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Abstract
Discussions for development.
A study of inter-disciplinary communication and development of professio-
nal competence in dyslexia.

The purpose of the present thesis is to study whether and how professionals
from such different areas as medicine, pre-school and school develop and
reorganize, through inter-disciplinary focus group discussions, their
competence regarding reading-and-writing difficulties/dyslexia. The
theoretical framework is based on sociocultural theory of mediated action,
focusing on notions such as alterity, intersubjectivity, dialogicality,
mastery, appropriation, practical consciousness and discursive conscious-
ness.

The data consists of participant field observations, individual interviews
and focus group interviews, as well as written documents concerning
collaboration between pre-schools and schools. The method relates to
ethnographic and action research. The data is collected over three years.
The interviews are audio-recorded and transcribed as close to oral language
as possible. The data is analysed with regard to alterity, intersubjectivity,
dialogicality, mastery and appropriation, and with regard to professional
languages, professional boundaries and domains of responsibility as well as
competencies.

The results from the individual interviews show that each participant’s
conception of dyslexia is closely attached to her or his own field of
practice. The focus group results show that, over time, the participants
changed their conception of dyslexia and, their way of communicating
about dyslexia. And, that they thereby deepened their competence on the
issue. The written documents show a similar development during the focus
group discussions. From hastily scrawled notes they developed into
tocomputerised, and well-structured plans of actions for supporting children
of special needs. Both the spoken and written data show that inter-
disciplinary communication leads to the development of interdisciplinary
competence, and a change in organising reading and writing for children of
preschool and school.

Keywords: action research, ethnographic method, professional boundaries,
professional languages, inter-disciplinary communication, dyslexia, alterity,
intersubjectivity, dialogicality, responsibility and competence, mastery and
appropriation
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FÖRORD

Den studie jag här presenterar handlar om samtal. Samtal kommunicerar
tänkandet till lärande både tidsligt och rumsligt. Utan samtal hade denna
avhandling inte ens tagit form.

Många personer vid och utanför institutionerna Lärarhögskolan i Stock-
holm och Stockholms universitet har varit involverade i dialogen som gör
att denna avhandling föreligger. Jag säger helt enkelt tack till alla dem som
hörsammat och engagerat sig.

Främst tack till Staffans Selander vid Lärarhögskolan i Stockholm, min
handledare som uppmuntrat, trott på mig, och stöttat mig som en kritisk
vän, men framför allt givit mig utrymme i min forskarambition, och till er
alla som deltagit i forskningsgruppen FOKUS-gruppen/Didaktik&Design
med Agneta Bronäs och Eva Svärdemo Åberg, som tagit alla stunder för att
lyssna, läsa manus, ge kritik, styrka och uppmuntran i ständiga samtal om
forskningsprocessens snåriga vägar, Tanja Pelz Wall, för allt engagemang i
manus och kloka råd, Anna-Lena Rostvall, Tore West, Titti Forsslund,
Björn Falkevall, Eva Insulander, Agneta Broström och Arja Paulin för
synpunkter.

Så ett särskilt tack till Moira von Wright, för att Du i samtal aldrig för-
tröttats och i nära vänskap, med stor skärpa lagt Dig vinn om att lyssna
fram mitt forskningsobjekt, och tack till Rose-Marie Ahlgren som varit ett
ankare och trogen uppmuntrare. Tack och stor uppskattning riktar jag till
Lars Fant, Projektgruppen IIS (Interaktion, identitet och språkstruktur), vid
Stockholms Universitet och främst till Karin Junefelt, som introducerat mig
till sociokulturell teori och med precision och noggrannhet lyssnat och
utmanat mig teoretiskt. Inte minst vill jag tacka Per-Johan Ödman och
Bengt Börjeson som initierade mitt forskarintresse, tog mina frågor på
allvar och lyste upp min lärargärning med skrivandets lust och olust.

Tack till Karin Norman, som introducerat mig till etnografisk tradition
vid Socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet, Tomas
Kroksmark, Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping för
synpunkter och visat intresse för min fråga, till Sverker Lindblad och
doktorandgruppen vid Pedagogiska Institutionen vid Uppsala Universitet,
som givit mig synpunkter och visat vägen.

Kulturvetenskapliga forskningsgruppen med Boel Englund, Agneta
Linné, Eva Trotzig, Ingrid Heyman, Moira von Wright, Birgitta Sandström,
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Elisabeth Hultqvist och Monica Ringborg för läsning av manus och kloka
råd, Boel Englund, Agneta Linne´ och Per Nilsson för värdefulla syn-
punkter vid läsgruppsseminarium.

Ett varmt tack också till Sven Hartmann med ”Äppelakademin” för
insiktsfulla råd med ett obändigt manus och Marianne Stevendahl, för all
uppmuntran. Niclas Rönnström, Klas Roth och Arne Wikström för samtal
som fortsätter. Denna text blir inte till utan kompetent support så tack till
Marianne Stevendahl, Eva Spångberg, Tim Crosfield och Eric Fridén,
Anders Enmark, Gull-Britt Larsson, Staffan Eklund, Anna Sandberg, Mats
Netzel och Rolf Bäck.

Det är först, i samtalet man hör sig säga det som man förstår att man
menar. Så har professionella inom vården, förskolan och skolan i denna
avhandling om samtal för samverkan låtit oss ta del av uppfattningar om
LoS/D och satt förändring i verket. Ett varmt tack till alla de professionella
inom vården, förskolorna och skolorna som gjorde denna studie möjlig. Ett
extra tack till Olle, Jan, Marita, Eva, Anita, Ellionor och Birgitta.

Det empiriska materialet som ligger till grund för studien har insamlats
inom ramen för forskningsprojektet finansierat av Socialstyrelsen, Skol-
verket och aktuell kommun. Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stock-
holms Universitet har givit mig ekonomiska förutsättningar genom en
doktorandtjänst för att färdigställa avhandlingen.

Framför allt, tack till min familj, Reinhold, Christoffer och Henrik som
accepterat mitt fokus på forskning, givit mig utrymme, stöttat mig tål-
modigt, tagit del av manus och ständigt uppmuntrat mig även om min tid
vid datorn kostat på, och till mina föräldrar Stina och Arne, som gläds med
mig.
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Kapitel 1. Inledning

Denna avhandling handlar om hur professionella inom vård, förskola och
skola möts i samarbets- och utvecklingsprojekt i avsikt att utöka den
gemensamma kompetensen inom problemområdet läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi (förkortas LoS/D i denna studie). Den beskriver möten mellan
olika institutioners traditioner och deras yrkesföreträdare och hur dessa
kommunicerar sin kompetens med andra yrkesgrupper.

Följande politiska beslut som har fattats under 1990-talet har haft bety-
delse för de förutsättningar och villkor som upplevts som hinder och prob-
lem vad gäller professionellt utbyte mellan skola och förskola. Beslutet att
införa flexibel skolstart 1991 var ett sådant (Prop. 1990/91:115). Ett andra
beslut var att förskolan överfördes till Utbildningsdepartementet i juli 1996.
Ett tredje var att införa förskoleklass som egen skolform och att integrera
förskola och skola. 1997 bytte Skolhälsovården huvudman från Skolverket
till Socialstyrelsen. För skolhälsovården på lokal nivå ansvarar kommunen
och rektorer, vilka i sin tur kan delegera tjänster till bl.a. landstinget.

I och med att två traditioner möts, barnomsorgens och skolans kan detta
möte ”frigöra pedagogisk utvecklingskraft” står det i regeringsskrivelse
(1996/97:112, s. 50). Arbetslagens samverkan skall leda till att man kan
utveckla kompetens för att möta barnens behov. I direktiven sägs vidare att
arbetslag med olika kompetens skall kunna utvecklas som arbetsform
(ibid). Men det står lite att läsa om hur denna kompetens som arbetslaget
förväntas utveckla skall genomföras i skolvardagen. Här hänvisar skrivel-
sen till fältet själv. Den verksamhetsutveckling som förväntas ske tar inte
hänsyn till att förskolan och skolan har utvecklat två skilda kunskapsfält.
Förskolans fält kan hänföras till ett utvecklingspsykologiskt fält, grund-
skolans till ett inlärningspsykologiskt fält och vården till ett individual-
psykologiskt respektive medicinskt behandlingsfält, vilket beskriver tre
traditioner och skilda utgångspunkter för kompetens utveckling.

Dessa skilda utgångspunkter har många lärare och förskollärare uppfattat
som hinder för samarbete och för att man skall kunna nå en fördjupad för-
ståelse av varandras pedagogiska kompetens. Flera studier bekräftar dessa
uppfattningar (Haug, 1991; 1998; Fredriksson, 1993, Munkhammar, 2001;
Davidsson, 2002). Studier inom vården visar på skilda utgångspunkter för
samarbete och professionellas uppfattningar om bl.a. vårdgruppernas
kompetens (Hansson, 1998; Thunborg, 1999). Till detta kommer att vården,
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förskolan och skolan tillhör skilda yrkeskulturer med skilda utbildningar
och professionsanspråk (Axelsson, 1997; Hansen, 1999).

Skälen till regeringens viljeinriktning, vilket innebär att verksamheterna
inom skolan integreras, anges vara den betydelse det tidiga lärandet och
utvecklingen har för att man skall lyckas i skolan. Detta anses gälla speci-
fikt för barn med behov av särskilt stöd (Hammarberg, 2001). Samverkan
av olika slag blir viktig för verksamhetsutvecklingen. Arbetslaget utgör
exempelvis en sådan form, där laget ses som redskap för reformen om
integration av förskolan i skolan (Davidsson, 2002). Redskapet i fråga skall
utgöras av bl.a. samtal som förväntas äga rum mellan yrkesutövarna.
Samtalens vikt vad gäller professionell kompetensutveckling har blivit ett
av samhällets viktigaste resurser (Svensson & Östnäs, 1990:). Men få, eller
ens någon, har studerat samverkan mellan tre institutioners disciplinära och
professionella yrkesgrupper kring kompetensutveckling av kompetens-
området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Tidigare studier har visat att vägen till samverkan är viktig för att till-
varata kunskap om barnens tidiga lärande. Denna kunskap nås inte enbart
via utgångspunkter i gemensam grundsyn och gemensamma mål för att
åstadkomma samverkan, utan även genom gemensam syn på verksamhets-
innehåll nås via dokumentation och konkret arbete i vardagen, där pro-
fessionella talar om sin vardag, för att förändring och utveckling skall ske
(Rönnerman, 2000; Davidsson, 2002).

Syfte

Syftet med denna avhandling är att studera om, och i så fall hur, trans-
professionell kommunikation mellan så olika områden som medicin,
förskola och skola kan utveckla kompetens och leda till verksamhetsför-
ändringar genom fokusgruppssamtal om läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.

Frågeställningar

Utifrån syftet har följande frågor ställts:
• Hur uppfattar representanterna för de olika yrkesgrupperna sin kom-

petens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
• Hur uppfattar de olika yrkesgrupperna att de kommunicerar sin kom-

petens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till andra yrkesgrupper?
• På vilket sätt utgör de olika professionernas yrkesspråk hinder respekt-

tive möjligheter för transprofessionell samverkan.
• Utvecklas kompetensen i de olika yrkesgrupperna?
• Sker verksamhetsförändringar?
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Avhandlingens disposition

Avhandlingen är indelad i åtta kapitel och är disponerad så att upplägg-
ningen följer och visar en utvecklingsprocess:

I kapitel 1 presenteras ämnets aktualitet och syftet med studien. I kapitel
2 behandlas kompetensområdet historiskt sett samt vårdens, förskolans och
skolans aktörer. Här görs också en genomgång av tidigare forskning av
betydelse för studien vad gäller teman i studien såsom kompetens, yrkes-
språk, professionella gränser och ansvarsområden. I kapitel 3 beskrivs av-
handlingens teoretiska perspektiv, som har sin grund i kunskapssociologi
och sociokulturell teori. I kapitel 4 presenteras metoden, en praktiknära
forskningsmodell, datainsamling och databearbetning.

Den empiriska studiens resultat presenteras därefter i tre kapitel, som
också redovisar en utvecklingsprocess. Processen börjar med resultat från
individuella intervjuer med yrkesutövare inom förskola och skola samt
vård. Dessa resultat presenteras i kapitel 5. Resultaten av intervjuerna ledde
i sin tur till fokusgruppsintervjuer. Resultaten av dessa presenteras i kapitel
6. Fokusgruppsintervjuerna genererade skriftlig dokumentation och ut-
vecklingsprocessen av den redovisas i kapitel 7. Avhandlingen avslutas
med kapitel 8. Där sammanfattas avhandlingen och diskuteras några av
villkoren för kompetensutveckling samt hinder och möjligheter vad gäller
fördjupning av transprofessionell kompetens genom samtal för samverkan.
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Kapitel 2. Bakgrund och tidigare forskning

”vi tror att de går dit för att lära” (förälder) och
”dom är där för att dom ska kunna” (elev)

Detta kapitel ger en sammanfattning av forskning och utredningar med
relevans för denna studie. Två områden fokuseras. Det första rör vård, för-
skola och skola som institutioner och deras samhällsuppdrag rörande läs-
och skrivsvårigheter/dyslexiproblematiken. Det andra området rör kom-
munikation i samtal för samverkan mellan professionella vad avser
kompetensområdet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (LoS/D).

Att studera professionellas uppfattningar om LoS/D innebär också att
studera olika traditioner, erfarenheter och förhållningssätt. För att förstå det
som sker idag är det viktigt att ha kunskap om erfarenheter och traditioner
inom institutionerna, hur man uppfattar kompetens som ansvar och uppdrag
inom vård, förskola och skola samt utvecklar en gemensam kompetens, blir
därmed studieobjekt i undersökningen.

Vården, förskolan och skolan – tre institutioner, tre
förhållningssätt

Vården, förskolan och skolan är tre institutioner med tre förhållningssätt.
Förhållningssätten representerar kortfattat institutionens svar på samhällets
uppdrag till institutionerna. Dessa uppdrag faller ut i praktiken så som krav
och ansvar gentemot kund, klient eller elev. Uppdragen skall utföras av tre
institutioner med två verksamheter. Två institutioner förskola och skola har
sedan 1998 integrerats i en och samma verksamhet.

Tre institutioner, tre förhållningssätt

Även om två av institutionerna har integrerats betyder inte detta att två har
blivit en. Det betyder att institutionerna var för sig fortfarande uppfattar sin
tradition och sin historia. Förändring av institutioner sker inte av sig själv.
Förändring kräver agenter. Men hur förstår yrkesutövarna sig delaktiga i
det som pågår? Vem initierar och hur initieras förändring i förhållningssätt i
sociala praktiker?

Kommunens ansvar och skolans huvuduppgift är att tillsammans med
föräldrar främja elevens utveckling. Det framhålls i SOU (2000:19) att
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elever med behov av särskilt stöd är beroende av hur väl kompetensen inom
olika fält samordnas för att ge adekvat stöd till elever, föräldrar och per-
sonal.1 Vidare beskrivs i SOU (2000:19) att särskild uppmärksamhet skall
ägnas barn och unga som har behov av särskilt stöd enligt skollagen kapitel
14. Hur stort är detta problem? Idag talar redovisning från SCB om att vart
fjärde/femte barn (23,7 %) får uttalade skolsvårigheter.2

Kravet på skolans professionella är att utveckla kompetens på barnets
resurser. Att lära ger pedagogerna två roller, dels att didaktiskt representera
och förmedla kunskap, och dels att utveckla kompetens kring att möta
barns olika sätt att lära. Studier visar att en sådan didaktisk kompetens
refererar till kriterier för val av innehåll såväl som förhållningssätt till
kunskapsbildning.

