningsnivå 

och elevnivå. Genom intervjuer med samordnare på kommunen vill vi få svar på 

våra frågor som rör kommunens del i testverksamheten. Vi har intervjuat 

utredningssekretare Leif Roander på Barn- och utbildningsförvaltningen på 

Huddinge kommun.  

                                                 
18 Haug (1998), s. 15. 
19 Haug (1998), s. 20. 
20 Stanine är en sammandragning av engelskans ”standard nine”. En måttenhet som uppkommer 
när man med utgångspunkt från medelvärdet delar baslinjen på en normalkurva i nio delar med en 
halv standardavvikelse mellan varje gräns. Varje niondel är en stanine, Hägnesten (2003). 
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 Genom intervjuer med rektorerna på de tre gymnasieskolorna vill vi få svar på 

våra frågor som rör skolornas tester av eleverna och hur man följer upp och 

använder resultaten. Vi har intervjuat Helle Larsson, rektor på Sjödalsgymnasiet, 

Lisette Lindroth, vikarierande rektor på Sågbäcksgymnasiet samt Mats Johansson, 

som är rektor på Huddingegymnasiet.  

Vi har intervjuat specialpedagoger på skolorna för att få vidare information om 

testernas genomförande, uppföljning och för att få ta del av vilka 

specialpedagogiska insatser som görs. De vi har intervjuat är Rita Mandén, 

specialpedagog på Sjödalsgymnasiet, Britt Kärvinge som är specialpedagog på 

Sågbäcksgymnasiet samt Margit Bjernekull, specialpedagog på 

Huddingegymnasiet.  

 Våra intervjuer är av kvalitativ art. Vi har ställt olika frågor till de olika 

yrkesgrupperna men samma frågor inom respektive kategori. Trots att vi ställt 

samma frågor till exempelvis alla tre rektorerna finns det nyansskillnader i hur de 

har uppfattat frågan. Vid intervjuerna har vi även ställt vissa följdfrågor och de 

har då skilt sig från intervju till intervju. Resultatet av vår undersökning bygger 

till stor del på vad som framkommit i intervjuerna. Vi har även fått ta del av 

skriftligt material från kommunen i form av tjänsteutlåtanden och 

verksamhetsplan. Vi har använt Pirjo Lahdenperäs diskursanalys som verktyg för 

att tolka intervjusvaren och dokumenten. 

 Att använda intervjuer som källmaterial kan vara problematiskt. Informanterna 

befinner sig i en position där de kan ha intresse av att framhäva eller nedtona olika 

aspekter av det vi frågar om. En annan brist är att man kan få det svar man vill ha, 

det vill säga att informanten anar vad vi är ute efter och anpassar sitt svar efter 

detta.   

  I resultatet kommer vi att jämföra våra resultat med litteratur på området. Vi 

kommer även att diskutera vår teori i förhållande till resultatet. Här kommer vi att 

lyfta fram frågor som rör elevernas situation utifrån skolans organisation av 

stödundervisningen. Hur påverkas arbetet med eleverna av testverksamhetens 

resultat? 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till Huddinge kommun därför att 

kommunen sedan höstterminen 2003 samordnar läs- och skrivtester för 
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kommunens fyra gymnasieskolor. Av de fyra gymnasieskolorna har vi med tre. 

Detta på grund av att den fjärde, Östra gymnasiet, dels är nystartad, dels har ett 

litet elevunderlag. De tre andra skolorna har också en lång tradition av att läs- och 

skrivtesta förstaårseleverna på gymnasiet.  

 En annan fördel med att välja Huddinge kommun är att Södertörns högskola, 

som vi är knutna till, ligger i kommunen. Kommunen är en av de största i 

Stockholms län och rymmer områden med många olika socialgrupper. Den satsar 

resurser på att stärka läs- och skrivundervisningen i alla skolformer. De tre 

gymnasieskolor vi valt representerar olika inriktningar. 

  

Bakgrund 
 

Huddinge kommun 
 

Huddinge kommun ligger i södra delen av Stockholms län. Kommunen är med 

sina 87 000 invånare den näst största kommunen i Stockholms län. Kommunen 

har fyra gymnasieskolor för ungdomar. Varje ungdomsgymnasium leds av en 

rektor som sorterar under kommunens gymnasiechef. Det nyaste av gymnasierna, 

Östra Gymnasiet, är också det minsta. Östra Gymnasiet omfattas inte av vår 

uppsats. År 2003 hade Huddinges gymnasieskolor 2 590 elever, varav huvuddelen 

(2 177) kom från den egna kommunen. Gymnasiet hade, enligt Huddinge 

gymnasienämnds verksamhetsplan, år 2003 en driftsbudget på straxt över 260 

miljoner kronor.21 

 Kommunen har använt två olika tester. Dels Maj-Gun Johanssons LS-

klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet och dels 

Birgitta Järpstens DSL handledning: för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet.  

 
 
 

                                                 
21 ”Gymnasienämndens verksamhetsplan 2005” (2005). 
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Huddingegymnasiet 
 

Huddingegymnasiet har ungefär 850 elever och är i första hand ett gymnasium 

med studieförberedande program. Skolan har som ett av sina viktigaste mål att 

förbereda eleverna för vidare studier. Skolans vision uttrycks genom den 

värdegrund som ska genomsyra hela verksamheten och kan sammanfattas i fyra 

ord: trygghet, tillit, ansvar och respekt. 

Det finns naturvetenskapsprogram, estetiskt program och 

samhällsvetenskapsprogram på skolan, år 2003 hade man nio olika alternativ 

inom programmen. Dessutom har skolan ett individuellt program för elever med 

Aspergers syndrom och program för nyanlända invandrare. 

 

Sågbäcksgymnasiet 
 

På Sågbäcksgymnasiet går lite drygt 600 elever. I skolans vision heter det bland 

annat Vi sätter eleven i centrum och utvecklar elevens självförtroende. Vi ger 

specialundervisning till de elever som har behov av särskilt stöd.  

 Sågbäcksgymnasiet domineras av yrkesinriktade program. Man har till 

exempel byggprogram och fordonsprogram. Skolan har också sex stycken 

individuella program, bland annat med praktik två dagar i veckan. 

 

Sjödalsgymnasiet 
 

Sjödalsgymnasiet startade 1994 och har cirka 1200 elever, den är därmed 

Huddinges största gymnasium. Man har utöver samarbete med universitet och 

högskolor även samarbete med Svenskt näringsliv. Skolans vision är Den goda 

mötesplatsen där ord blir verklighet. Sjödalsgymnasiet har både yrkesinriktade 

program och studieförberedande program. Man har också några specialutformade 

program, till exempel beteendevetenskap. 
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Historiskt perspektiv på skolsvårigheter 
 

Hur man ser på och talar om elever i behov av särskilt stöd är kontextbundet och 

diskursbetingat. Det är föränderligt över tid och rum. Men än så länge har ”Stödet 

till elever i behov av särskilt stöd har en lång tradition av särskiljande.”22  

Den här uppsatsen handlar om de läs- och skrivtest som utförs i början av 

höstterminen för alla elever som börjar årskurs ett på gymnasieskolan i Huddinge 

kommun. 

 Att testa elever och sammanställa deras resultat enligt en standardskala innebär 

kategorisering. Elevernas resultat sammanställs enligt en normalfördelningskurva, 

standard-nine (stanine). Tanken är att de elever som har stanine 1-2 (3) ska få 

extra stöd. Frågor om utformningen av stöd till svaga elever är komplexa. 

Komplexiteten blir synlig i debatten kring specialpedagogik, elever i behov av 

särskilt stöd och medicinsk diagnostisering av elever i skolsvårigheter. 

 Tanken med den svenska grundskolan är att den ska vara en skola för alla. I 

Lpo –94 står det att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov […] Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”.23  

 I Skolverkets rapport Elever i behov av särskilt stöd står det att ”Rätten till stöd 

är ovillkorlig men det finns inga klara angivelser hur stödet ska utformas. 

Kommunerna ansvarar för att utforma insatserna, vilket ger ett stort utrymme för 

lokal initiativ och bedömningar. Specialundervisning eller annat stöd kan omfatta 

allt från några timmar till elevens hela skoltid.”24 

På de undersökta skolorna spelar specialpedagogen en avgörande roll. 

Specialpedagogerna har olika arbetssätt och de är influerade av olika traditioner. 

En del har anammat rollen att vara handledare till eleverna där de ska stötta dem 

att så långt som möjligt vara kvar i den ordinarie undervisningsgruppen medan 

andra mer har en traditionell speciallärarroll som innebär att eleven får särskild 

undervisning i en särskild undervisningsgrupp. 

                                                 
22 Skolverket (1998) s. 7. 
23 Lpo-94 s. 6. 
24 Skolverket (1998) s. 7. 
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 Det har riktats kritik från läkare och föräldrar till barn med 

funktionsnedsättningar mot att specialpedagogen ska agera som handledare. Det 

är dock i linje med de riktlinjer som ges på specialpedagogutbildningen samt 

anges i flera statliga utredningar, däribland utredningen Skolans arbetsmiljö om 

skolans inre arbete – SIA och Läs- och skrivkommitténs utredning Att lämna 

skolan med rak rygg. 

 Kritiken bygger på att man anser att det finns risk att elevernas svårigheter att 

klara den ordinarie undervisningen på den ordinarie tiden negligeras och inte tas 

på allvar. I denna kritik har röster höjts för att visa på behovet av diagnoser. ”Det 

finns idag således från ett håll en strävan mot att utifrån ett i huvudsak 

biologiskt/medicinskt perspektiv bedöma barns skolproblem med hjälp av läkares 

och psykologers expertutlåtanden.”25 Det har i sin tur lett till att kritik riktats mot 

detta förhållningssätt från delar av lärarkåren och forskare inom pedagogik. 

 Per Solvang skriver i sin artikel Medikalisering av problem i skolan att ”I allt 

större utsträckning diagnostiseras barns problematiska beteende i skolan i 

medicinska termer. Från att ha betraktats som lata eller dumma blir barnen 

dyslektiker, från att ha varit busar anses de nu ha MBD och från att ha varit 

introverta särlingar blir de bärare av Aspbergers syndrom.”26 När Karin 

Zetterqvist Nelson intervjuade barn som fått diagnosen dyslexi sa de just att de 

upplevde det som en befrielse att slippa ifrån ”dum-stämpeln” men å andra sidan 

var de nu bärare av en sjukdom. Hon visar på komplexiteten i att diagnostisera 

barn i sin avhandling Dyslexi – en diagnos på gott och ont. 

 Debatten om diagnostisering i skolan är snårig och komplex. Både 

förespråkarna och motståndarna vill elevernas bästa. Motståndarnas kritik bygger 

på att vid diagnostisering hamnar individen i fokus. Det är eleven som har 

problem och det är eleven som ska åtgärdas. Den synen står i bjärt kontrast till 

SIA-utredningens förändrade syn: ”Begreppet elever med skolsvårigheter kan i 

viss mån ersättas av begreppet skola med undervisningssvårigheter.”27 Samtidigt 

som Skolverket skriver att det officiella synsättet på elever i behov av stöd 

                                                 
25 Skolverket (1998) s.18. 
26 Solvang (1999) s. 16. 
27 SOU 1974:53, ref. av Börjesson, s. 57. 
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förändrades med SIA-utredningen och Lgr 80 så är de själva bundna vid 

perspektivet att det är eleven som äger problemet och att det är eleven som måste 

anpassas.  

 
Utredningar kan ibland vara nödvändiga för att ge skolan en utgångspunkt för att 
planera och ge adekvat stöd vid komplicerade skolsvårigheter. Barns problem kan 
med experters hjälp göras begripliga och hanterbara för skolans lärare, men skolans 
personal har det fulla ansvaret för den pedagogiska verksamhetens utformning.28 

 

Förespråkarna för diagnostisering av barn med svårigheter av psykisk, emotionell, 

social eller språklig karaktär hävdar att dessa diagnoser är nödvändiga för att 

barnet ska få riktade insatser som är till hjälp för barnet.  

Båda grupperna erkänner att det finns elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Diskrepansen mellan dem består i att medicinarna hävdar att dyslexi är ett 

medicinskt handikapp och man betonar de biologiska faktorerna som ligger 

bakom dysfunktionen. Pedagogerna menar att en diagnos som dyslexi måste ses 

ur ett holistiskt perspektiv som inte så mycket pekar på individens brister utan 

snarare skolvärldens.  

 Som vi kommer att visa i vår uppsats är båda dessa diskurser är rådande. 

Förespråkarna för diagnostisering av barn med svårigheter uttrycker sig enligt 

egenskapsdiskursen medan pedagogerna uttrycker sig enligt utvecklingsdiskursen 

och de pedagogiska forskarna med konstruktivistiskt synsätt uttrycker sig enligt 

kontextdiskursen. 

 

Normalitet och avvikelse ur ett skolperspektiv 
 
I vårt examensarbete står gymnasieskolans läs- och skrivfärdighetstestning av 

förstaårseleverna i centrum. Skolan har länge testat sina elever i olika syften. 

Mycket i skolans verksamhet bygger på att kategorisera, klassificera, sortera och 

betygsätta eleverna. Själva testandet rymmer en sorterande funktion och det finns 

i den svenska skolan en lång tradition av att sortera ut avvikande elever. Det finns 

också en lång tradition av att tala om det normala som betyder det goda och det 

                                                 
28 Skolverket (1998) s. 9. 
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bra i skolans mening. I normalklasser och efter normalplaner har de elever 

undervisats som ansetts som vanliga och önskvärda.   

Skolans hela verksamhet är till sin karaktär normativ. Den ska inte bara ge 

eleverna olika typer av kunskaper, skolan ska också fostra samhällsmedborgare. 

Eleven kan hamna utanför  skolans ram av många skäl. Ett skäl kan vara att inte 

uppföra sig enligt skolans formella och informella norm. Att inte nå 

kunskapsmålen i den takt skolan förväntar sig är ett annat. Det finns ett intresse i 

skolan att se vilka elever som är eller riskerar att hamna utanför normen. Ett sätt 

att göra det är genom att testa och diagnostisera eleven. Men diagnoser kan vara 

osäkra. Det finns också en godtycklighet i gränsdragningen mellan att vara normal 

och att tillhöra de avvikande. Människor med avvikande beteende har funnits 

genom historien, men vad som definierats som avvikelse har förändrats över tid. 

Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektiv vi valt i uppsatsen, är ”det 

särskilda” eller avvikande, inte ”…ett absolut behov, utan en relation som bestäms 

av varje tids pågående strid om definitioner.”29  Vilket kan illustreras av det vi 

skriver ovan om debatten kring dyslexi och diagnostiseringen av denna. 

 I den svenska skolan har också funnits en kluvenhet i förhållandet mellan 

normalitet och avvikelse, vilket framkommer i styrdokument och lagar. I 

läroplanen för de frivilliga skolformerna talas det om att anpassa utbildningen 

utifrån varje elevs behov och förutsättningar medan skollagen säger följande: 

 
5 § För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och 
gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda finns särskolan. 
Kommunerna är huvudmän för särskolan. 
/…/ 
6 § För barn som på grund av dövhet eller hörselskada inte kan gå i 
grundskolan eller motsvarande del av särskolan finns specialskolan. Staten är 
huvudman för specialskolan.30 

 

Å ena sidan en skola för alla, å andra sidan en särskild skola för utvecklingsstörda 

och handikappade. Redan folkskolestadgan 1842 gav möjlighet till minimikurser 

för barn som ”…saknade erforderliga fattningsförmåga att förvärva det fulla 

                                                 
29 Börjesson (1997), s. 15. 
30 Djurstedt - Kastan (1993), s. 16. 
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kunskapsmått som undervisningen erbjuder.”31 Den tidiga folkskolan var dock 

integrerad i den meningen att några speciella klasser inte inrättades för elever som 

läste minimikurs. Ett avskiljande av de svaga eleverna motiverades både med att 

det skulle gynna de svaga eleverna och att den vanliga skolan skulle vinna på att 

slippa dessa elever. Ett tudelat argument som vi känner igen även från vår tid.  