Vården representeras av yrkesutövare, som är verksamma inom olika
yrkesspecifika behandlingsområden. Diagnos och behandling utgör begrepp
som sammanfattar vårdens praktik. Läkare, logopeder och psykologer talar
om behandling som konsekvens av en ställd diagnos.

Yrkesföreträdare vid ögonklinik, öron- näsa- halsklinik och habilitering
utövar kompetens inom oftalmologi, foniatrik och neurofysiologi. Dessa
yrkesgrupper kommer ofta i kontakt med symtom som i skolan refereras till
som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Yrkesspråket inom behandling kan
uttryckas som ett diagnosspråk (Risholm Mothander, 1999).

Från och med 1997 är Socialstyrelsen tillsynsmyndighet för elev-
hälsovården, vilken Skolverket tidigare varit. I och med detta benämns
numera elevhälsovård skolhälsovård och är att betrakta som elevernas
företagshälsovård:

Skolhälsovården bör ses som elevernas företagshälsovård och ges i nära
anslutning till deras arbetsplats och av personal med kännedom om den
aktuella arbetsmiljön, dvs såväl skolans innehåll och verksamhet om den
aktuella skolans miljö och inre arbete (SOS rapport 1998:10, s 32).

Skolans elevvårdsverksamhet Skolhälsovården regleras i Skollagen 14 kap
§1 och §2 om Skolhälsovård (SOS 1998:10, s 32). Skolans huvudman är
kommunen, som enligt §7 ansvarar för att anordna skolhälsovården.
Kommunen kan delegera huvudmannaskapet till landsting och köpa tjänster
av annan vårdgivare men står då fortfarande kvar som huvudman.

                                               
1 SOU 2000:19, s 226 ”Samtidigt behöver också arbetsområdet Elevhälsa utvecklas,

exempelvis behöver kunskap från olika verksamheter komma andra utövare till del och
gemensamma samtal och diskussioner behöver stimuleras.”

2 SCB Skolverket: Utbildning Skolväsendet och barnomsorg: Grundskolans, 2000 01 28.
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De yrkesgrupper som definierar språkstörningar är flera. De påtalar vad
som på sikt kan ge skolsvårigheter, och rör olika stadier av barnets utveck-
ling.

BVC: psykologer/sköterskor utför bl.a. utvecklingsbedömning, utveck-
lingskurvor och 5 1/2-årsundersökning. I fyra formulär följs barnens ut-
veckling upp genom föräldra-, förskole-, skolsköterske- och läkarformulär.

Logopeder: ställer diagnos vad gäller individens språkliga tillägnan.
Logopeden skall hjälpa specialläraren att utforma åtgärdsprogram för de
barn som behöver stöd.

Öronläkare: ställer diagnos angående hörselhinder som till exempel
öroninflammationer s.k. otiter. Otiter är tillstånd som ger tillfällig eller ned-
satt hörsel. Inflammationer kan redan från tidig ålder drabba barn, vilket
ger dem en begränsad fonologisk träning och medvetenhet, vilket i sin tur
kan ge effekter som yttrar sig i försenad språkutveckling.

Ögonläkare: ställer bl.a. diagnos vad gäller skelning. Det skelande ögat
riskerar att få en synnedsättning. En vanlig anledning till skelning är över-
synthet. Ögonrörelser ger viktiga upplysningar om hur en individ uppfattar
omvärlden. Ögonrörelser kan också avslöja hjärnskador eller andra stör-
ningar i nervsystemet. Det skelande ögat riskerar att få en synnedsättning
som ger utslag vid testning av s.k. sackadiska rörelser. Sackadiska rörelser
visar sig då ögat förflyttar sig från fixeringspunkt till fixeringspunkt vid till
exempel läsning av text.

Psykologer: utgår ifrån psykologiska diagnoser och sammanställer test-
resultat. Psykologers diagnos innehåller test och utredningar av dyslexi. De
använder test som mäter intelligens, som kartlägger psykiska strukturer
eller mäter styrkan i egenskaper, skickligheten i färdigheter och person-
lighetstest.

Förskollärare: observerar barnens språkförmåga och tillkallar vid behov
logoped eller talpedagog.

Klasslärare, ämneslärare: Klasslärare och ämneslärare har ansvaret att
finna och hjälpa de barn, som de ser har andra möjliga vägar att lära sko-
lans stoff, förutsatt att barnen får stöd och adekvata insatser. De kan
bedöma barnets behov av pedagogiska åtgärder och på vilket sätt dessa åt-
gärder skulle komma barnet till del. Det faller också på dem att via skolans
strukturer organisera så att experthjälp kan komma i fråga.

Speciallärare: genomför pedagogisk utvärdering och utvecklar åtgärds-
program i samråd med logoped eller talpedagog.

Talpedagoger: behandlar talrubbningar och hjälper människor att för-
bättra sin röstbehandling, artikulation och intonation.
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Mot bakgrund av att så många aktörer potentiellt kan bidra till diagnos-
tisering/bedömning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan man ställa sig
frågan hur dessa samarbetar och samverkar?

De professionella representerar olika traditioner och olika förhållnings-
sätt: vården med behandling, förskolan med omsorg och skolan med under-
visning. De tar olika utgångspunkter i att vara barnen behjälpliga. Det finns
likheter och skillnader i förhållningssätt till LoS/D-problematiken. Det är
viktigt att de professionella kan göra en insats tidigt för barnen. Forskning
visar att tidiga insatser är viktiga (Lundberg, 1992). Det är viktigt att
föräldrar, förskola, skola och vård samverkar (jfr Andersson, 1992, 2002).

Sedan 1970-talet har förväntningar på skolans pedagoger att hjälpa barn
med skolsvårigheter ökat i takt med att forskning om läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi framskridit. Inlärningsmodeller för att hjälpa barn som har
svårt att lära sig läsa och skriva har varit flera (Gardner, 1994). Initiativ
från individer och institutioner har lett till att (Regeringen) utbildnings-
departementet utlyst ett dyslexiår. Dyslexiåret 1990 gav uppmärksamhet åt
dyslexi, vilket beskrivs som ett utvecklingsbetingat funktionshinder. Funk-
tionshinder kan kompenseras med hjälpmedel och professionell kompetens.
Datorstöd och programvaror har framtagits och anpassats till olika nivåer
för att möta barnets läranderesurser (jfr Svärdemo Åberg, 1999).

Sammanfattning

I detta avsnitt har jag behandlat hur tre traditioner och tre institutioner med
sina professionella deltar i och representerar olika förhållningssätt till
LoS/D. Yrkesutövarna har olika ansvar när det gäller att förhålla sig till
problematiken LoS/D. Vi kan fråga oss om, och hur, alla dessa röster kom-
mer till tals?

Varför och hur skall vård, förskola /skola samverka om kompetens?

För vem eller vilka är samtal om kompetens och samverkan mellan vården,
förskola och skolan bra? Nedan ges en bild av hur forskare har diskuterat
kring barnen och deras behov ställt i relation till samverkan mellan vården,
förskola och skola.

Samverkan mellan förskola och skola har diskuterats i svenska utred-
ningar sedan 1940-talet. Skolan och hälsovården byggdes ut från den första
skolläkaren på 1830-talet respektive skolsköterskan 1919 till att i början av
1940-talet omfatta alla skolbarn i Sverige (Lagerberg, Sundelin & Köhler
(1994). Beroende på den sjukdomsbild som rådde med polio, difteri och
tuberkulos kombinerat med bristfälliga bostadsförhållanden, hygien och
näringsintag blev regelbundna kontroller och elevernas hälsa ett domine-
rande inslag i skolhälsovården (SOS 1998:10, s 13). Samverkan mellan
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professionella talas det dock inte om i tidiga utredningar. Läs- och skriv-
svårigheters uppkomst förstås utifrån sociala omständigheter och riktas mer
mot att barnet bär felet med sig och yrkesutövarna tar hand om det inom sin
kompetens. I SOS 1998:10 konstaterar utredarna att ”Erfarenheten är hit-
tills att neuropsykiatriska problem (min insättning; till vilka dyslexi hör)
inte ofta är definierade eller utredda före skolstart och att dessa konsek-
venser för skolsituationen kan vara svårbemästrade” (SOS 1998:10, s 26).
Slutsatser som utredningen drar är att ”I många fall finns det behov av
informationsinsatser riktade till de vuxna och till övriga i skolan” (ibid.).
För skolhälsovården har skolläkare och skolsköterska gemensamt ansvar
enligt ”åliggandelagen”.

Kompetens är en faktor som avgör gränsdragning mellan läkare och
sköterska. Uppgifter av diagnoskaraktär och medicinsk behandling tillhör
läkarens domän. Omvårdnad och hälsopedagogik utgör skolsköterskans
domän. I utredningen (ibid.) påtalas att det är önskvärt att de organisato-
riska förutsättningarna medger ett nära samarbete mellan skolsköterska och
skolläkare och det är den gemensamma kompetensen som är avgörande för
skolhälsovårdens kvalitet (SOS 1998:10, s 51).

Att lekskolor och förskolor allmänt ansågs ha stor betydelse för barns
språkliga stimulans var expertisen överens om redan i 1946-års skolkom-
mitté. I SOU 1948 diskuterades även skolstart vid sexårsåldern. Davidsson
(2002:28) gör en genomgång av frågor om samverkan mellan förskola och
skola. Hon fann att dessa kunde sammanfattas i tre frågor; frågan om
stadieövergång, skolstart och skolans obligatoriska längd (jfr Dahlberg &
Lenz Taguchi, 1994).

Den första delen, stadieövergången, skulle tillgodose behovet av att sam-
tala om barnet vid överlämnandet från förskola till skola. Förskollärarnas
roll var här att informera om barnets individuella förmåga och bedöma bar-
nets skolmognad och upptäcka andra problem som kunde ha betydelse för
skolgången. Synsättet att bedöma skolmognad gjorde att om skolan inte
fann barnet moget kunde det skickas tillbaka till förskolan. Grundskolans
första läroplaner Lgr 62 och Lgr 69 tog upp överlämnandet av barnet och
information om barnets mognad. Det sätt som det skulle ske på var över-
lämningskonferenser och kan jämföras med dagens utvecklingssamtal. Den
information som man grundade sig på skulle komma från föräldrar, daghem
och lekskola. Informationen var viktig speciellt för de barn som kunde
komma att få problem.

Fram till 1975 var det så. Därefter lades till att förskolan skulle förbereda
barnet och skolan bygga vidare på den grund förskolan lagt. Denna ambi-
tion har sedan dess uttryckts i en rad utredningar (Davidsson, 2002:31).
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Senare utredningar började tala om att finna kontinuitet för barnet, men inte
vilka arbetsformer som skulle bidra till att en sådan verksamhet ägde rum.
Först i de gemensamma läroplanerna, Lpo 94 och Lpf 98 talas det om att
lärarnas samarbete skulle lyftas fram samt att ge möjlighet för lärare till en
professionell utveckling (jfr Carlgren 1996:21).

Vård, förskola och skola i konkreta möten/samtal

Vård, förskola och skola möts vid elevvårdskonferenser. Vården represen-
teras då av skolläkare, skolsköterska och /eller skolpsykolog och ibland
skolkurator. Studier visar att förskollärare och lärare samarbetar enligt
Skolverkets rapporter (Skolverket 1999, 2000 och 2001), men andra studier
påvisar att förskollärare har dålig uppfattning om hur arbetet i skolan
bedrivs (Hansen, 1999; Axelsson, 1997). Flera studier visar att en obalans
infinner sig mellan vårdens, förskolans, och skolans yrkesutövare vid elev-
vårdskonferenser. Svensson & Östnäs (1990) talar om att samtalets roll i
professionellt arbete visar att deltagarna i kommunikationssituationen tar
med sig en rad subjektiva mikroprocesser som är svåra att kartlägga. De
redovisar också exempel på där elevvårdskonferensen är ett konkret möte
som kan stå för kontroll och dominans genom psykologers och kuratorers
expertposition. Psykologen i exemplet ovan, tog fram en längre samman-
hängande information där han stödde sig på testresultat medan klassläraren
och modern lämnade kompletterande information som togs fram genom
svar på frågor. Deras information var känslomässig, situationsbunden och
villkorlig i motsats till psykologens officiella, kontextlösa och ovillkorliga
information. Studien påvisar obalans genom att psykologen snarare presen-
terade en omplacering av elev hellre än att låta det debatteras (Svensson &
Östnäs, 1990). Traditionen bjuder att skolan haft skolkurator, ofta utbildad
psykolog eller skolpsykolog. Psykologerna skapar ärenden under samtalets
form, dvs. de använder samtalet till att ”sätta ihop” ett ”fall” som utmynnar
i ett ärende, och det visar på att språkets roll är komplext att studera men
samtidigt menar författarna att samtalen får större betydelse för pro-
fessionellt arbete. Svensson & Östnäs (1991:146) betonar vikten av samtal
mellan personalgrupper. De hävdar att samtalen blir alltmer angelägna att
studera. Skolans lärare har under 1990-talet tränats i utvecklingssamtal
mellan lärare, elev och förälder.

Det finns rapporter om möten mellan förskola och skola. Hansen (1999)
beskriver hur fritidspedagoger och lärare i en skola tillfrågades om vad de
uppfattade att kollegerna inom förskola respektive skola år 1-3 var kom-
petenta på. Yrkesgrupperna hade inte riktigt klart för sig vilka uppgifter
kollegerna hade. Lärarna hade en vag uppfattning om fritidspedagogerna.
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Fritidspedagogerna uppfattade att skolan bara brydde sig om ”läsa-räkna-
skriva (Hansen, 1999). I möten mellan yrkesutövarna kom det fram att upp-
fattningen om varandras uppgifter skiftade. Wiechel, (1981) fann skillnader
mellan förskollärare och skollärare vad gällde barn med behov av särskilt
stöd. Resultaten visade att skillnaderna bottnade i lärargruppernas olika
traditioner att uppmärksamma barnet. Förskollärarna riktade sin uppmärk-
samhet mot barnens sociala utveckling och grundskollärarna mot kunskaps-
utveckling.

Vilka är formerna för samarbete eller samverkan?

Exempel på former av samarbete inom skolan är arbetslaget, men verk-
samheten i arbetslag leder inte till samarbete i sig eller till samverkan om
ett kompetensområde. Samverkan måste ske på något så när lika villkor
mellan yrkesutövarna, och när det gäller förskola/skola dominerar skolans
högre status och annorlunda krav från samhället (Fredriksson, 1993; Haug,
1992; Davidsson 2002).

Samarbete generellt är inte lösningen på skolans problem när det gäller
att fördjupa kompetensområden och integration mellan professionella.
Viktigare är att lärarna får anknyta samtalen till sina egna konkreta problem
och verkligen ges tid att pröva lösningar och reflektera. Det finns flera
exempel. I kollektiva samtal (Ohlsson, 1996), som utgår från att lärarna
genom reflekterande dialoger utvecklar strategier för att bemöta barnen, var
en viktig upptäckt, att dialogerna utgick ifrån och handlade om personalens
konkreta iakttagelser och erfarenheter.