Fridtjuv Berg, bland annat ordförande för folkskollärarföreningen, diskuterade 

kritiskt vid förra sekelskiftet den uppdelning i A- och B-klasser som förekom i 

folkskolan. B-klasserna hade en mindre omfattande läroplan och lägre 

bildningsnivå. Fridtjuv Berg menar vid den här tiden att en väl fungerande skola 

inte ska behöva vila på ”…en differentieringsideologi, som utmynnar i en 

sortering av eleverna efter deras förmåga att klara skolarbetet.”32 Trots alla 

demokratiska ideal tycks Berg och folkskollärarna vid den här tiden överens om 

att idén om en gemensam folkskola inte nödvändigtvis skulle gälla alla barn fullt 

ut. Viktig blir då frågan om vilka som kan räknas till de ”normala”. När läraren 

har svårt att få alla elever att nå kunskapsmålen för kursen ”…då längtar läraren 

efter en ’sump’ för alla ’skeppsbrutna’.”33 1905 startade den första hjälpklassen 

och mindre än 20 år senare fanns 181 sådana klasser i landet.  

Införandet av hjälpklasser går hand i hand med en kritik av de vanliga lärarnas 

kunskaper kring de elever som ska gå i hjälpklasserna. Man argumenterar för att 

det behövs experter för undervisning i de här hjälpskoleklasserna. Det utvecklas 

en diskurs kring vilka som har tolkningsföreträde när det gäller att bedöma och 

undervisa eleverna i hjälpskoleklasserna.34  

Skolan delade in problemeleverna i tre kategorier vid den här tiden: ordblinda, 

psykopater och debila. Orden är präglade av sin tid och motsvaras idag av 

benämningarna elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, elever med 

socio-emotionella problem och elever med allmänna ämnesanknutna 

inlärningssvårigheter, skriver Ulla- Britt Bladini. Grupperna finns kvar men 

benämningarna skiftar. Alla dessa grupper har utgjort ett problem för skolans 

                                                 
31 Stukát & Bladini (1986), s. 2. 
32 Helldin (1997), s. 116. 
33 Helldin (1997), s. 120. 
34 Helldin (1997), s. 37. 
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strävan efter en homogenisering av klasserna.35 Hon skriver vidare att språket är 

ett uttryck för attityder, värderingar och förhållningssätt. Synen på orsakerna till 

skolsvårigheter och möjligheterna till diagnos och undervisning har påverkat hur 

dessa elever språklig benämnts och därigenom särskilts i skolan. Elever med läs- 

och skrivsvårigheter har till exempel kallats ordblinda, läsesvaga elever, elever 

med medfödd dyslexi, läs- och skrivretarderade elever och elever med svårigheter 

för att ta några exempel. På många sätt är skolan fortfarande kvar i ett tänkande 

där det är eleven som har en brist som skall rättas till, det syns genom det sätt 

skolan talar om eleverna. 

 

Beskriva och bedöma elevers brister och behov. Språktest 

i skolan. 

 

Hur används de diagnostiska testerna på den kommunala nivån? 

 

I det här avsnittet refererar vi till vår intervju med utredningssekreteraren Leif 

Roander på Huddinge kommuns Barn- och utbildningsförvaltning. 

Vår första frågeställning gäller hur de diagnostiska testen används på den 

kommunala nivån. Gymnasiechefens utredningssekreterare, Leif Roander, 

ansvarar bland annat för de läs- och skrivtest som genomförs i kommunens 

gymnasieskolor. Roander berättade att efter maktskiftet i kommunen 2002 fick 

han i uppdrag av gymnasienämnden att komma fram till ett 

resursfördelningssystem. Den politiska majoriteten (s/mp/v) ville styra pengar mot 

svaga områden och svaga elever i gymnasieskolan. Det besvarar frågan om vem 

som initierade att testerna skulle användas på kommunal nivå, nämligen den 

politiska majoriteten i Huddinge kommun.  

 

 

                                                 
35 Bladini (1994), s. 13. 
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Vad är kommunens uttalade syfte med testerna och har kommunen angett 

några riktlinjer för hur testerna ska användas? 

 

Från och med hösten 2003 införde Huddinge kommun systemet med diagnostiska 

tester på gymnasieskolorna. Testerna ligger sedan till grund för fördelningen av 

pengar till elever med behov av extra stöd, säger Leif Roander vidare. Utifrån de 

resultat respektive skola skickar till honom tar han fram ett underlag för 

fördelningen av pengarna. Kommunens uttalade syfte med testerna är alltså att 

fördela pengar till elever med otillräckliga förkunskaper. Så står det även i 

tjänsteutlåtandet från Barn- och utbildningsförvaltningen.36 Där står det också att 

en arbetsgrupp har arbetat fram ett nytt resursfördelningssystem. I arbetsgruppen 

ingick de tre gymnasierektorerna vi har intervjuat samt en skolekonom, en 

utbildningsplanerare och gymnasiechefen. Inom ramen för 

resursfördelningssystemet går 3,5 % av skolbudgeten till elever med otillräckliga 

förkunskaper och elever med särskilda behov. 1/7 av dessa 3,5 % går direkt till 

elever med särskilda behov medan resterande 6/7 fördelas utifrån läs- och 

skrivtesten i årskurs 1.  

 Av det vi kan se är kommunens uttalade syfte med testerna att det ligger till 

grund för en fördelning av pengar till svaga elever. Det finns således inget 

egentligt pedagogiskt syfte på den kommunala nivån med testerna. Kommunen 

talar om för skolorna att man ska fördela pengar via testerna, men anger inga 

riktlinjer för hur skolorna ska stödja de svaga eleverna. Vi tycker att det är 

märkligt att kommunen inte tydligare styr användningen av de här pengarna i ett 

pedagogiskt syfte som skulle gynna de svaga eleverna. En annan aspekt är att 

kommunen inte alls tycks utnyttja den statistisk som finns i testverksamheten för 

den mer strategiska planeringen. I utredningen Att lämna skolan med rak rygg står 

det att 

 
Svenska undersökningar visar att ungdomar som avbryter sin skolgång i 
grundskolan ofta redan från skolstarten känt sig utanför det egentliga skolarbetet. 
Det som utmärker många av de här ungdomarna är att de tidigt har ’/…/ vant sig vid 
att inte lyckas, inte kunna och inte klara av det som i skolan bedömts vara viktigt 
och högt värderat’. I vad mån just skriftspråkliga svårigheter medverkat till 

                                                 
36 Tjänsteutlåtande, Dnr GN 2003/118.182, s. 4.  
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misslyckanden och studieavbrott i den svenska grund- och /eller gymnasieskolan 
behöver ytterligare undersökas.37   

 

Om kommunen följde upp testresultaten i årskurs tre kunde man få syn på om det 

finns något samband mellan låga testresultat och studieavbrott.  

 

 

Hur utvärderas och följs testerna upp? 

 

Utifrån egenskapsdiskursen kan vi se att kommunen bedömer eleverna med hjälp 

av test för att se vilka elever som har brister i sin läs- och skrivfärdighet. I det här 

sammanhanget tar man inte hänsyn till elevens behov eller andra omständigheter 

som gör att eleven har behov av extra stöd i gymnasieskolan utan man utgår 

endast från det diagnostiska testresultatet. Pengarna fördelades år 2004 med X 

kronor/elev som har stanine 1-2 i testet. För 2003 fick skolorna pengar för elever 

med stanine 1-3, sa Leif Roander. Eftersom testerna är standardiserade och 

testresultaten bedöms utifrån en normalfördelningskurva utgår man från en 

normalperson vid bedömningen. De som presterar lågt jämfört med 

normalpersonen anses ha brister vilka medför svårigheter att klara de normala 

kraven. Ett annat sätt att se på den här egenskapsdiskursen är att kommunen talar 

om svaga elever och att medel ska användas för att reparera grundskolebrister.38 

Centerpartiledaren Maud Olofsson och den utbildningspolitiska talesmannen 

Sofia Larsen skriver i en debattartikel i DN att ”…grundskolans åtagande måste 

vara att ge alla elever grundläggande kunskaper innan de går vidare till gymnasiet. 

Ingen elev ska behöva vänta tills man är 16 år på att få lära sig läsa, skriva och 

räkna.”39 I detta sätt att uttrycka sig ligger en föreställning om att man kan gå 

grundskolan utan att lära sig läsa, skriva och räkna. Det kan man lika gärna lära 

sig först när man börjar gymnasiet. 

Vi menar att det faktiskt betyder något vilka ord man använder för att beskriva 

eleverna och deras färdigheter. Att använda uttryck som att man ska använda 

                                                 
37 SOU 1997:108, s. 20. 
38 Tjänsteutlåtande, Dnr GN 2003/118.182, s. 2. 
39 Olofsson och Larsen (2005). 
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medel för att reparera grundskolebrister markerar att bristen ligger hos eleven. I 

Textens mening och makt, som är en metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, 

skriver författarna med referens Ball m fl (1989):  

 
I enlighet med en konstruktivistisk syn blir språket en alldeles nödvändig grund 
både för vad vi tänker och vad vi gör. Vi kan inte ens diskutera förtryck utan 
tillgång till begreppet och vi kan inte utföra sociala handlingar som inte kan 
beskrivas i språket. Likaså påverkar språket synen på vilka vi själva är, och mer än 
så, hela vår syn på världen konstitueras genom språket (Ball m.fl. 1989 s. 1-2).40 

 

Pirjo Lahdenperä menar att utmärkande för egenskapsdiskursen är att man talar 

om elevens skolsvårigheter i termer av t ex fel, brister och skada. Vi anser att 

kommunen talar om eleverna utifrån en egenskapsdiskurs när kommunen i 

tjänsteutlåtandet uttrycker sig som att man ska reparera brister hos eleverna.41 

På frågan om uppföljningen och utvärderingen av testerna på kommunal nivå 

kan vi inte se att någon sådan sker. Leif Roander säger att på kommunnivå 

används inte testresultaten till något annat än att fördela pengar. Resultaten av 

testerna analyseras inte ytterligare på kommunen. I underlaget till beslutet om att 

använda testresultaten för att fördela pengar mellan skolorna, finns inte några krav 

på uppföljning eller utvärdering på den kommunala nivån. Däremot ska skolorna i 

sina verksamhetsberättelser/kvalitetsredovisningar redovisa vidtagna åtgärder.42 

Någon återkoppling till skolorna ges inte heller, vilket specialpedagogerna 

påpekar. ”Jag är missnöjd med uppföljningen från kommunens sida.”43 säger Britt 

Kärvinge.  Men samtidigt menar Leif Roander att testerna gett en viss 

medvetenhet om vikten att satsa på läs- och skrivfärdigheter. I kommunen 

kommer man sommaren 2005 att dra igång ett språk- och kommunikationsprojekt 

med fortbildning för lärarna. Vi har inte uppfattningen att den medvetenheten Leif 

Roander talar om är resultatet av ett systematiskt arbete med testresultaten på 

kommunen.  

                                                 
40 Bergström – Boréus (2000), s. 234. 
41 Tjänsteutlåtande, Dnr GN 2003/118.182, s. 2. 
42 Tjänsteutlåtande, Dnr GN 2003/118.182, s. 3. 
43 Intervju den 12 april 2005 med Britt Kärvinge, specialpedagog vid Sågbäcksgymnasiet, 
Huddinge. 
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Rektorn på Sågbäcksgymnasiet Lisette Lindroth tycker att Huddinge kommun 

är en bra skolkommun som försöker förbättra för eleverna.44 Hon tyckte också att 

systemet med tester som underlag för fördelning av riktade medel var ett bra och 

rättvist system. Hon anser att man får pengar utifrån elevernas behov. Lisette 

Lindroth sa att Sågbäcksgymnasiet fått en mindre andel av potten än vad hon 

förväntat sig. Utifrån vår diskursanalys håller vi inte med rektorn på 

Sågbäcksgymnasiet. Vi menar att kommunen inte fördelar pengar utifrån 

elevernas behov, utan utifrån en mätning av elevernas brister i ett specifikt 

avseende, nämligen deras läs- och skrivfärdighet. Att Lisette Lindroth talar om 

elevernas behov beror på att hon ingår i den utvecklingsdiskurs som är rådande 

inom skolvärlden. I utvecklingsdiskursen är normen en person med normala 

behov och man ser mer till elevens behov än hur eleven presterar i ett diagnostiskt 

test. 

 

Hur genomförs testerna på gymnasieskolorna? 
 
- Vilka elever testas? 

- Får eleverna ta del av testresultatet? 

 

Specialläraren Margit Bjernekull har arbetat på Huddingegymnasiet som 

specialpedagog i fyra år. Hon har en heltidstjänst och hon ansvarar bl.a. för de läs- 

och skrivtest som utförs på alla i elever i början av årskurs ett. 

 I början av höstterminen får Margit Bjernekull de aktuella testerna från 

utredningssekreteraren Leif Roander i Huddinge kommun. Testet innehåller tre 

delar, läsförståelse, ordförståelse och rättstavning. Svensklärarna testar 

rättstavningen medan Margit Bjernekull testar läs- och ordförståelsen hos 

eleverna. När testerna är utförda rättar hon alla delar samt sammanställer 

resultaten enligt stanine. Resultaten delges kommunens utredningssekreterare, 

rektor, biträdande rektor, mentor, svensklärare och de elever som testas. 

                                                 
44 Intervju den 19 april 2005 med Lisette Lindroth, vik rektor vid Sågbäcksgymnasiet, Huddinge.  
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 Margit Bjernekull har ett kort samtal med samtliga testade elever. Vid det 

tillfället får hon en bild av elevens tidigare skolerfarenheter. De elever som 

riskerar att inte nå betyget godkänd i de ordinarie kurserna erbjuds hjälp av 

specialpedagogen. Utanför lektionstid får de då komma till henne och få hjälp 

med till exempel studieteknik och att skapa strategier för att underlätta 

skolarbetet. Hon kan även erbjuda särskilda läromedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

Specialpedagog Britt Kärvinge har arbetat som specialpedagog på 

Sågbäcksgymnasiet i 10 år. Specialpedagogerna på nationella programmet arbetar 

tillsammans med de läs- och skrivtester som genomförs på alla elever i årskurs ett.  

 Specialpedagogerna får testerna från kommunen i början av höstterminen. 

Precis som på Huddingegymnasiet använder man tre deltest: ordförståelse, 

läsförståelse och rättstavning. Specialpedagogerna ser till att svensklärarna, som 

ansvarar för själva testens genomförande, får testerna. Britt Kärvinge och hennes 

kollega sköter sedan rättningen av testerna och räknar ut staninevärdena. De 

sammanställer sedan resultatet som lämnas rektor och skickas till kommunens 

utredningssekreterare. Resultatet av testerna får också klassföreståndarna och 

biträdande rektorerna ta del av. När skolan har EVG (elevvårdsgrupp) informerar 

specialpedagogerna de berörda ämneslärarna.  

   Specialpedagogerna håller samtal med alla elever som då får veta hur det gått 

på testet. Vid det samtalet får eleven tillfälle att berätta om de haft extra stöd i 

grundskolan. Till en början går alla elever kvar i den vanliga 

svenskundervisningen. Svenskläraren signalerar sedan till specialpedagogerna 

vilka elever som inte kommer att klara kursen. De eleverna får undervisning i 

särskilda stödgrupper eller hos specialpedagogerna. Man följer då den ordinarie 

kursplanen, men eleven har möjlighet att göra kursen på längre tid än ordinarie 

timplan. 

Specialpedagogen Rita Mandén har arbetat på Sjödalsgymnasiet i knappt tio år. 

Hon har en heltidstjänst och hon ansvarar bland annat för de läs- och skrivtester 

som utförs på alla eleverna i årskurs ett. 

 Rita Mandén tar emot testerna från kommunen. Hon tar sedan fram underlag 

och material som hon ger till svensklärarna som sköter själva testet. Det är 
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svensklärarna som rättar testet. Rita Mandén får sedan de rättade resultaten från 

svensklärarna. Hon gör om resultaten till stanine. Sedan gör hon en djupanalys av 

de elever som fått resultat stanine 1-2.  Specialpedagogen sparar allt material: 

tester med rättningar, djupanalyser och en uppsats från varje elev. Hon gör en 

sammanställning över testresultatet och den får rektorn och kommunens 

utredningssekreterare ta del av. De djupanalyser Rita Mandén gjort går hon 

igenom med svensklärarna. Eleverna som har stanine 1-2 får veta det av sin 

svensklärare. Dessa elever ska av svenskläraren få veta vilken hjälp de kan få av 

specialpedagogen. För elever med bra testresultat är det upp till respektive 

svensklärare om eleven får veta hur det gått i testet.  