Studier av Skolverket (2000, 2001) visar på brister vad gäller kunskap
om reformer om integrering av förskola med skola och samarbete mellan
förskola och skola samt förutsättningar vad gäller kunskap och medveten-
het om varandras verksamheter, kontinuitet och sammansättning av exem-
pelvis arbetslag.

Rönnerman (1993) fann att lärargrupper kunde initiera frågor som låg
nära praktiken och som rörde den dagliga uppmärksamheten av barnen på
den informella arenan. Då kunde man diskutera metoder och innehåll samt
elever med problem och i situationer få stöd av kolleger. Detta samarbete
ledde till att yrkesutövarna i en förhandlingssituation begreppsliggjorde
sina pedagogiska iakttagelser och ur detta skapade något nytt i form av
gemensamma begrepp och en gemensam förståelse (Davidsson, 2002:201).
Samtalen blir berättelser, som identifierar yrkesaktören, eller med Taylors
(1996) begrepp: ”samspråksvävar” formar den ”relationella” aspekten av
lärande och mening (jfr von Wright, 2000).
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Sammanfattning

Det kan konstateras att arbetslag och samverkansgrupper är former som
varierar till syfte och innehåll. Det jag inte funnit exempel på är forskning
som visar samtal över professionsgränser, dvs. tranprofessionella samtal för
samverkan om en och samma problemdefinition.

Tidigare forskning

Yrkesspråk

Yrkesspråk formas av yrkesutövarna men formar även yrkesutövarnas sätt
att tänka om den praxis de utövar (Bladini, 1994:3).

Språket blir då bärare av strukturen. Samtidigt som tänkandet tar form i
språkandet, begränsar det oss. Språkandet i form av vanor, regler och
rutiner både begränsar och möjliggör förändring, enligt Giddens (1984).
Yrkesspråket växer fram i samtal över tid mellan kolleger och med klient,
kund eller elev.

Experten läkaren kan, i relation till en annan yrkesutövare, t.ex. läraren,
anses utöva diskursiv dominans inom sitt expertområde. Ögonläkaren kan
uttala sig om skelningens påverkan på elevens läs- och skrivutveckling,
medan läraren kan bedöma elevens färdigheter, kunskap och kompetens i
en skoldiskurs. Svensson (1993:178) urskiljer dominans i fyra dimensioner
(kvantitativ, interaktiv, semantisk och strategisk). Semantisk- och interaktiv
dominans blir här aktuella, därför att parterna förhandlar om innebörden i
problemområdet LoS/D samt förhandlar sig fram till mening där profes-
sionellas teorier eller ideér kolliderar (Svensson & Östnäs, 1990:148).
Granström & Lander (1995) ser tydligt konsekvenser vad gäller utvärdering
av verksamheter. Skolans professionella saknar en definierad verksamhet
som kan utvärderas av skolans egna grupper, något som autonoma profes-
sionella grupper har ett språk för (Granström & Lander, 1995). Profes-
sionalitet är något som yrkesgruppen själv måste erövra (Granström, 1994).

Ett yrkesspråk som saknar tillgång till mentala modeller löper stor risk
att teorilöst anamma andras förklaringsmodeller. Evalueringskompetens
kräver då att en yrkesgrupp erövrar denna kunskap via ett yrkesspråk och
vägen dit går genom studier, gemensamma samtal och tankeutbyten.

De professionellas yrkesspråk utgör uttryck för delkulturer som inte är
isolerade delar i vårt samhälle, utan de överlappar, griper in i och påverkar
varandra. Ett exempel är diskussionen i den allmänna debatten eller (det
offentliga samtalet) om diagnos för barn med ”olika beteckningar” (Asmer-
vik et al. 1993).
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Yrkesspråk kan också beskrivas som tillgång till förklaringsmodeller,
som hjälper yrkesutövarna att hantera och förstå vardagsarbetet. Det kan
beskrivas som mentala modeller eller teorier för praktiken. I lärares fall ser
det ut som om yrkesspråket är inriktat på att lösa uppkomna problem och
det kan därmed synas påfallande teorilöst. Lärarnas diskussioner innehåller
inte evaluering eller relaterar sig till mål (Granström & Lander, 1995:8).
Vidare visar samma studie att arbetslag som haft omfattande diskussioner
och samarbete om verksamheten utvecklat ett gemensamt professionellt
yrkesspråk.

Colnerud & Granström, (1993) visar i sin studie av Lärares profes-
sionella verktyg – yrkesspråk och yrkesetik att yrkesspråk inte enbart hand-
lar om termer och begrepp utan om förståelse och medvetenhet. De ser i
sina resultat en frånvaro av lärarröster som formulerar sina kompetensan-
språk. De slår fast att lärare inte planerar mot mål utan arbetar aktivitets-
inriktat (1993:98). Lärare förefaller vänta på att någon annan ”blåser i
pipan”.

Det vi kan se som en följd av detta resonemang är att otydlighet ger ut-
rymme för andra yrkesgrupper att utöva diskursiv medvetenhet och därmed
dominans (Giddens, 1984).

Yrkesspråk innehåller både attityder, förhållningssätt, normer och värde-
ringar och vedertagna fakta (jfr Fairclough 1989, Duranti, 1997). På så sätt
bildar yrkesspråket gränser och i så måtto utgör det en delkultur, som man
”väljer” att tillhöra och blir inplacerad i.

Professionella gränser och ansvarsområden

Begreppet professionella omfattar både ett yrkeskunnande och yrkes-
utövarnas identitet. Professionella utvecklar egenskaper som tillskrivs dem
av samhället och som ger dem status. Utbildning av professionella grupper
erbjuds av samhället och kontrolleras av den egna yrkeskåren men bygger
också på kunskapsområden som utgår ifrån vetenskapliga domäner och
traditioner (jfr Selander, 1989). Bergem (1998) tillägger att huvudprob-
lemet med att beskriva professioner är att ta hänsyn till samspelsprocesser
som är ett viktigt kännetecken inom bland annnat läraryrket.

Bladini (1994) och (Thunborg 1999:6) analyserar vårdyrkesgruppers
uppfattning om kompetens inom vården. Vissa studier talar om olika grader
av professionella eller halvprofessionella yrkesgrupper (Alexandersson,
1995). Lärargrupperna ansågs i dessa studier vara halvprofessionella, efter-
som lärare generellt inte hade egna etiska regler, eller kontrollerade den
egna kunskapsutvecklingen inom det egna fältet. I denna studie gör jag
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ingen uppdelning mellan grader av professionella, även om det kan finnas
utrymme för en sådan diskussion.

Analysbegreppen används för att undersöka om och hur de olika pro-
fessionella explicit eller implicit markerar gränser och ansvarsområden för
den egna och andras professioner.

Professionell kompetens

Kompetens har en kollektiv nivå (Hansson, 1998). Kompetens har också en
individuell nivå, såtillvida att erfarenheter och kunskap om en praktik ut-
trycks av individerna, aktörerna i den dagliga praktiken. Den dagliga prak-
tiken utgör en språklig gemenskap som uttrycker yrkesspecifika egen-
skaper.

Hymes (1964) myntade ”communicated competens”, som begrepp för att
undersöka hur kompetens kommuniceras i olika sociala praktiker och
kulturer. Kommunicerad kompetens står för utsagor och tankekedjor termer
och begrepp som användaren brukar inom bl.a. en yrkeskultur. Han skriver
att: ”This is a knowledge that a speaker needs to have in order to function
as a member of a social group.” (Hymes, 1972b).

Verksamheters framgång blir avhängigt av hur väl ledning och verk-
samhet utnyttjar och utvecklar professionellas kompetens (Argyris, 1979;
Schön 1991; Sandberg & Targama, 1998).

Kompetens kan ses som förståelseramar inom institutionens kontext,
vilka genereras ur samarbete. Den förståelse som bygger på samarbete är då
inte detsamma som en enskild individs kunskap om förståelse. (jfr Rolf,
1993, 1995,1997).

Kompetens beskrivs också som den process vi deltar i med andra i en
organisation. Vi utför den både medvetet och omedvetet (jfr Giddens
1997).

Enligt Rolf (1993) handlar studium av kompetens ytterst om studium av
inlärning av andra ordningen. Han definierar det med Polanyis definition:

Reflekterad kunskap är kunskap som genom artikulation satts i fokus och
underkastats logiska operationer i avsikt att tolka, analysera, precisera,
jämföra eller kritisera för att kunna dra slutsatser. (Rolf, 1993 s 68)

Studier visar att professionella som samverkar i samtal utsäger en kunskap
som explicit redogörs i språkandet (Calander, 1999). De yttranden som fälls
och de samspelsmönster, som uttrycks i yrkesspråket ändras över tiden.
Kompetensbegreppet inbegriper därmed dess aktörer, en kunskapsutveck-
ling och en förändringspotential över tid och tradition (Rolf, 1997). Vi lär
oss förstå ett kompetensområde som en kollektiv handling, som sker genom
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att vi lär av initierade (Dreyfus & Dreyfus, 1986; Rogoff, 1990). Kom-
petens visar sig i handling och det är också där den gestaltas (jfr Hansson,
1998; Molander, 1996; Ellström, 1997).

Eva Forsberg (1995) skriver i ”Arbetslagets möjligheter och begräns-
ningar. En delrapport från utvärderingen av projekt Skola 2000” om profes-
sionellas pedagogiska samtal, vilka syftar till att starta en pedagogisk
reflektion bland lärare i praktiken. Det Forsberg finner är att en pedagogisk
reflektion inte infinner sig spontant (jfr Carlgren, 1996). Professionell
kompetensforskning efterlyser lärarnas röster bland dem som diskuterar
skola (Goodson, 1999:8). Goodson, studerar lärarröster i life-history studier
och konstaterar att kravet på en bättre skola och undervisning leder till att
professionella grupper måste ta på sig ett ansvar. Som det nu är både bjuder
staten ett motstånd och uppmuntrar professionalisering. Det blir en mot-
sättning mellan kontroll och genomförande. Möjligheterna ligger i att defi-
niera nya professionella praktiker enligt Goodson (1999:9). Han menar att
vad som behövs är en ny professionalism och kunskaper som stödjer sig på
tilltro till social praktik, som formulerar ansvar, samarbete, undervisningens
emotionella förståelse samt kognitiva dimensioner, självstyrt sökande och
kontinuerligt lärande i relation till yrkeskunnande och praktiska
målsättningar. Schön (1989) hävdade att reflektionen i praktiken har en
viktig moralisk sida av professionell kompetens.

Ekholm (1995) menar att graden av professionalisering kan avläsas gent-
emot hur tydligt yrkets kunskapsgrunder är kända utanför den egna kretsen.
Sandberg & Targama (1998) redovisar professionell kompetens, som en ut-
vecklingsproblematik, vilken sker stegvis, genom att yrkesutövare blir
medvetna om sin kompetensförståelse mot uppgift, kompetensfördjupning,
praxisutveckling och kulturförändring. Hansson (1998) diskuterar kollektiv
kompetens utifrån att en förtrogenhetskunskap (jfr Polanyi, 1975; Rolf,
1995), en ’tyst’ kunskap vilken görs medveten i gruppen, till viss del
genom att den samtalas om. Hansson menar att den inte enbart tas över i
verbal kommunikation, utan även i rollövertagande i närvaro med andra (Jfr
Goffman, 1979). Molander (1996) väjer begreppet kunskap-i-handling för
det som vi lär oss exempelvis inom yrkes traditioner. Ellström (1992) ser
kompetens som en vilja, att våga, att kunna rikta handling mot mål.
Alexandersson (1995:24-25) skiljer mellan professionell, professionalise-
ring och professionalism. Han ser professionell som motsats till lekmanna-
mässig, professionalisering som en grupp som har lång, specialiserad ut-
bildning mot teoretisk-vetenskaplig anknytning, där kunskaperna prövas i
examina och där en sträng yrkesetik kontrollerar yrket ”utifrån” (jfr Selan-
der, 1989) och professionalism syftar på kvalitet i yrkesutövandet. Profes-
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sionalism och kompetens kan överlappa varandra. Men professionell
kompetens använder jag här om kompetens, som vi lär oss i den roll vi tar
på oss, och som utförare av ett institutionellt uppdrag. Jag bortser ifrån att
ställa i jämförelse samtal för samverkan som en kommunikativ handling
(jfr Habermas, 1984) med anspråk att finna det goda i samtalet utan nöjer
mig med samverkan för samtal som en locus för professionellas kompetens.
Granström (1995) skriver att yrkesgruppers professionaliseringsprojekt
handlar om att kompetens utvecklas som yrkesspråk.

Läs- skrivsvårigheter/dyslexi. Historiskt perspektiv

I över hundra år har begreppet dyslexi varit känt både som fenomen och
term. Det började med en tysk ögonläkare som använde begreppet om
vuxna patienter med hjärnskador som uppvisade lässvårigheter. Den engel-
ske barnläkaren Morgan 1896 var den förste som beskrev dyslexi hos barn,
men han kallade det wordblindness, ordblindhet. Sättet att beskriva läs- och
skrivsvårigheter har haft sina efterföljare som Hinshelwood i Skottland och
Orton i Amerika. Orton (1937) lade fram en teori om hjärnhalvornas olika
dominans hos vanliga läsare jämfört med dyslektiker. Även om forskningen
idag har övergivit den teorin utgör föreningen, som då startades, idag kallad
The International Dyslexia Society, en dominerande institution för dys-
lexiforskning.

Det finns en lång tradition av forskning som kartlägger de yttringar och
tillkortakommanden som individen uppvisar på grund av neurofysiologiska
avvikelser och när det gäller kognitiv perceptionsförmåga. Gemensamt för
dem är att de yttrar sig i koncentrationssvårigheter eller som läs- och skriv-
svårigheter. Skolsvårigheter betraktades som ett tillkortakommande hos
individen. Olika utgångspunkter har dominerat när det gäller sättet att se på
barns svårigheter. Börjesson (1997) menar att när skolläkarna under förra
seklet uppmärksammade barns särskilda behov fokuserades den fysiska
ohälsan såsom ”bleksot”, ”ryggradskrökningar” och huvudvärk. På 1920-
och 30-talen berodde barns svårigheter på att de var ”vanartade”, ”dumma i
huvudet” och ”efterblivna”. Idag har barnen ”koncentrationssvårigheter”,
”uppmärksamhetssvårigheter” och relationssvårigheter” (Börjesson,
1997:30). Allt vanligare är det också med diagnosen ”läs- och skrivsvårig-
heter”, ”dyslexi”. Hur orsakerna definieras beror delvis på vilka pro-
fessionella grupper som lyckas lansera sin förklaringsmodell/problem-
definition.

De olika synsätten och förklaringsmodellerna har utvecklats och utveck-
las inom olika vetenskaper. Begrepp som läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
är en definition, som har formulerats inom olika forskningstraditioner, dels
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den individualpsykologiska och dels inom den socialinteraktionistiska och
används inom både vård och skola dock ej inom förskolan jfr (Lundberg &
Höien, 1992; SOU 1997:108). Problem med avkodning och förståelse anses
som avgörande för hur läs- och skrivinlärningen fungerar, i ett av perspek-
tiven. Grader av svårigheter med läs- och skrivprocessen ses som knutna
till både arv och miljö och det fonologiska systemet enligt ett socialinter-
aktionistiskt perspektiv. Definitionen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
dominerades ända fram till 1968 av World Federation of Neurology:

A disorder manifested by difficulty in learning to read, despite conventional
instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is
dependent upon fundamental cognitive disabilities which are frequently of
constitutional origin. (Höien &Lundberg, 1992, s 32)

Höjen & Lundberg (1992) menar att denna definition ovan har knutit
LoS/D problematiken till lässvårigheter, men också att det finns en avvikel-
se mellan läskunnighet och intelligensnivå trots sociala betingelser. Defini-
tionen talar mest om vad det trots allt inte hänger på och lite vad det kan
bero av. Det finns föreställningar om att säker läsning är ett uttryck för hög
intelligens. Dyslektiker kan dock hittas på alla intelligensnivåer och i alla
samhällsklasser. Författarna sammanfattar:

Dyslexi är en ihållande störning i avkodningen av skriftspråket, förorsakad
av en svaghet i det fonologiska systemet (Höjen & Lundberg, 1999:21).

Författarna talar om primära och sekundära symtom, där primära problem
kan bero på defekt i det fonologiska systemet. Till de sekundära kan socio-
emotionella anpassnings- och beteendesvårigheter hänföras. Konkret exem-
pel på sekundära problem är dålig självuppfattning, oregelbundna och kao-
tiska ögonrörelser med många regressioner (ögat hoppar tillbaka i texten),
som ger upphov till dålig artikulering påverkat av problem med korttids-
minnet. En lång forskningstradition inom den individualpsykologiska tradi-
tionen har fokuserat på individens tillkortakommanden. Nyare forskning
börjar intressera sig för hur interaktion mellan LoS/D-barnen och hjälp-
medel kan påverka ordavkodning och stavning, den s.k. fonologiska för-
ståelsen. Intresset har ökat för kvalitativa studier, som undersöker hur un-
dervisningssätt gestaltas för LoS/D-barnen med stöd av att kompensatori-
ska insatser integreras i lärares undervisningssätt (Svärdemo Åberg, 1998).

Befintlig kunskap om skolsvårigheter och forskningsrapporter visar att
antalet barn med skolsvårigheter ökar. Orsaker och förklaringar är flera.
Bland annat visar Skolverkets statistik för 1999 att 22,7 % av eleverna
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lämnar 9:de skolåret med icke godkänt betyg i kärnämnena (SOU 2000:19 s
179). Socialstyrelsen slår fast att dyslexi betraktas som ett funktions hinder
(1998-11-27 artikel RFV Riksförsäkringsverket). Dyslexi behandlas sedan
1990 som ett funktionshinder. Funktionshinder utläses av föräldrar, elever
och lärare på skilda sätt. Zetterqvist Nelson (2000) ger i sin avhandling ut-
tryck för hur diagnosen dyslexi förstås av just föräldrar, elever och lärare.
Hon frågar sig vad diagnosen betyder för dem. Hon finner att diagnosen ger
betydelse åt elevens självvärdering, både som självuppfyllande profetia å
ena sidan och som en avlastare och stödjare å andra sidan. Två perspektiv
kommer fram vilka enligt, Zetterqvist Nelson är beroende av ekonomiska
nedskärningar, och av den traditionella skolans sätt att kommunicera med
omvärlden.

Vad ”är” läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Bladini (1994) skriver att olika perspektiv på inlärning ligger till grund för
skillnader i tolkning av begreppet dyslexi hos läkare och lärare:

Medicinarna intresserar sig för dyslexins genetik, etiologi och epidemiologi
som leder till tidig identifikation och klara diagnoser av barn med aktuella
svårigheter […] medan pedagogerna hävdar att den verkliga innebörden av
specialpedagogik i detta fall är kännedom om komplexiteten bakom symp-
tomen på läs- och skrivsvårigheter och hänsynstagande till individers olika
förutsättningar och utvecklingsfaktorer genom att i undervisningen anpassa
arbetsformer och arbetssätt utan att eleven särmärks och tas ur sitt naturliga
vardagliga sammanhang (1994, s 3).

En del forskare hävdar att dyslexi har betydande ärftlig belastning (Cardon
et al. 1994; Grigorenko et al. 1997). Skillnader i funktionellt avseende
skulle eventuellt kunna härledas till små utvecklingsdefekter som funnits i
hjärnbarken. Galaburda finner detta hos avlidna personer som haft väl
dokumenterad dyslexi (Galaburda et al. 1985) Lundberg (1997:20-21)
menar att: ”Någon allmänt accepterad skarp definition på dyslexi finns inte
och därmed inte heller några tydliga kriterier för att ställa diagnosen dyslexi
på individer med skriftspråkliga svårigheter”. Det är alltså inte fastslaget en
gång för alla vad dyslexi är, men vi kan konstatera att vi måste förhålla oss
till det faktum att alla inte lär sig läsa och skriva på samma sätt (Höien &
Lundberg, 1997; Euler, Lundberg & Llinas, 1998).

Olika undergrupper av dyslexi, auditiv dyslexi, visuell dyslexi, audi-
visuelldyslexi, dyskalkyli visar på olika förklaringsmodeller. Ett dilemma
är att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi dels kan vara ”utvecklingsbetingat”
och dels kan förekomma hos elever med andra hinder, som då också ut-
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vecklar läs- och skrivsvårigheter. Dilemmat som då uppstår blir att under
barnets språkutveckling skilja ut vad som leder till det ena eller det andra.

Aspekter på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Enligt Skolverkets statistik fanns det 1 010 227 elever i grundskolans års-
kurser 1-9 år 2000.3 Av dessa har 10-20 % läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi. Av dessa i sin tur är det mellan 4 och 8 % som har ”dyslexi i
bemärkelsen utvecklingsbetingad” läs- och skrivsvårighet.4 Som jag tidi-
gare nämnt är ett annat mått på hur många elever som är i behov av stöd de
elever som lämnar grundskolan med icke godkända betyg, vilket för 1999
var 22,7 %, 232 363 elever.

Läs- och skrivsvårigheter är ett funktionshinder, som räknas som miljö-
handikapp. Enligt FN:s miljörelaterade handikappbegrepp innebär det att en
persons funktionsnedsättning blir ett handikapp först i kontakt med miljön.
Skolan är elevens lärandemiljö. Det som påpekas i SOU 2000:19 är att:

Begreppet barn med behov av särskilt stöd ligger således nära begreppet
skolrelaterade problem. Med skolrelaterade problem avser jag problem vars
symtom visar sig i skolan och/eller i fritidshemmet och som uppstår
och/eller underhålls i skolan/fritids och som hindrar barns och ungdomars
lärande och utveckling (SOU 2000:19, s 178) .

Skolverkets olika studier gjorda under senare delen av nittiotalet visar att
personalen i skolan uppskattar att antalet elever i behov av särskilt stöd
ökar. De grupper som nämns är framför allt utagerande elever, elever med
läs- och skrivsvårigheter och elever med koncentrationssvårigheter.
Ökningen rapporteras vara lika stor i gymnasieskolan som i grundskolan. I
Skolverkets senaste attitydmätning 1997 ansåg två tredjedelar av lärarna i
grundskolan och hälften av lärarna i gymnasiet att elever med koncentra-
tionssvårigheter och funktionsnedsättningar ökade. Flera barn får också
diagnoser som dyslexi och DAMP och diskussionen om dessa barns rätt till
stöd och om diagnosernas berättigande är föremål för en diskussion i
samhället i dag (ibid). Allteftersom forskning om skolproblem benämner
flera symtom, såsom DAMP, ADHD, autism, Aspergers- och Tourettes
syndrom, etc. har fler föräldrar fått anledning att söka hjälp. Problemet blir
tydligt i skolan om det inte givit sig tillkänna tidigare.

                                               
3 SCB Skolverket: Utbildning Skolväsendet och barnomsorg: Grundskolan, 2000 01 28
4 Socialstyrelsen 1998 11 27 Angående dyslexi – Ert Dnr 9424/97, ref. Leif Westerlind.

s. 3 stycke 3
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Sammanfattning

Den dominerande medicinska- och individualpsykologiska forsknings-
traditionen bygger på den enskilde individens tillkortakommanden. Fokus
har därmed lämnat lite utrymme åt den vardagssituation som omger dessa
barn och ungdomar och de iakttagelser som där görs. Kunskapen finns
oftast inom skilda yrkesgruppers kompetensområden, vilket inte förenklar
för barn och föräldrar.

Frågan, som ställs i denna avhandling, är hur LoS/D kommuniceras
mellan de berörda professionella grupper som bedömer läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi.
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Kapitel 3. Teoretisk bakgrund

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv. Den teoretiska
basen utgår från olika men besläktade teorier, vilka har det gemensamt att
de emanerar ur interaktionistiska teoribildningar, som ser språk och tanke
som beroende av varandra och av den sociala kontexten (Giddens, 1984/91;
Lave & Wenger, 1994; Wertsch, 1998; Vygotsky, 1978; Bakhtin i Todorov,
1991; Rommetveit, 1979).

Det perspektiv jag använder sätter förhållandet mellan den sociala kon-
texten och den mänskliga tanken i fokus. Det poängterar den sociala prak-
tikens inverkan på vetandets form och det sätt på vilket kunskap uttrycks i
språket (Mannheim, 1931).

Giddens (1984/97) utvecklar med sin struktureringsteori en förklarings-
grund till hur sociala praktiker fungerar. Giddens följer upp den forskning
som Fleck (1935), Berger & Luckmann (1966) och Goffman (1974) fört
fram. Giddens menar att regler och rutiner tillåter och avgränsar det som
blir möjligt att tänka och göra. Det finns en spänning mellan det vi gör på
rutin och det vi skulle kunna göra om vi bryter mot vanan, rutinen. I social
interaktion blir det möjligt att överskrida dessa kommunikativa nivåer
mellan vad som är, och vad som blir möjligt.

Giddens (1984/97) ser organisationer som kulturer, som gestaltas i dis-
kurser och diskursordningar med vilka organisationen kan identifieras. Det
som hanteras i organisationer kan beskrivas som både struktur och pro-
cesser och kan analyseras som rutiner och regler för vad som kan komma
ifråga.

Människan formar vanor. Dessa vanor blir efterhand förgivettagna. Så
uppstår institutioner som sträcker sig längre ut i samhället än till bara några
människors vanor. Samhället består av ett stort antal sådana institutioner.
Vi föds in i ett samhälle där dessa redan finns. Berger & Luckmann (1966),
som bidrar med ett resonemang om vardagskunskap inom kunskaps-
sociologin beskriver olika faser. Först sker ett förvardagligande. Nästa steg
är internaliseringsfasen, när vi lär den sociala världens normer och institut-
tioner och blir sociala varelser på riktigt. Vanor i sin tur tar människan till
sig för att de underlättar kognitiv dissonans som står för den osäkerhet vi
upplever i situationer vi är obekanta med och inte vet hur vi skall bete oss i.
Det innebär då en psykologisk lättnad att utforma vanor. Dessa vanor leder
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sedan till att vi vet hur vi samspelar med varandra. Det uppstår typifiering,
objektivering och legitimering.

Typifieringar står för den vardagsverklighet som bildas av olika tanke-
scheman eller typer som gör det möjligt att identifiera och känna igen vår
omvärld. Typifieringar hjälper oss att känna igen situationer, ger vardags-
tillvaron mening, gör den normal, välkänd och rutinmässig. Typifieringar
ingår också i det språk som vi delar med andra. Det går hand i hand. Vi lär
oss språket och samtidigt lär vi oss om tingen och rutinerna i den värld som
omger oss.

Med objektivering menas att människan är en produkt av samhället sam-
tidigt som samhället i sig utgör en objektiv produkt beroende på vanor som
människan, som en social produkt lämnar ifrån sig och objektiverar. Vi
finner detta i institutioner och att människan socialiserar sig in i samhället,
genom att i det sociala införliva institutionerna.

Legitimering är en konsekvens av att vanan blir till en institutionell ord-
ning som inte kan ifrågasättas. Människan kan ifrågasätta institutionerna
och då måste de för nytillkomna individer legitimeras så att institutionerna
inte uppfattas som tillfälliga. Ett exempel intar yrkesutövarnas roller som
legitimeras inom sina institutioner. Lärare inom skolan utbildas till sin
profession, läkare inom sjukvården till sin.

Det kunskapssociologiska synsättet, som det här är frågan om betonar
aktörernas kollektiva erfarenhet. I denna studie motiveras teorins kultur-
begrepp av att yrkesgrupper verkar inom en yrkeskultur, som i denna studie
kommer till uttryck i behandlingens, undervisningens och omsorgens
praktik.

Praktisk och diskursiv medvetenhet

Begrepp som praktisk medvetenhet och diskursiv medvetenhet används för
att förstå yrkesaktörers handlande inom en kultur, en social praktik
(Giddens, 1997). Institutioner beskriver sig via regler och rutiner som både
hindrar och frigör det som reflekteras över. För att kunna reflektera över
något, t.ex. sitt eget handlande krävs ett språk och diskursiv medvetenhet.
Det är med hjälp av ett tillräckligt utvecklat språk som upptäckten av en
viss procedur i en organisation genomförs som ett led av ett motiv eller
bara självklart (reflekterat-oreflekterat).

Sociokulturell teori

Det sociokulturellt teoretiska perspektivet, såsom det framförs av Wertsch,
(1998) sätter förhållandet mellan språk och tanke i centrum. Språk såväl
som tanke är situationerade i samhällslivet. Junefelt (2001) menar att denna
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teori inte bara är användbar för psykologer, utan borde beaktas allmänt
inom den forskning, som rör människor, som kommunicerar med varandra
eftersom teorin i sig är tvärdisciplinär.

Situationerade i samhället, eller situationering, innebär att medierad
aktivitet är förbunden med tid och rum och som sådan länkad till historiska,
sociala, kulturella och institutionella kontexter. Den medierade aktiviteten
har sitt ursprung i det sociala livet och emanerar ur samhällets medierings-
medel.

Medieringsmedlen är kulturella verktyg, eller semiotiska tecken vi
använder när vi talar, skriver, räknar, målar etc. Yrkesspråket är exempel på
ett sociokulturellt medieringsmedel. Men nya sociokulturella verktyg för-
ändrar den medierande aktiviteten och därmed också vårt sätt att tänka.
Under den processen ökar vår förståelse och vi får gradvis djupare insikter,
dvs. utvecklingen går från kommunikation till mastery och appropriering.

Ur ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv är dialog och dialogicitet män-
niskor emellan central. I dialogen föreligger en dynamisk spänning mellan
alteritet, olikhet (Bakhtin, 1984) och intersubjektivitet, ömsesidighet (Rom-
metveit, 1979). De varierar i grad men är ständigt verksamma (Wertsch,
1998).

Alteritet

Det bakhtinska begreppet alteritet rör skillnader mellan självet och den
andre:

To be means to be for the other, and through him, for oneself. Man has no
internal sovereign territory; he is all and always on the boundary; looking
within himself, he looks in the eyes of the other or through the other… I can
not do without the other; I an not become myself without the other; I must
find myself in the other, finding the other in me (in mutual reflection and
perception). (1979, p 312) ( Bakhtin i Wertsch, 1998:116).

Mellan självet och den andre finns en heterogenitet bestående av skilda per-
spektiv och röster. Det är just dynamiken mellan dem, som gör att alteritet
kan leda till utveckling, därför att intersubjektiviteten utmanas.