  De elever med stanine 1-2 erbjuds att gå till specialpedagogen för att få extra 

stöd. Hos specialpedagogen får de hjälp att se sina svagheter, lära sig studieteknik 

och handledning i skolarbetet. Hon gör en studieplan tillsammans med eleverna så 

att de enkelt kan se sin läs- och skrivutveckling. Rita Mandén poängterar dock att 

hon inte har någon läs- och skrivstudio utan hon vill tillsammans med eleverna 

kartlägga vad det är som gör att eleverna har svårt att följa med i den ordinarie 

undervisningen. 

 

Hur påverkas skolans inre arbete av de diagnostiska testerna?  

 

I det här avsnittet refererar vi till de intervjuer vi haft med rektorerna på de tre 

undersökta skolorna i Huddinge. 

Vi använder oss av Pirjo Lahdenperäs diskursanalys för att på ett strukturerat 

sätt synliggöra hur man talar om de diagnostiska testerna på olika nivåer. 

Diskursen bestämmer hur man använder testerna och därmed också om hur man 

talar om eleverna i förhållande till normalitet och avvikelse. När vi har intervjuat 

rektorerna har de uttryckt sig enligt utvecklingsdiskursen. I sin roll som 

pedagogisk ledare befinner sig rektorer i en utvecklingsdiskurs, medan de i sin 

roll som ekonomiskt ansvarig för skolan närmar sig egenskapsdiskursen. Vi 

tycker att man kan se den här glidningen mellan diskurserna beroende på utifrån 

vilken roll rektorn talar. Ett talande citat från Mats Johansson: ”Väldigt styrande 
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för användningen av pengarna är svensktesterna. Det sker en fördelning uppe på 

förvaltningen utifrån testresultaten som skickas upp. Det fördelas enligt en mall 

som jag inte alls godkänner men som jag följer som lojal tjänsteman.”45  

 

 

Finns det en policy och hur ser den ut i så fall? 

 

På frågan om det finns en policy för hur pengarna från resursfördelningssystemet 

ska användas i skolan svarar samtliga intervjuade rektorer ja. 

Huddingegymnasiets policy för pengarna från resursfördelningssystemet är att 

pengarna ska gå till svenskämnet, speciallärare och stödtimmar, säger rektor Mats 

Johansson. Han berättar vidare att svenskämnet får full timtilldelning. Mats 

Johansson förklarar att i vanliga fall får en 100-poängskurs ungefär 87 

schemalagda timmar, men på Huddingegymnasiet ser man till att svenskan får 100 

schemalagda timmar. För oss betyder det att en del av stödpengarna från 

resursfördelningssystemet faktiskt kommer alla elever tillgodo. Även elever 

utanför gruppen med stanine 1-2 får del av stödpengarna på det här sättet. 

 På Sågbäcksgymnasiet är policyn att pengarna ska användas till stödinsatser för 

elever, säger rektor Lisette Lindroth. Hittills har det inte funnits några direkta 

rutiner för vem som beslutar om hur pengarna från resursfördelningssystemet ska 

användas. Det har skett i samspel mellan lärare och specialpedagog. Till 

höstterminen 2005 ska man införa nya rutiner där man utvecklar en individuell 

handlingsplan. Den ska bygga på elevens behov av särskilt stöd. Planen ska 

godkännas av biträdande rektor. Lisette Lindroth stramar åt tyglarna eftersom det 

är oklart på vilka grunder som eleverna får extra stöd idag. I nuläget bestäms vilka 

elever som ska erbjudas stöd i dialog mellan undervisande lärare och 

specialpedagogerna. 

 Att den nya individuella handlingsplanen ska utgå ifrån elevens behov tolkar vi 

som att skolan tänker och talar om elever utifrån utvecklingsdiskursen. 

                                                 
45 Intervju den 6 april 2005 med Mats Johansson, rektor vid Huddingegymnasiet, Huddinge. 
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 På Sjödalsgymnasiet, säger rektor Helle Larsson, är policyn och målet att alla 

elever ska nå skolans mål och man ska utgå från elevens nuläge. För att klara det 

sätter skolan upp åtgärdsplaner och genomför spontana insatser för att hjälpa 

elever. Med spontana insatser menas att det extra stöd som eleverna får inte faller 

inom ramen för traditionell stödundervisning så som särskilda 

undervisningsgrupper eller läs- och skrivstudio. Pengarna från 

resursfördelningssystemet används inte specifikt för att hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter utan ingår i den totala ramen för elever med behov av särskilt 

stöd. 

 

 

 

Finns det en koppling mellan resultatet och de stödinsatser som görs? 

 

Testresultatet ligger till grund för hur mycket pengar som ska fördelas till 

skolorna. De pengarna ska användas till elever med otillräckliga förkunskaper. 

Det står uttryckligen i det tjänsteutlåtande som ligger till grund för hur pengarna 

fördelas.46  Däremot anges inte på vilket sätt pengarna ska användas på skolorna. 

Men vi ser ändå att det finns en viss koppling mellan elevernas resultat på de 

diagnostiska testerna och de stödinsatser som görs. På Huddingegymnasiet får alla 

elever med stanine 1-3 del av möjligheterna till stöd enligt Mats Johansson. 

Rektorn utgår alltså från testresultaten när han resonerar kring vilka elever som får 

stöd. Men det är inte bara testresultaten som ligger till grund för beslut om extra 

stöd. Skolledningen beslutar efter underlag från specialpedagogen, som väger in 

andra faktorer i bedömningen av eleverna. Vi tycker att det finns en koppling på 

Huddingegymnasiet mellan testresultat och stödinsatser, men testresultatet är inte 

ensamt avgörande som det är på kommunal nivå.  

 På Sågbäcksgymnasiet ser vi inte någon direkt koppling mellan testresultat och 

stödinsatser. Lisette Lindroth säger att stödinsatser bestäms av undervisande lärare 

och specialpedagog i dialog. I den diskussionen är inte testresultatet avgörande, 

                                                 
46 Tjänsteutlåtande, Dnr GN 2003/118.182 
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utan om eleven riskerar att inte nå målen för kursen. Lisette Lindroth tycker att 

resursfördelningssystemet är rättvist och att skolan får pengar utifrån elevernas 

behov. Vi tycker inte att det finns en koppling mellan testresultatet och 

stödinsatserna på Sågbäcksgymnasiet. Vi håller inte med Lisette Lindroth om att 

resursfördelningssystemet är rättvist. På Sågbäcksgymnasiet kan det hända att 

elever som skolan får pengar för utifrån testresultatet inte får ta del av dem. Det är 

dock troligt att alla elever med stanine 1-2 får stöd eftersom de eleverna borde ha 

svårt att klara kursmålen. Som rektorn har presenterat skolans system finns det 

ingen garanti för att elever med stanine 1-2 får stöd.  

 På Sjödalsgymnasiet säger rektor Helle Larsson att alla med stanine 1-2 får 

stöd. I vår intervju med specialpedagogen Rita Mandén framkom det att eleverna 

själva ska söka upp henne. Av svensklärarna har eleverna fått reda på 

testresultatet och att de kan få stöd av specialpedagogen. Om eleverna inte 

självmant söker upp specialpedagogen tar hon kontakt med de eleverna. Alltså 

finns det en koppling mellan testresultatet och de stödinsatser som görs. 

Vi kan konstatera att på Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet finns det en 

tydlig koppling mellan testresultat och stödinsatser. På de här två 

gymnasieskolorna erbjuds samtliga elever med stanine 1-2 kontakt med 

specialpedagog. Det stöd som sedan erbjuds eleverna ligger utanför ordinarie 

lektionstid och genomförs på elevens fritid. 

 På Sågbäcksgymnasiet är kopplingen mellan testresultatet och stödinsatserna 

otydlig. Visserligen räknar specialpedagogen ut staninevärden men det är 

undervisande lärare som initierar stöd utifrån att eleven riskerar att inte nå 

kursmålen. Den stödundervisning som  erbjuds går parallellt med ordinarie kurs. 

 

Vad leder de diagnostiska testen till för elever med svaga resultat? 
 
I det här avsnittet utgår vi från de intervjuer vi gjort med specialpedagogerna på 

de tre gymnasieskolorna i Huddinge.  