Intersubjektivitet

Intersubjektivitet (Rommetveit, 1979) bygger på ömsesidighet eller recipro-
citet, att deltagarna delar perspektiv. En intersubjektiv situationsdefinition
leder till en relativt symmetrisk kommunikation.

För att uppnå intersubjektivitet krävs att: parterna delar fokus, dvs. att
parterna är medvetna om att de talar med varandra och att de talar om
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samma ämne. Men de måste också söka sätta sig in i varandras världsbild,
normer och värderingar.

Intersubjektivitetsbegreppet beskriver Rommetveit (1979) som en pro-
cess om hur en förhandling kan närma sig en överenskommelse, där parter-
na övertar varandras perspektiv.

The basic problem of human intersubjectivitet becomes […] a question
conserning in what sense and under what conditions two persons who
engage in a dialogue can transcend their different private worlds. And the
linguistic basis for this enterprise, I shall argue is not a fixed repertory of
shared “literal” meanings, but very general and partially negotiated drafts of
contracts concerning catagorization and attribution inherent in ordinary
language (Wertsch, 1998:112).

Att man tar intersubjektiviteten för given eller att man åtminstone har ett
visst mått av intersubjektivitet kan ses som en förutsättning för kommuni-
kation (Rommetveit, 1985). Men, man kan också uppnå intersubjektivitet
genom kommunikation. Intersubjektivitet i dess fulla vidd är fiction skriver
Wertsch (1998). Linell (1998) menar också att man inte kan ställa upp
intersubjektivietet som ett idealmål för mänsklig kommunikation.

Man kan säga att alteritet och intersubjektivitet motsvarar två sidor av
samma mynt. Förenklat innebär det att parterna i en kommunikativ process
balanserar mellan olikhet och ömsesidighet för att kommunikationen över-
huvudtaget ska var möjlig. Ur ett utvecklingsperspektiv kan dynamiken
mellan dem till och med ses som en förutsättning.

Dialogicitet

Begreppet dialogicitet är hämtat från Bakhtin (1984) och innebär att minst
två röster är inblandade i ett yttrande. Ett yttrande återspeglar inte bara den
röst som producerar det utan också de röster till vilka yttrandet är adresse-
rat.5 Ett yttrande är alltid en respons till ett tidigare yttrande:

To understand another person’s utterance means to orient oneself with
respect to it, to find the proper place for it in the corresponding context. For
each word of the utterance that we are in process of understanding, we, as it
were, lay down a set of our own answering words. The greater their number
and weigh, the deeper and more substantial our understanding will be…
“Any true understanding is dialogic in nature” (Volochinov, 1973, p. 102 i
Wertsch, 1991).

                                               
5 Bakhtin och Volochinov uppfattas enligt Todorov (1981) vara en och samma person
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En speciell form av dialogicitet är ”ekandet”, återanvändningen av en
annan röst, en annans yttrande/n. Men, när man återanvänder eller ekar ytt-
randen från en annan konversationspartner, är det ändå inte hans eller
hennes ord. Detta är ett uttryck för spegling, och ett sätt att skapa en inter-
subjektiv situationsdefinition. Det är också ett uttryck för mastery på väg
mot appropriering (se nedan). Även om hela samtalet är en följd av sam-
arbete/samverkan, och lärandesituationen kan betraktas som asymmetrisk,
så är förståelsen av det som tidigare sagts beroende av partens egen respons
på den andra partens yttrande (Linell, 1990). Även om responsen är för-
dröjd eller i vardande, så är det genom att säga om det tidigare yttrandet till
ett nytt, eget yttrande som detta blir begripligt för parten själv (jfr Bakhtin
1986:43; Linell:1998).

Mastery

Enligt Wertsch (1998) innebär begreppet mastery, ”att veta hur”, (lära sig)
bemästra, att man på ett – utifrån vygotskianskt perspektiv – yttre kom-
munikationsplan bemästrar något, men ännu inte på ett inre, tankemässigt,
begreppsmässigt plan. Man skulle enkelt kunna säga att man ännu inte till-
fullo förstått innebörden av något, att det inte blivit ens eget.

Appropriering

Appropriering innebär enligt Wertsch (1998) att man gjort något till sitt
eget, införlivat det med sin tankevärld. Han utgår i sitt resonemang från
Bakhtin:

The world in language is half someone else´s. It becomes one´s own when
the speaker populates it with his own intention, his own accent, when he
appropriates the word, adapting it to his own semantic and expressive
intention, Prior to this moment of appropriation the word does not exist in a
neutral and impersonal language (it is not, after all, out of a dictionary that
the speaker gets his words!), but rather it exists in other peoples mouths´, in
other people´s contexts, serving other people´s intentions: it is from there
that one must take the word, and make it one´s own.(…) (Bakhtin, 1981pp.
293-294 i Wertsch, 1998:54)

Men appropriering innefattar även motstånd av något slag. Det kan röra ett
visst språkbruk eller en viss praktik, rutiner och regler, normer och vär-
deringar. Under sådana förhållanden betraktar kommunikationspartnern
inte de sociokulturella verktygen som sina egna.

I vissa fall är behärskande och appropriering korrelerande med varandra
men i andra fall inte alls. Man kan behärska något utan att helt ha gjort det
till sitt eget.
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I förhållande till yrkeskunnandets lärande spelar mastery och approprie-
ring en central roll, eftersom utveckling handlar om att byta mentala red-
skap. Vi adderar nya sätt att uppfatta lärande/utveckling som en process
genom vilken vi lägger till nya sätt att tänka och handla till dem vi redan
behärskar (Säljö, 2000).
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Kapitel 4. Metod

Praxisnära forskningsmodell6

Mot bakgrund av en teoriram, som enligt mitt sätt att se det, utgörs av kun-
skapssociologi och sociokulturell teori har en forskningsmodell utvecklats.
Den har sin grund i aktionsforskning och etnografisk forskning (jfr peda-
gogisk etnografi Qvarsell, 1996).

Modellen är ett arbetsresultat under bearbetningsprocessen av data. Be-
skrivandet av processen har förvisso inte varit självklar, eftersom samtals-
topiker flyter in i varandra, men samtalen har analyserats i form av fråge-
analysbegrepp och temabegreppsanalys, analyskriterier såsom kompetens,
yrkesspråk, professionella gränser och ansvarsområden. Parterna inventera-
de i samtalen ändå fram till samtal sex kompetens och förhållningssätt till
LoS/D. Sjätte samtalet framstår som en vändpunkt och det sker när enhets-
chefen Camilla konstaterar att gruppen tydligen vill fortsätta och hon slår
fast att då ska de härmed få vara samtalsgruppen. Fokussamtalen har prövat
och formulerat problemet. Då tar gruppen ett steg till nu när problem-
inventeringen är genomförd. Det inleds egentligen redan i det att samtals-
gruppen lägger känsla och vilja i att fortsätta, och enhetschefen hörsammar
fokusgruppens konkreta mål och uttalade önskningar. Samtalsgruppen blir
en grupp som agerar. Det sjunde samtalet visade gruppens agerande, genom
viljan att pröva och spegla även vårdpersonalens uppfattningar om kompe-
tens om LoS/D. En andra vändpunkt sker under tredje året när skolled-
ningen bjuder in kommunens rektorer och samtalsgruppen hör sig sprida
erfarenheter vidare och presentera resultat.

En väg har varit att låta data, som ju inte är heltäckande för processer av
mänsklig interaktion men som ändå visat sig omöjliga att vara utan för att
ge resultatet av databearbetning, gestalta teman ur bearbetningsprocessen.
Teman hänför sig till samtal om yrkesspråk, om professionella gränser och
ansvarsområden och kompetens.

                                               
6 Praktiknära eller praxisnära kan ses som likvärdiga begrepp. Praxis används om hand-

lingar som är både styrda av teoretisk reflektion och handling på grundval av
värderingar och praktisk verksamhet i motstats till teori eller helt enkelt som sedvänja.
Praktik däremot kan även användas om en utbildning. Jag har därför både praktik och
praxis i denna studie. Jfr. Egidius, H. (1996:206) Termlexikon i psykologi och
pedagogik (uppl.5) .
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Dessa återkommande teman kan enklast avgränsas i de faser som också
nära anknyter till aktionsforskning. Kompetensbegreppet är ett utgångsläge
för parterna att utgå ifrån, och ett problem som skolintervjuer och vård-
intervjuer pekar mot. Problemet speglar de skilda uppfattningar yrkes-
grupperna omfattar med sitt kunnande om problematiken LoS/D. Det kan
jämföras med aktionsforskningens första fas. Kriterier för nästa fas är att
agera och reflektera, att perspektivera den egna inomprofessionella upp-
fattningen. Man undrar hur andra yrkesgrupper ser på problemet, och i
tredje fasen prövas om de funna resultaten går att omsätta i handling. Även
om när så skett har data visat den väg som aktionsforskningsansatsen visar
på. Det vill säga de skolintervjuer som ledde mig till vårdintervjuerna
pekade mot samtal för professionella möten över professionsgränser. Det
föll sig då naturligt att dessa parter gavs möjlighet till samtal via samarbets-
projektet. Det har emellertid både fördelar och nackdelar att göra ett
omfattande material så genomskinligt att alla tänkbara nivåer framstår
tydliga. En reduktion sker i det att data systematiseras och bearbetas. För-
förståelse kan här närmast liknas vid en hypotestestning inom kvantitativ
forskning men som Atkinson & Hammersley (1995) och Blumer (1969)
referar till som ”sentizising concepts”, en form av ”spårhundsbegrepp”
enligt Starrin et al (1991).

Aktionsforskning anges ofta starta med Kurt Lewin (1947) även om han
själv inte använde den termen. Lewin arbetade med socialt hjälparbete i
Tyskland efter andra världskriget och förfärades över att ingen frågade de
hjälpbehövande efter deras behov och önskemål (Axelsson, 1997:94).
Aktionsforskning har olika betydelser och det gör det inte helt enkelt att
hitta en definition eller att särskilja olika varianter, men det finns enligt
Axelsson, som gjort en genomgång av begreppet, en gemensam nämnare:
”de är problemorienterade och förbättringsinriktade.” En central uppgift
inom praxis-orienterad forskning, som den också kallas, är menar Axels-
son, att visa det försvarbara, genom att visa på vilken grund det går att
acceptera forskarens beskrivningar och analyser.

Rönnerman (1998) hävdar att aktionsforskning är ett ”utvecklingsarbete
för eget lärande” och bygger på reflektion över egen praktik (jfr Axelsson
1997; Carlgren, 1996 och Bengtsson, 1998). Aktionsforskning har utveklats
till att i samklang med etnografiska studier erbjuda möjligheter att beforska
fältet på fältets villkor (Elliot, 1991; Rönnerman, 1998).

Jag stödjer mig på en forskningstradition, som följer aktörer under pro-
cessen från inventering av problem, problemformulering till analys och
problemlösning (Lewin, Elliot & Rönnerman, 1999). Ansatsen tillåter
undersökningsobjektet att reflektera över sitt agerande inom den egna
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organisationen i samarbete med andra yrkesgrupper (Kemmis &
McTaggart, 1982; Tiller, 1995; och Giddens, 1984). Erfarenhet kan kom-
municeras i handling (Mead, 1997; Rolf, 1995; 1998; Sandberg &
Targama, 1998; Hansson, 1998). Kompetens i sin tur bygger på kommuni-
kationssätt som inte enbart uttrycks verbalt (Goffman, 1979; Bakhtin, 1996;
Melucci, 1992, Duranti, 1997). Detta arbetssättet ligger nära pedagogisk
etnografisk forskningen (Agar, 1996:53).

Fokusgruppsintervjuer är en insamlingsmetod som använts för att kart-
lägga uppfattningar om specifika problem i samhället. Det är en etablerad
metod som vidareutvecklats av Morgan (1999) och Kreuger & King (1998).
Tekniken utgår från gruppintervjuer, som sätter ett problem i fokus.
Dokumentationen sker via ljudupptagning och/eller videoinspelning.
Fokusgruppsintervjuer har använts inom sociologisk forskningstradition
framför allt vid de tillfällen då det är lämpligt att höra flera delaktiga
aktörers uppfattningar om ett problemområde. Morgan (1999:41) menar att:
”Focus groups have become an increasingly popular tool in applied social
research especially in the health field”. Robert Merton och Paul Lazarsfeld
arbetade i Boston under 40-talet och lancerade The Focused Interview, som
utgavs 1956 och i nytryck 1990 (Merton, Fiske & Kendall, 1956/1990).
Metoden användes för att samla in attityder och värderingar om komplexa
problem, som uppstår i social interaktion. Hylander (1998) ser för- och
nackdelar med fokusgrupper men menar att metoden ger en fylligare bild
och en mer fördjupad förståelse. Den har använts för att samla in data av
personer som har en gemensam erfarenhet av något. Frey & Fontana (1993)
och Schartzman & Strauss (1993) menar att gruppintervjun utgör ett unikt
tillfälle att få fram skillnader och variationer i åsikter och attityder utan att
intervjuaren styr. Morgan menar här att forskaren som moderator kan
variera från styrande till icke styrande.

Metoden används även i etnografiska och antropologiska undersök-
ningar, där forskaren finns med i gruppen som observatör i fält. Intervju-
tekniken, handlar om menar Kreuger, att ge strukturerade anvisningar med
introduktionsfrågor som rör huvudfrågan. Millward (1995) menar dock att
moderatorn har kontroll över innehållet och över processen. Hon skriver att
kontrollen är stark i början och avtar mot slutet av intervjun. Morgan
(1997) gör tvärt om, sluter upp kring diskussionen i slutet.

Rosenqvist (2000) undersökte förskollärares föreställningar om under-
visning med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Modellen exponerar yrkes-
kunnande som varje praktik och utvecklar, som annars riskerar att tappas
bort. Fokusgruppsmodellen utgör dessutom en arbetsmodell som samlar
upp kunskap, för att skapa underlag för beslut (Morgan 1999:57).
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Insamlingsmetoderna ovan har använts som redskap för praktiknära
forskning, och som modell har den även följt informanterna i utvecklings-
processen av transprofessionell kommunikation.

I denna studie används en praxisnära forskningsmodell som bygger på
yrkesutövarnas problemformulering. Yrkesaktörernas kompetensutveckling
beskrivs som reflektion, dokumentation och språkande om innehåll i hand-
lingsprogram och åtgärdsförslag (LoS/D) för uppföljning av barns språk-
utveckling. För detta har jag använt mig av fokusgruppsintervjuer enligt
(Millward och Morgan). Dessa har genomförts i undersökningen för att
parterna i ett sammanhang men utifrån olika utgångspunkter, skall kunna
lyssna till varandras uppfattningar.

Den etnografiska forskningens övergripande mål är att studera det var-
dagstänkande som formar vår tillvaro. Sociologiska studier gör det och
etnografiska studier gör det. Arbete i fält och definitionen av fältet utgör en
stor del av etnografiskt arbete. Gupta & Ferguson (1996) menar att den
tyngst vägande faktorn om ett forskningsarbete skall räknas som etnogra-
fiskt arbete är erfarenhet och tid i fält. Vad betyder det? Hastrup & Hervik
(1994) menar att fältarbete betyder fysisk närvaro och deltagande observa-
tioner, att fältarbetet måste erfaras. Betoning ligger på social närvaro och
relationer med andra (Okely 1992). Utbytet i de tillfällen då etnografen del-
tar i situationer som fältet involverar henne/honom i är ovärderliga. Men i
många studier används den etnografiskt inspirerade forskningsmetoden
ovarsamt, vilket påpekats av Amit (2000).