Som vi tidigare sagt ser arbetsgången lite olika ut på de olika skolorna men 

gemensamt för de undersökta skolorna är att specialpedagogen har en nyckelroll i 
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arbetet med de diagnostiska testerna. Specialpedagogerna ser olika på sin 

yrkesroll och framtoning i förhållande till eleverna. Britt Kärvinge som är en av 

specialpedagogerna på Sågbäcksgymnasiet är tydlig i sin roll. På 

Sågbäcksgymnasiet har hon och hennes kollega samtal med samtliga elever. Detta 

sker en bit in på terminen när specialpedagogerna har rättat resultaten. Margit 

Bjernekull, specialpedagog på Huddingegymnasiet, är också tydlig i sin roll. Hon 

möter alla elever redan i testsituationen då hon presenterar sig själv och sin 

uppgift på skolan. Det står i bjärt kontrast till Sjödalsgymnasiets specialpedagog 

Rita Mandéns diskreta framtoning. På Sjödalsgymnasiet är det svensklärarna som 

informerar eleverna med stanine 1-2 om specialpedagogens roll på skolan. Vi 

uppfattade det som att Rita Mandén vill avdramatisera specialpedagogrollen. Hon 

sa att hon inte hade någon skylt på dörren och hon ville bara vara ”Rita” för 

eleverna. Vi tror inte att hennes återhållsamma stil förändrar specialpedagogens 

roll på Sjödalsgymnasiet jämfört med de två andra gymnasieskolorna. Skillnaden 

består snarare i hur organisationen av ”undervisningen” hos specialpedagogen 

utformas. Där kan skillnaden vara stor. Alla skolor tillämpar en kompensatorisk 

lösning för stödundervisningen. Skolorna erbjuder extra stöd till de elever som har 

svårt att nå målen. Syftet med stödundervisningen är att lyfta eleven till 

normalnivå. Peder Haug skriver i sin studie Pedagogiskt dilemma: 

Specialundervisning att:  

 
Det första man tillgriper för att förbättra i enlighet med principen om lika formell 
rätt, är den kompensatoriska lösningen. Den bygger på tanken att man ska ge den 
enskilda individen möjligheter att fungera genom tillsätta extra resurser till en 
särskilt tillrättalagd utbildning för att förstärka individens svaga sidor. Detta 
förutsätter att man ställer en diagnos på barnen, att man kartlägger deras starka 
respektive svaga sidor och bygger upp en utbildning som utvecklar särskilt de svaga 
sidorna. Det ideala målet är att lyfta upp barnet till den nivå där andra barn befinner 
sig inom ett visst område.47 

 
I det direktiv skolorna fått från kommunen om hur pengarna som fördelas via 

testerna skall användas står att de ska gå till elever med otillräckliga förkunskaper 

och att skolan ska göra läs- och skrivtest. Hur pengarna ska användas talar inte 

kommunen om. Vi menar att det gör att de enskilda specialpedagogerna på 

                                                 
47 Haug (1998), s. 15 
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gymnasieskolorna får stort inflytande över hur organisationen av 

stödundervisningen utformas. Peder Haug menar: ”…att materiella strukturer, 

idéer och föreställningar existerar och har kraft att påverka utan att det syns eller 

att man ens vet om det (Liedman, 1997).” 48  Han kallar detta fenomen för frusna 

ideologier. De finns i ”…institutionella system, språk, grupper av aktörer, 

yrkesgrupper, pedagogiskt material osv.”49 

Vi tycker att det Peder Haug säger stämmer överens med den teoretiska 

utgångspunkt som vi använder, nämligen diskursanalys utifrån Pirjo Lahdenperäs 

tre diskurser om skolsvårigheter. Skolorna befinner sig i de diskurser som Peder 

Haug liknar vid frusna ideologier. På Sågbäcksgymnasiet har specialpedagogen 

Britt Kärvinge stödundervisning för de elever som riskerar att inte nå kursmålen i 

svenska. Stödundervisningen utgår från att kompensera brister i elevens 

kunskaper i ämnet. Elevens kunskaper har bedömts av undervisande lärare utifrån 

prestationer i klassrummet. Men, säger Britt Kärvinge, ofta är det samma elever 

som har dåligt resultat på testet som får stödundervisning. Utgångspunkten för 

lärarens bedömning, menar vi, är en normalelev. Det innebär enligt vår mening att 

man befinner sig i en egenskapsdiskurs där det finns en stark koppling mellan 

bedömning, norm och beskrivning. Sågbäcksgymnasiet sätt att välja ut elever för 

stödundervisning och hur man organiserar undervisningen faller inom ramen för 

det Peder Haug kallar segregerande integrering.  Detsamma gäller 

Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet. Specialpedagogen på 

Sjödalsgymnasiet, Rita Mandén, arbetar inte så mycket med ren stödundervisning. 

Tillsammans med eleverna vill hon kartlägga vad det är som gör att eleven har 

svårt att följa med i den ordinarie undervisningen. Hos henne får eleven hjälp att 

se sina svagheter, lära sig studieteknik och handledning i skolarbetet. Hennes sätt 

att se på och arbeta med eleverna tycker vi stämmer mer med 

utvecklingsdiskursen än egenskapsdiskursen. Hon ser mer till elevens behov än 

elevens brister och normen här är en person med normala behov. Samtidigt är det 

diagnostiska testresultatet avgörande för vilka elever som får komma till Rita 

Mandén.  

                                                 
48 Haug (1998), s. 58. 
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 Margit Bjernekull, specialpedagog på Huddingegymnasiet, säger: ”Jag 

betraktar testet som en screening och det är först vid vidare samtal med eleven 

som en djupare analys av elevens resultat kan göras.”50 Bjernekull betonar vikten 

av att hålla kompletterande samtal med alla elever. Hon menar att en av hennes 

uppgifter som specialpedagog är att skapa strategier för inlärning och studieteknik 

för eleverna. Utifrån vår diskursanalys tycker vi att Bjernekull befinner sig mer i 

utvecklingsdiskursen än i egenskapsdiskursen. Hon menade också att det är 

viktigt med ett helhetsperspektiv där man tar hänsyn till elevens hela hem- och 

skolasituation. Men det diagnostiska testet ligger även på Huddingegymnasiet till 

grund för vilka elever som Margit Bjernekull arbetar med.  

 

Informeras lärare om enskilda elevers resultat? 

   

Vi frågade specialpedagogerna om lärarna informeras om enskilda elevers resultat 

eftersom det påverkar lärarnas bild av eleverna. På samtliga tre undersökta 

gymnasieskolor får de undervisande lärarna ta del av elevernas testresultat. Det 

finns i skolans organisation flera möjligheter för lärarna att diskutera enskilda 

elevers prestationer, såsom klasskonferenser, arbetslagsträffar, 

elevvårdskonferenser (EVK) och mitterminskonferenser. Diskursen som lärarna 

befinner sig i påverkar hur de pratar om de här eleverna. Vår tolkning är att 

lärarna befinner sig i utvecklingsdiskursen. De ska utgå från läroplanen som är 

präglad av utvecklingsdiskursen. Utifrån elevernas skolprestationer och de 

diagnostiska testresultaten pratar lärarna, specialpedagogerna och rektorerna om 

svaga och starka, bra och dåliga elever. 

På vilket sätt påverkar de här diskurserna eleven? Vi menar att genom läs- och 

skrivtest så kategoriseras eleverna i olika grupper. De elever som presterar dåligt 

(stanine 1-2) får veta det genom samtal med specialpedagogen eller svenskläraren. 

Vi tror att det här påverkar eleven på olika sätt. Att utpekas som en elev med läs- 

och skrivsvårigheter kan upplevas som stigmatiserande. Eleven tillskrivs en 

                                                                                                                                      
49 Haug (1998), s. 58. 
50 Intervju den 18 april 2005 med Margit Bjernekull, specialpedagog vid Huddingegymnasiet, 
Huddinge. 
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identitet som avvikande från sina kamrater i det här avseendet. För att få tillgång 

till extra stöd kan eleven antingen tvingas gå ifrån sin klass eller använda sin 

fritid. Rita Mandén sa att eleverna inte vill skylta med att de har läs- och 

skrivsvårigheter eller behöver stöd. En konsekvens av det, kan vara att eleven 

avstår från den hjälp som skolan erbjuder. En del elever kan uppleva det som 

befriande att få en bild av sin läs- och skrivförmåga. För en svag elev kan det bli 

en förklaring till varför eleven misslyckats i skolan. Eleven kan också bortförklara 

misslyckanden med att den har läs- och skrivsvårigheter. Per Solvang skriver i sin 

artikel Medikalisering av problem i skolan att: 

 
Läs- och skrivsvårigheter har beskrivits med hjälp av de vardagliga kategorierna 
’dum’ och ’utvecklingsstörd’ (vilka även lärare i viss utsträckning använt sig av). 
Dessa kategoriseringar är en följd av att man ställer normala krav på eleven, och när 
han eller hon inte klarar av att uppfylla dessa krav kommer begreppen till 
användning för att göra elevens beteende meningsfullt.51 

 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt stämplingsperspektiv kan en tillskriven 

identitet komma att resultera i ett resultat i linje med denna identitet.52 Det vill 

säga att skolpersonalens förväntningar på och tal om eleverna speglar deras sätt att 

förhålla sig till eleverna. Om skolpersonalen förväntar sig att eleven ska prestera 

på ett visst sätt, gör hon eller han det. Det blir en slags självuppfyllande profetia.  