Fältet är inte en gång för alla givet. I Constructing the field skriver Amit
(2000) att fältet inte alltid visar sig långt borta och på resors avstånd. Fältet
skapas och omskapas i en process och är beroende av det fokus och de
informanter som fältstudien urskiljer:

The construction of an ethnographic filed involves efforts to accomodate an
interweaves sets of relationsships and engagements developed in one
context within those arising in another (Amit, 2000:6).

Fältet som skapas och omskapas i en processen diskuteras av Duranti, som
hänvisar till Malinowskis forskning bland Kiriwinas på Trobrianderna.
Duranti hävdar att Malinowskis (1916) uppgift var en kartläggning av hur
andra kulturer förstår sin omvärld och hur de utrycker sig språkligt. Men
språk betyder mer än enbart det talade och skrivna ordet. Malinowski
skriver i sina anteckningar att han använde sin kamera alldeles för lite. Han
konstaterade att bilden vittnade om fler uttryck och meningsbetydelser.
Duranti skriver att:
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Ethnography written description of the social organisation, social activities,
symbolic and material resources and interpretative practices characteristic of
a particular group of people. Such a description is typically produced by
prolonged and direct participation in the social life of a community and
implies two apparently contradictory qualities (i) an ability to step back and
distance oneself from one’s own immediate, culturally biased reactions so to
achieve an acceptable degree of ”objectivity” and (ii) the propensity to
achieve sufficient identification with or empathy for the members of the
group in order to provide an insider’s perspective – what anthropologists
call ”the emic view”. (Duranti, 1997:85)

Duranti (ibid) hävdar att forskaren närmar sig en sociokulturell grupp ur ett
deltagandeperspektiv och beskriver en social institution utifrån de sociala
aktiviteter, symboliska och materiella värden som är specifika i denna
grupp. Å ena sidan bidrar forskaren med distans, som icke gruppmedlem. Å
andra sidan ger forskaren, som medobservatör av gruppen, en beskrivning
som följer gruppen över tid, ”the emic wiev” inom etnografiska studier
(Duranti 1997:85). Gränsen mellan ”invigd” och ”gränsen till invigd” öpp-
nar för ett möte, som avtäcker ”communicative blunders” (Briggs, 1986).

Nödvändigt för den modell som här använts har varit att finna former för
data som ger fältet, dvs. informanterna och den diskurs de för, en respons
på processen. Forskaren kan inte hämta ”hem” fältet utan att fältet tagit
emot avtryck. Avtrycken i detta fall har satt igång en process. Fördelen med
en ansats som denna är att den genererar forskningsdata och även skapar ett
lärande hos informanterna.

Qvarsell (1996:21), som för en diskussion om Pedagogisk etnografi för
praktiken, en diskussion om förändringsfokuserad pedagogisk forskning.
Hon ser det som att pedagogiska fenomen genom forskningen görs gripbara
och bibringar ett nyttovärde för aktörerna som berörs. Det handlar inte om
beställningsarbete, snarare om pedagogisk etnografi som ett språk för
pedagogisk förändring, kritiken och möjlighetens språk med hänvisning till
Freire (1985). Den modell som presenteras här kombinerar aktionsforsk-
ningens praktiknära förhållningssätt, med etnografi och fokusgrupps-
intervjuer, en modell med redskap som informanterna i sin tur ”tar över”.

Samverkansprojektet

Föreliggande projekt har initierats av en mellansvensk kommun, Skolverket
och Socialstyrelsen. Kommunen som initierade projektet samlade en grupp
av rektorer, läkare, logopeder och psykologer kring problemet behandling/
testning av barn i behov av särskilt stöd. Urvalet av skolor gick till så att
kommunen utlyste ett projekt om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Urvalet
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utgjordes av de skolor som hörsammade uppropet nämligen Nordskolan
med Systerskolan. Detta var mitt första möte med fältet. Projektet syftade
till att inventera hur skolor arbetar med problematiken kring läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi.

Informanter

Informanterna utgörs av företrädare från vård, förskola och skola. Här
nedan kommer de olika institutionerna att beskrivas liksom informanterna
från dem.

Allmänt och specifikt om vårdinstitutionen

Den specifika vårdenhet som ingår i denna studie är regionsjukhuset i den
aktuella landstinget. Regionsjukhuset byggdes i slutet av 70-talet. Höghus-
byggnaden med långa korridorer innehåller vårdavdelningar för klinik-
mottagningar öppen- och akutsjukvård. Ögon- öron- och näsa-hals kliniken
ligger vid barnkliniken och logopedmottagningen på plan 1. De äldsta
delarna med barnhabilitering och psykiatrisk vård ligger i en annan bygg-
nad i sjukhusområdet.

Regionsjukhusets barnklinik ligger centralt i dess huvudbyggnad. På väg
mot barnklinikens lokaler passerar besökaren avdelningens olika tjänste-
och behandlingsrum samt väntrum. Samtliga lokaler är försedda med infor-
mation om vad slag av verksamheter de är avsedda för och vem besökaren
möter eller kan fråga efter.

Det sätt på vilket denna institutionella miljö är utformad uppvisar en
hierarkisk struktur som inte på samma sätt återfinns i skolvärlden (se
Schefflen, 1974).

Landstinget i den aktuella studien har tillsammans med kommunen
sedan hösten 1999 inrättat en logopedtjänst med specialkunskap om skolan
och dyslexi som hjälp med diagnostisering och som resurs för skolorna och
deras behov. En tjänst skall täcka 12.000 barn.

Regionsjukhuset har fem utbildade audionomer, som sköter de ca 200
barn, som får kompensation för sina hörselproblem. Audionomernas arbete
följs årligen upp i samråd med läkarna på kliniken. De ombesörjer även att
skolmiljön tekniskt anpassas till behov. En av audionomerna har ett
speciellt pedagogiskt ansvar att informera lärare och skolans personal om
de anpassningar av miljön i form av akustisk kompensation som ges.

Psykologerna tillhör dels BVC och dels kommunens Barn- och utbild-
ningsförvaltning. Dessa ingår bland de yrkesgrupper som Nordskolans
lärare och A, B, C och D-förskolornas förskollärare har refererat till. Samt-
liga namn är fingerade.
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Informanter från vården

Yrkesföreträdare inom vården representerar de yrkesgrupper som enligt
skolsköterskan inom den aktuella skolenheten har varit delaktiga i elev-
vårdskonferenser och/eller omnämnts av enhetschefer vid förskolor och
skolledare som kontaktpersoner vad avser LoS/D-problematiken. Informan-
terna representerar Barnhälsovården, Ögonkliniken, Öron-näsa-halskliniken
och Barnhabiliteringskliniken. Öron-näsa-halsklinikens verksamhet
organiseras via enheterna mottagningsverksamhet, hörselvårdsavdelning
och logopedavdelning. Barnhabiliterings kliniken har kompetenser som
upphandlas av ögon- och öronkliniken.

Läkarna har varit mellan 20 och 30 år i tjänst. De representerar specialist
kompetens inom medicinska områden som rör hjärnans funktioner (neuro-
fysiologi, oftalmologi och foniatrik ).

Logopederna har mellan 20 och 25 års tjänst inom Barnhabilitering och
BVC, logopedutbildning, foniatrik, psykologi och pedagogik. Kom-
pletterande fortbildning/handledning ingår inom habiliteringskliniken.

Audionomen har hörselteknisk och foniatrisk utbildning, ca 12 år i tjänst
och handleder lärare ute i skolor i hörselhjälp och akustiska förhållanden
för elever med nedsatt hörselfunktion.

Barnhälsovårdspsykologen har psykologutbildning, varit i tjänst i ca 30
år, varav 18 år som verksam BVC-psykolog.

Jag har valt att benämna informanterna LOG 1, LOG 2, LÄK 1, LÄK 2,
LÄK 3, BVC 1 och AUD 1.
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Tabell 1. Informanter inom vården

Logoped Läkare BVC-psykolog Audionom

LOG 1: examensår 1984

vidareutbildning; gymnasium,

logopedutbildning treårig

påbyggnad, 20 p, master-

utbildning 10 p sv.

LÄK 1: examensår 1978

vidareutbildning:

specialistkompete
ns 1987 oftamologi
handledning;

specialisttjänstgöring

studierektor

BVC 1: examensår 1966

Vidareutbildning:

Leg. Psykolog 1981

Skolpsykolog 1991

Handledning; BVC-

sköterskor

AUD 1: examensår

1980

Vidareutbildning

Högskola 80 p

audiologi.

(Fysiologi,teknik, mate-

matik, fysik, signalteori

och barnaudiologi )1982

LOG 2:  examens år 1970

vidareutbildning

logoped: 1990

samhälls/ped.-psyk.-

utbildning (folkhögskola och

universitet – 1970)

LÄK 2: examensår 1975

vidareutbildning:

specialistkompetens

1976 pediatrik,

Skolhälsovård,

Barnhälsovård

LÄK 3: examensår

Vidareutbildning:

Forskningsassistent

Med. lic. 1968

Foniatrik/kirurgi

Institutionen förskola – skola

Allmänt om skola och omsorg

Skolans verksamhet antas ha sin utgångspunkt  inom ett homogent rum,
klassrummet. Klassrummet som lärandemiljö skapar en känsla av institu-
tionell vana, som visar besökaren att han kommit till en skola. Rummet får
här beteckna det fysiska rummet, men också upplevelsen av rummet hos
dem som bevistar det. Skolan och förskolan utgår enligt läroplanen från att
barnet lär och utvecklar sina förmågor i en social miljö. Förskolans yrkes-
aktörer emanerar från en tradition där barnets lek stod i centrum. Omsorgen
summerar barnet som utveckling. En utveckling som yrkesaktörerna för-
håller sig till i ett iakttagandets perspektiv.

Skolorna

Skolorna Nordskolan och Västskolan är två av tre i rektors ansvarsområde.
Två biträdande rektorer har platsansvar och finns närvarande varje dag. Det
är innerstadsskolor med upptagningsområden från centrala delar av kom-
munen och stadskärnan, men även från en kommundel sydväst om staden,
som före kommunsammanslagningen naturligt var upptagningsområde för
Nordskolan. Skolans elever representerar många olika språkgrupper. Nord-
skolan har fritidsverksamhet i skolan såväl som förskoleklasser och grund-
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skoleklasser till och med år 6 (årskurs 6). Skolans huvudbyggnad byggdes
och stod invigningsklar 1906. ”Folkskola” står det att läsa på husfasaden på
ett av de gamla foton från seklets början som pryder rektors rum.

Nordskolan är en tegelbyggnad målad i gult, vitt och grått och liknar när-
mast en av de många läroverksbyggnader som återfinns runt om i svenska
städer. Takhöjden inne i klassrummen är mellan tre till fyra meter, vilket
gör klassrummen ljusa och luftiga. I dag har skolan inga skyltar som visar
var besökaren finner skolans invånare. Men här och var lyser målningar
som berättar om verksamheter som talar om miljöprojekt, inskolnings-
händelser och slöjdglädje.

Runt om huvudbyggnaden finns längor i rött tegel som inrymmer för-
skola och årskurserna 1-3. Även den gamla skolvaktmästarbostaden, en
villa från slutet av fyrtiotalet där skolans vaktmästare bodde och där äppel-
träden vittnar om en tid när skolans verksamhet såg annorlunda ut, används
som fritidslokal och till förskoleklass. Rektor berättar att skolan hade en
vaktmästare boende i villan ända inpå sent 70-tal. Omgivande lekplatser
och träbyggnader inramas av häckar och gräsmattor. Tre fritidsavdelningar,
två förskoleklasser och grundskoleklasser t.o.m. åk 6 innebär att skolan
ansvarar för 256 elever. Klasserna är åldershomogena. I år 1-3 är klasserna
enparallelliga och år 4-6 tvåparallelliga. För sju till åtta år sedan skulle
skolorna läggas ner. I dag finns det inte plats för alla barn som är på
ingående. Det innebär att det blir fler parallellklasser.

Under de tre åren som jag följt enheterna har Nordskolan monterat upp
namnskyltar och satt upp rumsförteckningar med verksamma lärares och
övrig personals namn i entréer.

Skolenheten har ca 256 elever under perioden. Dessa elever har skolans
speciallärare testat vid testtillfällen under de första skolåren främst års-
kurserna två och fyra med hjälp av ”ordkedjan” och ”bokstavskedjan” och
vid osäkra fall även använt Umesol.7

Enligt specialläraren, urskiljer de med hjälp av testen elevers behov av
stöd i läs- och skrivträning.8 Detta följer rutinen i skolan för hur elever till-
delas resurstid hos speciallärare. Skolan tar emot barn som är flerspråkiga.
Det accentuerar språksvårigheter och enligt de två lärare, som finns på sko-
lan, är test inte anpassade till flerspråkiga barn. Lärargrupperna har försökt
att lösa problemet med egna övningar och skolan har anställd modersmåls-
lärare för kantonkinesiska. Skolenheten och förskoleverksamheten tar emot
barn som exempelvis representerar 21 olika språkgrupper. Huvudspråken

                                               
7 Test utarbetade av Karin Taube.
8 Se artikel Specialpedagogen 1/98.
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är, förutom svenska, finska, spanska, arabiska, vietnamesiska och kanton-
kinesiska.

Genom speciallärarnas pedagogiska utredningar definierades femtioåtta
elever med behov av stöd. Av dessa uppvisade, enligt speciallärarna, tjugo-
nio elever grava läs- och skrivsvårigheter/dyslexi under innevarande läsår.
Fyra speciallärare (S1-4)9 bedömer att resterande barn, som under olika
antal timmar deltog i speciallärarundervisning, hade andra mindre grava
problem, t.ex. koncentrationssvårigheter och matematikproblem, vilka
eleverna fått hjälp med under delar av terminen, för att senare återgå till
undervisning i klassen.

Förskolorna

Förskolorna är fyra i studien. Tre ligger ca 0,5 till 1 km från skolorna och
en ligger ca 2 km västerut. Tre förskolor ryms i hyreshus med tre-fyra
våningar och en ligger i anslutning till ett skogsområde och är byggt som
ett enplanshus med olika gårdsformationer och separata ingångar för de
olika avdelningarna. Den fysiska miljön är mer spatiös. Utrymme för olika
lekaktivteter och vila finns inom alla fyra förskolor men storlek på utrym-
me varierar. Av förskolornas ca 280 elever, som utgör underlag till skol-
enheten, ingår ett fyrtiotal elever i förskoleklasserna. Den aktuella skol-
enheten har fyrtiotalet anställda. De anställda är uppdelade på skolbarns-
omsorgen, med fritidspedagoger och assistenter och lärargrupperna med
klasslärare 1-7 och 4-9, speciallärare, lärare och övningslärare. De fyra för-
skolorna som överlämnar barn till förskoleklass deltar i undersökningen
med 8 förskollärare. Barngrupperna innehåller 21-22 barn med två
förskollärare och en hjälp i köket. Femton olika språkgrupper kan ingå i en
avdelning av barn och vid måltiderna delar varje förskollärare ansvar för
halva barngruppen. Barnens åldrar växlar mellan 1-3 och 1-5 år. Inom varje
förskola ingår två avdelningar med namn som hänvisar till djur i sånger och
ramsor. Barnens familjer bor i husen i närliggande kvarter.

                                               
9 Se Geijer (1998).
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Informanterna från förskolor och skolor

I tabell två anges yrkesföreträdare för skola och förskoleenheterna med
fingerade namn.

Tabell 2. Yrkesgrupper från Nord- Väst- och förskolorna A-B-C- D-gatan o
vården

Skola/förskola /Vård Yrkesgrupp Namn (samtal 1, 2, 3 etc)

Nordskolan år 1-6 Speciallärare  4

skolledare 1

bitr rekt 1 skolsköt.

förskollärare 2

Klasslärare + förskollärare

Astrid, Arla (Titti) Annika,

Otto

Ulla , Vera

Lollo, Lisa

Agnes

Västskolan Förskollärare,

förskoleklass 2 Asta och Areta

Förskolorna;

A-gatan

B-gatan

C-gatan

D-gatan

Enhetschefer 2 av 3

Förskollärare/Barnskötare 2

Förskollärare  2

Förskollärare 2

Förskollärare 2

Cilla och Camilla

Cajsa och Catja

Doris och Diddi

Ella och Ester

Marta och May

Informanterna i fokussamtalen

I fokusgruppssamtalen, förekommer vissa informanter från vården och
vissa från skolan vid skilda tillfällen. Således ingår yrkesutövare från
vården i samtal 7, 8 och 10. I resterande samtal (1-5 och 9 och 11-15) ingår
yrkesutövare från skola, förskola och skol- respektive enhetschef samt
förvaltningschef från kommunen (se tabell 2). Av de informanter som
deltar i fokussamtalen finns dessa presenterade i ovanstående tabeller, samt
återfinns i samtalsförloppen i resultatkapitlen).

Fokussamtalen över tre år sammansättning och bortfall

Fokusgrupperna består till viss del av yrkesutövare som ingått så länge som
projektet pågått. Men somliga lärare har slutat och andra börjat. Skolans
ledning och förskolornas enhetschefer har deltagit vid en del möten. När
lärargrupperna visat intresse och formulerat vad de vill ha ut av en utveck-
ling av pedagogiskt arbetsdokument och samverkan, har ledningen lyssnat
och bistått dem med litteratur. Ledningen valde att delta som igångsättare
för att senare avvika och låta lärargrupperna fortsätta på egen hand. Vid
vissa möten har ledningen kommit in i gruppen, för att de är intresserade av
att höra vad som diskuterats. Förskollärarna turades om att delta i focus-
gruppsmötena. Skälet till detta var att de växelvis ansvarade för barn-
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gruppen. LÄK: 1 visade intresse inför varje möte men blev förhindrad att
närvara på grund av tjänst. En av tre enhetschefer fortsatte sitt arbete med
fokusgrupperna. De andra två avbröt under olika skeden i processen.

Fokussamtalsdeltagarna plockades ur den Språkgrupp som skolan
tidigare försökt sätta samman och bildades nu som en samtalsgrupp bestå-
ende av representanter från A-, B-, C-, och D- förskolorna, Nordskolan och
regionsjukhuset.

Deltagare i Språkgruppen är genom kommunens- och landstingets orga-
nisation av vård och skola, direkt eller via remiss ansvariga för de barn med
behov av särskilt stöd som tillhör skolenhetens och förskolornas upptag-
ningsområde. Nordskolans personal har i sin yrkesutövning haft kontakt
eller hänvisat till yrkesrepresentanter inom kommun och/eller landsting.
Vid exempelvis intervju med Speciallärare Alma 1998 hänvisar hon till
logopeden (LOG:2). Logopeden LOG: 2 ingår vid samtal 7 och 8.

Språkgruppen får i uppdrag av Nordskolans ledning att arbeta fram en
handlingsplan för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Språkgruppen bildas
vid studiedagen den 18 februari 1999. Deltagare är skolans speciallärare,
klasslärare, förskollärare i förskoleklass, förskollärare i förskola och fritids-
pedagog (se tabell 2 ). Sammankallande för Språkgruppen blir en av låg-
stadielärarna (år 1-7). Hon har slutfört en högskolekurs om läs- och
skrivsvårigheter med inriktning mot komplicerad inlärning. I denna studie
kallas hon Agnes. Agnes har ledningens uppdrag att samla lärarna till första
mötet. Lärarna har lämnat in synpunkter på hur de anser att skolan skall
arbeta med LoS/D. Agnes har sammanställt inkomna synpunkter och distri-
buerat dem med första kallelsen i skolan.

Vid första mötet som äger rum den 28 april 1999 kallar Agnes i ett ut-
skick till möte med Språkgruppen (se bilaga 1). Skolans och förskolans
personal får i uppdrag att till Agnes inkomma med synpunkter på vad
Språkgruppen skall ta hänsyn till i handlingsplanen avseende läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi. Synpunkterna delas ut till deltagarna i Språk-
gruppen vid första mötet. Avsikten med samtalen är också att kontinuerligt
uppdatera handlingsplanens innehåll genom fortsatta samtal i samverkan,
fokusgruppssamtal. Denna gång samlas Språkgruppen i förskolan på C-
gatan. Det är första gången som lärarna kommer till förskolans lokaler.
Camilla enhetschefen nämner detta när hon hälsar alla välkomna. Med vid
mötet är också Nordskolans nya rektor. Studiedag under hösten diskuteras
och fastställs till den 31 oktober. Även en dag för att förbereda studiedagen
som Språkgruppen ansvarar för fastställs till den 19 september. Den 22 maj
2000 samlades Språkgruppen till samtal i regionsjukhusets barnklinik.
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Fokusgruppen är denna gång sammansatt av deltagare från Språk-
gruppen och en samordningsgrupp som kommunens Barn- och utbildnings-
nämnd anlitar. (se tabell 2) Titti, Astrid, Annika, Cajsa, Ester, Ella, Lisa,
Bibbi och skolsköterskan deltar från förskola och skola. Läkaren Magnus,
kommer från Barnkliniken, och logopeden Louise från ögon- och öronmot-
tagningen med foniatri. Informanterna från förskola, skola (i remiss-
gången), möter barn i egenskap av skolläkare eller kommunens barn- och
ungdomspsykologer, som remitterar till barnklinken eller BUP (Barn- och
ungdomspsykiatrisk mottagning) för diagnos och behandling. Läkarrepre-
sentanten i samtalen är en av dem som tar emot remisser från skolläkaren
och kommunens Barn- och utbildningspsykologer för diagnos om behand-
ling.

Översikt över empiriskt material

Empirin i min studie består totalt av 53 dagar i fält, 60,5 timmar ljudupp-
tagningar samt minnesanteckningar. Under tiden 1998-2000 gjordes 41
bandade individuella intervjuer fördelade på fritidspedagog, förskollärare,
lärare, speciallärare enhetschefer, rektorer, läkare, psykolog, logoped, tal-
pedagog och audionom. Minnesanteckningar om den fysiska miljön, där
intervjuerna genomfördes och egna reflektioner i möten med informanter i
förskolornas samlingsrum, skolkorridorer, lärarrum, klassrum, special-
lärarnas klassrum eller smårum, sjukhusets mottagningsrum och tjänsterum
ingår i denna översikt.

Det material som jag kommer att analysera i denna studie utgår ifrån:
1. Intervjuer med förskollärare och lärare
2. Vårdintervjuer
3. Fokusgruppsintervjuer/samtal

Yrkesutövarna inom vård, skola och förskola organiseras av kommun och
landsting och har det gemensamt att de har aktuell skola och förskolorna
som ansvarsområde.

Intervjuer med förskollärare och lärare

Jag åkte ut till de skolor som anmält intresse för samverkansprojektet och
presenterade den undersökning, som var tänkt att genomföras över tre år.
Intresset var mycket svalt. Rektorer, pedagoger och lärare från de utvalda
skolorna visade ”studiedagsintresse”. Med det menar jag, att det är något
som ”vi” bara behöver göra för dagen för att sedan återgå till vardagen. Av
de tre skolor inom ”området”, som skulle ingå valde bara en att ”ställa upp”
(den andra skolan här kallad Västskolan eller systerskolan ”kommer med”
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under fas 3). Två förskollärare från den ena skolan blev emellertid intresse-
rade och anmälde sitt intresse att bli intervjuade. De övriga kollegerna fann
min närvaro störande. Införandet av förtroenderåd innebar i sin tur att
föräldrar skulle vara med och ha synpunkter på skolan och det var, tyckte
lärarna och rektor, arbetsamt nog. Besöket hos skola två kom till efter det
att en rektor och en speciallärare på skolan kommit på besök till kommun-
kontoret för att möta mig och lyssna till frågeställningarna. Vankelmodet,
obehaget och frågetecknen var märkbara. Rektor lämnade över till special-
läraren (Annika) som fick välja om hon ville delta eller ej. Rektors respekt
för sin medarbetare hade en avgörande betydelse. Vi bestämde ett datum,
när jag skulle möta de andra kollegerna på skolan.

Den 18 februari 1998 deltog jag i en samling och mötte hela kollegiet.
Jag presenterade mig som en forskarstuderande, som skulle kartlägga kom-
petens, hur man såg på skolsvårigheter som läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi och vilka som samverkade om problematiken. De förskolor som
avlämnade barn till skolans förskolklass och skolans egen förskola var
representerade med lärare, fritidspedagoger och förskollärare. Speciallärar-
na mötte jag och bestämde datum för intervjuer. 34 intervjuer genomfördes
med speciallärare, förskollärare, enhetschefer, skolsköterska, klasslärare,
barn- och ungdomspsykologer och rektorer.

Skolintervjuerna ägde rum på Nordskolan under vår- och hösttermin
1998. De genomfördes i respektive lärares klassrum, i vilka jag vistats
under dagen, och i lärarrummet samt i skolans musiksal. Varje intervju
varade 1,5-2 timmar. Intervjuerna togs upp på ljusbandspelare med ställbar
mikrofon, som jag placerade på bänk eller bordsyta. Frågorna som ställdes
var av karaktären öppna intervjufrågor och rymdes i en intervjuguide med
tre frågeområden:

– Kunskap: Vad utnyttjas inom olika kunskapstraditioner, som
pedagogik, medicin och psykologi?

– Kompetens: Vilka yrkesgrupper hanterar vad ?

– Kommunikation: Vilka yrkesgrupper samverkar och/eller utbyter
erfarenheter?

Vårdintervjuer

Sju intervjuer av företrädare för vården genomfördes under våren 1999. I
den gruppen inom behandling ingick: läkare inom öron, ögon och habilitet-
ring, BVC-psykolog, audionom och logoped. Vårdintervjuerna ägde rum på
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foniatri-avdelningen10, barnkliniken, BVC-mottagningen och oftalmolgi-
mottagningen vid regionsjukhuset under våren 1999. Intervjuerna  fick
genomföras där det fanns en avskild plats. Ibland fick vi sitta i väntrum
eller angränsande vilorum. Vid en intervju fick vi välja sköljrum för att sitta
ostörda en ca 1,5-2 timmar, som det tog att introducera och genomföra
intervjuerna. De togs upp på ljudbandspelare med ställbar mikrofon, som
jag placerade på bänk eller bordsyta. Det var viktigt att varje intervju-
tillfälle blev så koncentrerat som möjligt, för att visa informanterna respekt,
och för att ta till vara deras berättelse. Jag förde även anteckningar. Frågor-
na som ställdes var av karaktären öppna intervjufrågor:

– Vad uppfattar Du din kompetens vara när det gäller LoS/D?
– Vem/vilka samarbetar Du med när det gäller LoS/D?
– Vilken kunskap stöder Du dig på när det gäller LoS/D?
– Hur uppfattar Du ditt ansvar för barn och ungdomar med LoS/D, som

söker Din hjälp?
– Vilka arbetsuppgifter/åtgärder uppfattar Du att Du medverkar i när det

gäller barn med LoS/D?

Fokusgruppsintervjuer

Fokusgruppsamtalen fortgick över tre år (se tabellen nedan). Samtalen
beskriver tre faser. De första samtalen, första året ägde rum i musik- och
bibliotekssal på andra våningen i Nordskolan. Därefter flyttade samtalen till
Regionsjukhusets konferensrum vid barnkliniken. Under slutet av andra
och början av tredje året samlades gruppen hos två av de deltagande för-
skolorna och i sista delen av tredje året i systerskolans aula och samlings-
rum.

Den grupp som bestod av lärare, speciallärare, fritidspedagoger och för-
skollärare kallade sig Språkgruppen. De efterfrågade erfarenhet från vård-
och behandlingspersonal. Jag samlade därför informanter från vård, för-
skola och skola till fokusgruppsintervjuer (kallas fokussamtal).

Nedan visas en uppställning över i vilken ordning samtalen genom-
fördes.

                                               
10 Foniatrisk mottagning, dvs. logopedi, ryms under öronmottagningen. Foniatri=

ljudupptagning
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Språkgruppssamtal
förskola, skola  vård, förskola, skola

År
1999

Samtal 1, 28 april
Samtal 2, 27 maj
Samtal 3, 16 sept.
Samtal 4, 18 nov.

2000
Samtal 5, 27 jan.
Samtal 6, 30 mars

Samtal 7, 22 maj

Samtal 8, 28 aug.
Samtal 9  8 sept.

2001
Samtal 10, 22 jan.

Samtal 11, 25 jan.
Samtal 12,  5 april
Samtal 13, 19 april
Samtal 14,  8 maj
Samtal 15, 20 sept.

Första året

Ljudinspelningarna ägde rum i Nordskolans musik och bibliotekssal. I
samtalen styrde frågorna om LoS/D inledningsvis gruppens samtal. De tog
upp de problem som formulerats i skolans grupp och i kommunens sam-
ordningsgrupp. Samtalen pågick i cirka 2 timmar mellan 14.00 och 16.00.

Andra året

Ljudinspelningarna ägde rum dels i regionsjukhusets barnklinik och dels i
Nord- och Västskolan. Samtalen pågick mellan klockan 14.00-16.00 Vid
flera tillfällen blev engagemanget så stort att gruppdeltagarna fortsatte.

Tredje året

Samtalen under tredje året bandades inte på samma villkor som focus-
samtalen i ett stängt rum med specialutrustning i form av mikrofoner som
tog upp varje deltagares tal. Presentationerna och samtalen ägde rum i aula
eller samlingsrum. Antalet deltagare var 20-25. Ljudinspelningarna blev
därför inte av god kvalitet utan mer stöd för mina anteckningar. Ljud-
inspelningarna varade i 3 timmar vardera. I detta skede fick anteckningar
från presentationerna och medföljande bandspelare fungera som empiriskt
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material. Frågorna som ställdes till informanterna under samtalsförloppens
tre faser var:

– Hur uppfattar ni läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?
– Hur talar ni om det inom er yrkesgrupp och hur kommunicerar ni det till

andra professionell?
– Vad gör ni med det ni praktiskt iakttar?
– Hur samverkar ni med andra professionella?

Intervjumetod

Vill vi enligt Svensson (1993:162) studera de professionella, hur de ser ut
ute i arbetslivet och hur professionella uppfattar sin kompetens ”då måste vi
alltså numera också studera samtalen”. Granström (1995) skriver att yrkes-
gruppers professionaliseringsprojekt handlar om att kompetens utvecklas
som yrkesspråk.