Att peka ut och kategorisera elever kan alltså vara till nackdel för eleverna, 

men vi menar att det också kan vara till fördel för eleverna att bli sedda.53 Enligt 

läroplanen ska skolan sträva mot att varje elev ”… tar ansvar för sitt lärande och 

sina studieresultat och kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i 

förhållande till kraven i kursplanerna.”54 För att klara detta behöver eleven veta 

sina färdigheter och få en bedömning av sin kunskapsnivå. Vi anser att det kan 

finnas skäl för skolan att testa eleverna. Det är ett sätt för skolan att få syn på de 

elever som kommer att få svårt att klara gymnasieskolan.  

 

                                                 
51 Solvang (1999) s. 20. 
52 Börjesson (1997), s. 16. 
53 Johansson (1992), s. 5. 
54 Lpf 94, s. 17. 
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Kan den diagnostiska testverksamheten kopplas till normalitet och 
avvikelse? 
 

Svaret på den frågan genomsyrar vår uppsats. Skolans hela verksamhet är 

normativ. Diagnostisering och kategorisering av elever innebär alltid att man vill 

göra en indelning av elever i olika grupper. Mats Börjesson skriver att: ”Det är i 

relation till den vanliga undervisningen som elever urskiljs, och härifrån slussas 

eleven vidare till hjälp-, special-, observations- (etc.) klass. Och detta gäller i all 

historisk tid.”55 Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att begrepp som 

normalitet och avvikelse måste ses i sin kontext.  Den franske filosofen Michel 

Foucault menar att begrepp som definierar människor måste analyseras i den 

historiska kontext de ingår i. ”Det finns alltså historiska samhälleliga villkor som 

kan förklara varför begreppen finns vid vissa tidpunkter. De kan förklara vilken 

objektiv ’nytta’ begreppens användning får när de appliceras på vissa grupper 

eller inom bestämda diskurser.”56 Foucault säger vidare att: ”… utbildningen är 

mycket viktig för hur det moderna samhället konstrueras.”57 Skolan har ett 

uppdrag att förankra de värden vårt samhälle vilar på.  

 
Utbildningen skall främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som 
aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet /…/ Skolan har uppgiften att 
till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta 
och verka i samhället. Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper som 
utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.58  

 

Det ligger alltså i skolans uppdrag att se till att eleverna lär sig koderna för de 

normer som gäller. Skolan vill ha en elev som befinner sig inom den ram 

normerna anger.  

Här finns även ett maktperspektiv. Makt utövas enligt Foucault av de 

förnuftiga. I skolans värld utgör de förnuftiga de professionella. ”Förnuftet utgör 

                                                 
55 Börjesson (1997), s. 68. 
56 Helldin (1997), s. 78. 
57 Helldin (1997), s. 70. 
58 Lpf 94, s. 7. 
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enligt Foucault en väsentlig maktfaktor där den makt som utövas av de förnuftiga 

används för att förtrycka och isolera de oförnuftiga.”59  

Vårt resultat har visat att de eleverna som man vill synliggöra med de 

diagnostiska testerna är de elever som betraktas som avvikande. Med 

kompensatoriska åtgärder försöker man lyfta in dessa elever i den ram som är 

skolans norm för de nationella programmen. Samtidigt talar rektorer och lärare 

om dessa elever som att de faktiskt inte hör hemma på de nationella programmen 

på grund av deras bristande förkunskaper och färdigheter. 

 Nu upplever gymnasieskolan samma problematik som grundskolan länge har 

brottats med. Dvs. det svåra i att vara en skola för alla och anpassa undervisningen 

till varje elevs förutsättningar och behov. För att ordna en sådan undervisning 

krävs stora resurser och en organisering av skolarbetet som krossar den 

traditionella, sega struktur som skolan delvis utgör idag. 

 
Den stora utmaningen är – utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt – hur 
förskolans och skolans personal skall hantera det faktum att elever har olika 
förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Hur skall elevers olikheter 
framstå som resurser och utgöra styrande förutsättningar i skolans pedagogiska 
arbete i en för alla elever gynnsam riktning?60 

 

Emanuelsson m fl skriver att ”Begreppet differentiering får alltså sin betydelse i 

den s k vanliga undervisningen och de svårigheter som uppkommer i denna när 

den skall omfatta alla elever.”61 De skriver vidare att ökade behov av 

specialundervisning innebär att undervisningens svårigheter i de odifferentierade 

grupperna betraktas som brister hos avvikande elever med särskilda behov. 

 När gymnasieskolan inte omfattade i princip hela årskullar av ungdomar hade 

man mindre behov av att urskilja gruppen med särskilda behov eftersom gruppen 

var differentierad. Under de senaste åren har det skett en organisatorisk förändring 

i gymnasieskolan. Idag börjar i princip alla elever gymnasiet. Det har säkert 

bidragit till lärarnas tal om att eleverna presterar sämre och sämre eftersom 

elevgruppen bara blir större och större. Denna förändring ligger till grund för att 

                                                 
59 Emanuelsson – Persson – Rosenqvist (2001), s. 114. 
60 SOU 1999:63, s. 192. 
61 Emanuelsson – Persson – Rosenqvist (2001), s 122. 
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diagnostiska språktest utförs på de undersökta skolorna. När en större andel elever 

kommer till gymnasieskolans nationella program innebär det att gruppen är 

mindre differentierad. Det innebär i sin tur att skolorna har ett behov av att 

kategorisera, beskriva och urskilja brister hos elever. 

 Gymnasieskolan är en frivillig skolform och det påverkar rektorernas och 

lärarnas förhållningssätt till eleverna. I intervjuerna med rektorerna framkommer 

att det finns en viss tolerans för elever som inte passar in i bilden av den goda 

eleven. Karin Zetterqvist Nelson skriver i sin studie Dyslexi – en diagnos på gott 

och ont om vilken typ av elev som skolan vill ha. Hon skriver att  

 
Den goda eleven framträder i stället som ett självreglerande subjekt, en flicka eller 
pojke som är beredd att ta ansvar, är medveten om de krav som ställs och som är 
inställd på att arbeta hårt. Denna bild av den goda eleven belyser vad Valerie 
Walkerdine (1990; 1984/1995) skriver om den barncentrerade och progressiva 
pedagogiken under 1900-talet. Walkerdine hävdar att inom ramen för den 
progressiva pedagogiken socialiseras barn till goda elever inte genom disciplin och 
underordning, utan genom den reglerande sanning som konstruktionen av ett aktivt 
och kompetent barn har kommit att utgöra. Normalitetens gränser försvaras inte 
genom tvång och kontroll utan genom en socialisering och reglering i mer subtila 
former.62 

 
Om eleven inte visar att den vill ha hjälp och är beredd att lägga ner tid på 

skolarbetet så finns det en gräns för vad skolan är beredd att göra. På gymnasiet 

förväntas eleverna kunna arbeta självständigt och planera skolarbetet. 

Gymnasielärarna förväntar sig att eleverna ska ha vissa förkunskaper och ett visst 

beteende. Om eleverna faller utanför den ramen erbjuder skolan stödundervisning. 

Stödundervisningen betraktas av rektorer, specialpedagoger och lärare som 

frivillig. Vi vill dock ifrågasätta hur frivillig den är. Om en elev som erbjuds stöd 

inte tar emot det, hur stora chanser har den eleven att klara gymnasieskolan? I 

praktiken innebär det att stödundervisningen inte är frivillig för den elev som vill 

nå målen för gymnasiekursen.  

 

 

                                                 
62 Zetterqvist Nelson (2003) s. 242. 
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Sammanfattande diskussion 

 

I vår uppsats har vi presenterat hur tre gymnasieskolor och Barn- och 

utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun använder sig av och arbetar med 

diagnostiska läs- och skrivtest. Nu ska vi sammanfatta våra slutsatser av det som 

vi presenterat i resultatdelen.  

 

 

Testerna som ekonomiskt styrmedel?  

 

Som vi visat i vår undersökning används testresultaten för att fördela pengar till 

elever med otillräckliga förkunskaper på gymnasieskolan. Fördelningen av de här 

pengarna baseras enbart på elevernas staninevärde. För 2004 fick skolorna pengar 

för elever med stanine 1-2. Stanine 1-3 anses ligga under normalvärdena i 

normerande test. Skolorna får alltså inte pengar för alla elever som ligger under 

normalvärdena. 

Kommunens riktlinjer talar endast om till vilken grupp pengarna ska riktas och 

inte hur skolorna ska använda resurserna. Kommunens styrning av hur pengarna 

ska användas på skolan är svag. Vi ifrågasätter om kommunens sätt att fördela 

pengar gör någon verklig skillnad i skolorna. Det åligger ju skolorna enligt 

läroplanen att ta hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov. 

 

 

Testerna som ekonomiskt styrmedel och pedagogiskt instrument? 

 

När vi har undersökt hur skolans inre arbete påverkas av de diagnostiska testerna 

har vi sett att skolorna arbetar olika med testerna. Det gör att skolornas inre arbete 

påverkas olika. Samtliga skolor organiserar stödinsatserna till elever med 

otillräckliga förkunskaper med kompensatoriska lösningar. De kompensatoriska 

lösningarna syftar till att lyfta eleverna till samma nivå som de elever som 

betraktas ha normala kunskaper. Trots att skolan vet att ca ⅓ av eleverna inte har 
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tillräckliga förkunskaper när de kommer till gymnasiet gör man inga förändringar 

vad gäller den ordinarie undervisningen. 

 Testerna påverkar specialpedagogens sätt att organisera sitt arbete och skolans 

sätt att organisera stöd. Testerna påverkar också sättet att tala om elever eftersom 

testerna är en del av det underlag som behandlas vid EVK och vid upprättande av 

åtgärdsplaner. 

 
 
Testerna som pedagogiskt instrument? 

 
Utifrån ett normalitets- och avvikelseperspektiv innebär testerna att eleverna 

kategoriseras utifrån skolans uppfattning om en normal elev. För de elever som 

hamnar utanför den ramen, kommer testresultaten att innebära någon form av 

särbehandling, eller erbjudande om särbehandling. Eleven tillskrivs en identitet 

som en elev med problem. Utifrån Pirjo Lahdenperäs diskursanalys innebär det att 

skolan placerar problemet hos eleven.  

 Det grundläggande dilemmat i frågan rörande den här gruppen elever är att 

antingen borde de inte alls komma in på de här programmen eller också borde 

programmen förändras så att de stämde med de här elevernas förkunskaper. Som 

det är nu blir elever antagna trots att de inte har förkunskaper att klara 

utbildningen. Vilket leder till kompensatoriska lösningar.  

Läroplanen talar om en anpassning till elevernas olika förutsättningar och 

behov men skolans undervisning är baserad på en tradition där lärarna tolkar 

kursplaner och timplaner på ett visst sätt. Denna tolkning innebär att lärarna 

lägger upp undervisningen som att alla elever lär på samma sätt och med samma 

hastighet. I boken Skolans krav – elevernas behov står det att:  
 
[Traditionen]… fungerar som ett normsystem som säger vad som är tillåtet och inte 
tillåtet, vad som går och inte går att göra i undervisningen, vad man kan vänta av 
elever och inte vänta osv. Att bryta traditionen är att välja bort en gammal tradition 
och välja en ny.63 

 
Våra slutsatser är alltså att testerna leder till en kategorisering och särbehandling 

av vissa elever. I och med detta är det eleven som äger problemet. Samtidigt tar 

                                                 
63 Ahlström - Emanuelsson - Wallin (1986), s. 99. 
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skolorna in elever till nationella program trots att man vet att en stor grupp inte 

kommer att klara utbildningen på grund av sina dåliga förkunskaper. De 

kompensatoriska lösningarna visar att skolan är inriktad på att anpassa eleven till 

skolan, inte skolan till eleverna.  
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Sammanfattning 
 

Examensarbetet handlar om normalitet och avvikelse i den svenska skolan. 

Utifrån de tester av läs- och skrivfärdighet som utförs på gymnasieeleverna i 

årskurs ett i Huddinge kommun, har vi undersökt vilka effekter dessa tester har på 

tre olika nivåer. De tre nivåerna är kommun, skola och elev. Vi menar att testerna 

är en del av skolans konstruktion av en normal elev. Den som faller utanför faller 

utanför och ska genom olika åtgärder göras normal. Vårt syfte är att undersöka om 

testerna kan kopplas till normalitet och avvikelse. Undersökningens övergripande 

frågeställningar är: 

 

1. Hur används de diagnostiska testen på den kommunala nivån? 

2. Hur påverkas skolans inre arbete av de diagnostiska testerna? 

3. Vad leder de diagnostiska testerna till för elever med svaga resultat? 

4. Kan den diagnostiska testverksamheten kopplas till normalitet och 

avvikelse? 

 

Vi har avgränsat undersökningen till tre gymnasieskolor i Huddinge kommun. 

Sedan 2003 samordnar kommunen läs- och skrivtestverksamheten. 

Undersökningen baseras i första hand på intervjuer. Vi har intervjuat 

utredningssekreterare på kommunen, tre rektorer och tre specialpedagoger. Vi har 

också tagit del av en del dokument från kommunen.  

 Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har vi gjort en diskursanalys av 

de muntliga och skriftliga källorna.  

 Testerna har två syften, dels diagnostiskt och dels ekonomiskt. Vi har kunnat se 

att man på den kommunala nivån enbart använt testresultaten till fördelning av 

pengar. På skolnivå utgör testerna en del i organisationen av stödundervisningen. 

Utifrån vår diskursanalys har vi funnit att man talar om eleverna på olika sätt. 

Utifrån egenskapsdiskursen bedöms eleverna efter deras brister. Den diskursen är 

rådande på kommunnivå. På skolnivå råder en utvecklingsdiskurs där man ser till 

elevens behov när man talar om vilket stöd eleven behöver. Skolans hela 
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verksamhet är normativ. Vårt resultat har visat att de elever som man vill 

synliggöra med de diagnostiska testerna är de som betraktas som avvikande. 

Genom kompensatoriska lösningar vill skolan få de avvikande eleverna att passa 

in i skolans norm.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Sammanfattning av tre olika diskurser om skolsvårigheter. 
1. Egenskaper: 
Teoretiska antaganden: medicinska, biologiska, 
                      individual- och differentialpsykologiska 
 
Beskrivning:  a) fel, brister, skada 
                       b) funktionshämning 
 
Bedömning: beteende 
                     testresultat 
Norm:           normalperson 
2. Utveckling: 
Teoretiska antaganden: interaktionistiska teorier 
                                       utvecklings- och inlärningspsykologi 
                                       sociologi, socialpsykologi 
 
Beskrivning: a) funktionshinder och handikapp 
                      b) brist utifrån utvecklingsbehoven 
 
Bedömning: behov 
                     uppväxt – kausala förklaringar 
Norm:           person med normala behov 
3. Kontext: 
Teoretiska antaganden: systemteori 

a) Miljö: organisationsteorier, organisationspsykologi 
b) Mening: socialkonstruktivism 

 
Beskrivning: a) Miljö: omgivningsfaktorer – kausala förklaringar 

b) Mening: interaktionsmönster, nutidshypoteser 
 
Bedömning: a) Miljö: kartläggning av miljöfaktorer, utvärdering 
                     b) Mening: den som upplever svårigheten äger svårigheten 
                     konsultation/kartläggning 
 
Norm:           a) Miljö: en välfungerande organisation 
                     b) Mening: kontextuell 
Källa: Lahdenperä, Pirjo, (1997), Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En 
textanalytisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrar bakgrund. 
Stockholm. 
 