I denna studie används en praktiknära forskningsmodell som bygger på
yrkesutövarnas problemformulering. Yrkesaktörernas kompetensutveckling
beskrivs som reflektion, dokumentation och språkande om innehåll i hand-
lingsprogram och åtgärdsförslag (LoS/D) för uppföljning av barns språk-
utveckling. För detta har jag använt mig av fokusgruppsintervjuer. Dessa
har genomförts i undersökningen för att parterna i ett sammanhang men
utifrån olika utgångspunkter, skall kunna lyssna till varandras uppfatt-
ningar. Parternas uppfattningar kommer då i fokus, eftersom dessa ofta styr
hur parterna uppfattar varandras kompetens, förväntningar och beredskap.

De samtal som ljudinspelats i denna studie är delvis att betrakta som
fokusgruppsintervjuer, delvis som institutionella samtal och delvis som
informella samtal.

Linell (1990) och Korolija (1995) avskiljer institutionella samtal från
informella beroende på var de äger rum (privat-officiell) och i vilka prak-
tiker. Min studie äger rum i skol- och vårdmiljö och samtalen skulle därför
betraktas som institutionella, eftersom de också behandlar skolpraxis.
Studien utgår från frågeställningar som skulle ur det perspektivet behandlas
som fokusgruppsintervjuer. Men, eftersom samtalen fortgår under tre år
förhåller sig parterna allt friare och för samtalen på ett relativt informellt
sätt. Jag kallar därför fokusgruppsintervjuerna för fokussamtal. Begreppet
fokussamtal anknyter till Rommetveits (1979) definition av begreppet inter-
subjektivitet, vars första krav är delat fokus, vilket innebär att parterna skall
vara medvetna om varandra men också ha förmåga att sätta sig in i
varandras världsbild, normer och värderingar.



54

Transkriptioner

Det ljudinspelade materialet är transkriberat med en ytterst förenklad
metod, som hämtar sitt ursprung i konversationsanalys (CA). Det jag tagit
fasta på är den ambition som Linell (1994b) beskriver som närhet till
materialet. Det blir en text utan att totalt förvandlas till skriftspråk. Linell
(1994b) redovisar några generella krav som kan ställas på transcriptions-
metod. Den skall vara praktisk, och kunna genomföras med ordbehand-
lingsprogram. Den skall dock hålla sig till att vara transkription och inte
blir helt skriftspråksmässig. Där begränsas kravet på läsbarhet. Med detta
menas att symboler och tecken som gör materialet svårläst undviks. De
excerpter som mina bearbetade transkriptioner utgör följer en bastranskrip-
tion (se Linell 1994b:14). Det betyder att jag inte lägger ner alltför stor
transkriptionsmöda på enskilda ords detaljuttal, prosodiska drag eller exakt
mätning av pauser, för att ta några exempel. Det har inte varit syftet med
denna studie. Jag har till exempel på vårdintervjuerna transkriberat med
punkt och storbokstav vid början av nya yttranden dvs. skriftspråkligt nära.
Skälet är att det har först och främst varit att få en överblick över intervjuer
och samtalen och vissa till synes otydliga partier har efter flertalet genom-
lyssningar klarnat. Efter upprepade avlyssningar kan avsnitt som varit en
obegriplig pratmassa plötsligt framstå som begripliga. Sekvenser med
överlappande tal eller avbrott i texten har markerats med hakparenteser.

När det gäller att placera yttranden i följdordning har jag valt den modell
som Jefferson (se Sacks et al 1974; Atkinson & Heritage 1984) utvecklat,
där varje ny utsaga står på en egen rad men där jag låter varje talare stå för
sin utsaga tills han/hon slutfört sin utsaga.

Analys

Utifrån syftet har en kvalitativ analys gjorts av både skol- och vårdinter-
vjuer och fokusgruppssamtal. Analysbegreppen har genererats ur såväl det
teoretiska ramverket som det empiriska materialet.
Skol- och vårdintervjuerna har analyserats med avseende på alteritet och
intersubjektivitet med utgångspunkt från svaren från frågorna:

• Vad uppfattar Du din kompetens vara när det gäller LoS/D?
• Vem/vilka samarbetar du med när det gäller LoS/D?
• Vilken kunskap stöder Du dig på när det gäller LoS/D?
• Hur uppfattar du ditt ansvar för barn och ungdomar med LoS/D, som

söker din hjälp?
• Vilka arbetsuppgifter/åtgärder uppfattar Du att Du medverkar i när det

gäller barn med LoS/D?
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Fokusgruppssamtalen har analyserats med avseende på alteritet, inter-
subjektivitet, dialogicitet, mastery och appropriering och med utgångs-
punkt från ovanstående frågor. Dessutom har samtalen analyserats i rela-
tion till yrkesspråk, professionella gränser och ansvarsområden och pro-
fessionell kompetens. Vidare har fokusgruppssamtalen analyserats med
avseende på praktisk medvetenhet och diskursiv medvetenhet.

Analysbegrepp

Alteritet

Alteritet (se även kapitel 3) visar på olikheter i kommunikation. Det bygger
på olikhet i uppfattningar, förhållningssätt, normer och värderingar mellan
jaget och den andre. Om ingen av parterna i ett samtal tar den andres per-
spektiv, så blir kommunikationen asymmetrisk, man förstår inte varandra
eller vill inte förstå varandra (Se Wertsch, 1998, som hänvisar till Bakhtin).

Detta analysbegrepp används för att undersöka olikheter i uppfattningar
och värderingar.

Intersubjektivitet

Intersubjektivitet (se även kapitel 3) innebär att dela fokus, världsbild och
normer med kommunikationspartnern (Rommetveit, 1979) Intersubjektivi-
tet betraktas som en förutsättning för kommunikation. Men kan också upp-
nås gradvis genom kommunikation.

Detta analysbegrepp används för att undersöka huruvida yrkesutövarna
delar varandras världsbild, normer och värderingar.

Dialogicitet

Dialogicitet (se även kapitel 3) innebär att minst två röster är inblandade i
ett yttrande. En speciell form av dialogicitet är återanvändningen av en
annans yttrande/n, dvs att vi ekar motpartens ord (Bakhtin, 1986).

Detta analysbegrepp används för att undersöka återanvändning av andras
yttranden i gruppintervjuerna.

Mastery och appropriering

Mastery (se även kapitel 3) innebär att man på ett ytplan bemästrar vissa
begrepp men ännu inte helt förstått innebörden av dem. Appropriering inne-
bär att man införlivat begreppen i sin tankevärld (Wertsch, 1998).

Dessa analysbegrepp används för att undersöka spänningsfältet mellan
bemästrande/behärskande och tillägnande. Tillägnande står för ytterligare
dimensioner av normer, regler och värderingar.



56

Yrkesspråk

Yrkesspråk (se kapitel 2) har analyserats utifrån begreppen alteritet,
intersubjektivitet, dialogicitet, mastery och appropriering, för att undersöka
de olika yrkesgruppernas terminologi och synsätt vid diskussionen om
LoS/D.

Professionella gränser och ansvarsområden

Professionella gränser och ansvarsområden (se kapitel 2) har analyserats ut-
ifrån begreppen alteritet, intersubjektivitet, dialogicitet, mastery och appro-
priering för att undersöka om de olika yrkesgrupperna explicit eller implicit
markerar gränser och ansvarsområden för den egna professionen och andras
professioner.

Professionell kompetens

Professionell kompetens (se kapitel 2) har analyserats utifrån begreppen
alteritet, intersubjektivitet, dialogicitet, mastery och appropriering, för att
undersöka om och hur de olika yrkesgrupperna skiljer sig åt vad gäller
kompetensen på LoS/D.

Praktisk och diskursiv medvetenhet

Praktisk medvetenhet och diskursiv medvetenhet (se kapitel 3) är analys-
begrepp som används för att undersöka om tyst kunskap utvecklas till
dokumenterad. Praktisk medvetenhet hänsyftar på den know-how som
ibland kan uppfattas som situationerad och oartikulerad. Den diskursiva
medvetenheten kan hänföras till en skrivande och dokumenterande diskurs.

Om analysen

Analysbegreppen kan ses som kvalitativa tolkningar av den kommunikativa
funktionen i yttranden eller utsagor som utgör mitt forskningsobjekt. Att
begreppen är formulerade dels på förhand och dels som en efterkonstruk-
tion under databearbetningsprocessen, ökar möjligheten att ge mig distans
till empirin, samt ger mig möjlighet att beskriva och analysera vad parterna
uppnår och inte uppnår i det som sägs i samtalsinteraktionen. Begreppen
kompetens, yrkesspråk samt professionella gränser och ansvarsområden har
extraherats ur materialet. För att hantera den process som en längre tid i fält
medför har jag valt att arbeta efter en för denna studie framtagen praxis-
näramodell. Det kommer sig av den kritik som tidigare forskning visat i
risker som förhandskonstruerade modeller medför genom att de blir sty-
rande gentemot fältet (McNiff, 1988). Stegen (jfr Kemmis & McTaggart,
Elliot, Stenhouse, Lewin, Rönnerman) bygger på faser där problem



57

kommer i fokus och hanteras av de involverade parterna i socialinteraktion.
Jag har valt kommunikationssteg som analysredskap eftersom
samtalsgruppen visar sitt behov av ledaren vid övergångarna mellan
utvecklingsfaserna. Men dessutom har mitt val av samtalsintervjuer hämtat
informanterna ur den egna verksamheten för att låta parterna under studien
redovisa sina uppfattningar. Min etnografiska ansats utgår ifrån att fältet
”talar” och bygger på min närvaro. Denna närvaro under de individuella
intervjuerna ledde fram till att låta parterna mötas i samtal. Här tar den
aktionsforskningsansats vid som motiverar forskarens interaktion i fältet
via fokusgruppssamtal, vilka fokuserar det problem som visat sig. Samtals-
förloppen visar på variationer i form av innehåll som upprepas, försvinner
och återkommer. Men det som förenar är problemet som fokuseras. Kom-
munikationsstegens längd eller avgränsning är inte en gång för alla givna.
Varje fas är beskriven och anledningen till kommunikationsstegen i studien
bottnar i de vändpunkter som samtalens informanter markerar.

Med denna studie ökar möjligheten att ge en återkoppling till fältet. Där-
för kommer den fasindelning som strukturerar samtalen att dels vara en
konstruktion under arbetes gång för mig som forskare men också en
processåterföring till fältet som gör data förståeliga.

Frågor om studiens tillförlitlighet

Reliabilitet och validitet

Frågor om reliabilitet och validitet intar en särskild ställning inom kvalita-
tiv forskning. Flera forskare (Kvale, 1997; Ehn & Klein 1994; Larsson,
1994; Svensson, 1996) menar att de begreppen bör ges en speciell betydel-
se i förhållande till kvalitativ forskning. Validitet beskrivs i forsknings-
litteraturen ( Hammersley & Atkinson 1987; Holme & Solvang, 1986;
Svensson & Starrin, 1996; Mishler, 1990) som frågor om i vilken mån fors-
karen studerar det hon/han säger sig studera, medan reliabilitet avser huru-
vida forskarens tolkningar av empirin är rimliga och tillförlitliga.

Hammersley (1992) finner att fyra olika filosofiska positioner som på-
verkar den etnografiska ansatsens sätt att betrakta validiteten i kvalitativa
studier. Den filosofiska positionen instrumentalism är en av de fyra som jag
finner blir aktuell för denna studie. Den innebär att forskningsprodukternas
användbarhet utgör validitetskriteriet. Därför finner jag att dokument-
tationen av fokusgruppssamtalen faktiskt validierar resultaten (se även
Roos, 1994)

Triangulering är ett vanligt tillvägagångssätt för validering av studier
med anknytning till etnografisk forskningstradition. Olika former av tri-
angulering nämns i forskningslitteratur. Aktuellt i denna studie är vad som
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brukar benämnas tekniktriangulering. Genom att använda olika tekniker för
insamling av data har dessa möjlighet att stödja varandra och väga av varje
enskild tekniks svagheter. I denna studie används fokusgruppsintervjuer,
observationer och skriftliga dokument. Fokus samtalen utgör huvudkälla i
denna studie medan de övriga teknikerna har använts som stöd vid analys-
arbetet. Genom att använda utsagor från samtalsförlopp, och intervjuer har
det som visat sig vid observationer kunnat exemplifieras ytterligare i skrift-
lig dokumentation och då verifierats. Den skriftliga dokumentationen blir
sålunda en verifikation av det som analyserats av samtalsförloppen.

Frågan om bortfall hör också till frågan om forskningskvalitet. Olika
typer av bortfall kan identifieras vid denna här studien. För det första har
kvaliteten vid en av intervjuerna på grund av tekniska brister vid bandbyten
gjort att samtalet blivit svårt att höra just där. Men bedömningen har varit
här att samtalens längd sammantaget ändå gör att informanterna kommit till
uttryck. Fokussamtalens karaktär gör dem repetitiva, eftersom flera parter
uppehåller sig kring få frågeställningar. För det andra ingår inte samma
personer vid varje samtalsförlopp. Men eftersom dessa samtal följts upp av
den skriftliga dokumentationen bedömer jag att dessa data kunnat analyse-
ras med hänsyn till studiens resultat i stort. För det tredje kan man hävda att
processen medför verksamhetsförändringar som innebär en form av bort-
fall. En av rektorerna slutar och några andra lärare söker sig till skolan på
grund av samverkan med ”nya” kolleger/lärare om LoS/D. Likaså kan
sägas att en av skolorna avstod från att fortsätta med att representeras
genom sina förskoleklasslärarna, vilka deltog initialt men som inte full-
följde deltagandet vid handlingsplanens slutliga formuleringsskede.

Forskarens närvaro

Metodlitteraturen resonerar om vad forskarens närvaro betyder för forsk-
ningsresultaten. För det första kan det vara svårt att få tillträde till fältet.
För det andra kan forskaren var mer erfaren inom ett fält än ett annat av
dem som kommer i fråga. Som forskare ute i fält går man in i en kultur och
möter den med egen förförståelse.11 Med den förförståelsen studeras och

                                               
11 Mitt intresse för mötet mellan professionella väcktes som utbildare och grund-

skollärare när blivande lärare, föräldrar och elever ställt mig inför frågan om vad
skolans företrädare kan om barn som uppvisar läs- och skriv svårigheter/dyslexi. Som
grundare av en förskola med Montessoripedagogik kunde jag konstatera att skilda
traditioner och institutioner ser olika på samma problem som till exempel undervisning
av barn. Förskolan har en tradition, som ser barnet som lärande i lek, och undervisnings
begreppet placerar man i skolan (jfr Rosenqvist, 1999). Inom Montessoriutbildningen
ses barnet som en ”läsare” och det ingår i Montessoriförskolornas pedagogiska material
för läs- och språkträning (Polk-Lillard, 1985:142-143). Jag konstaterade att i flera
föredrag och kurser kring barns lärande kom flera yrkesspråk att beröra problemet läs-
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registreras vad som sker lokalt. Det kan vara lättare att närma sig forsk-
ningsfältet om informanterna uppfattar att jag som forskare har en viss för-
ståelse för den verksamhet tillika problematik som de delar. Men det kan
också leda till att jag inte är nyfiken på den för givet tagna uppfattningen
inom verksamheten eller håller inne med kritik av densamma.

Fokussamtalen har därmed givit en ram för återkommande fråge-
ställningar kring vilka informanterna samtalat. Samtalen för samverkan har
engagerat informanterna på så sätt att de givit en struktur vilken de kunnat
upprätthålla för att söka utveckla sin förståelse. På så sätt har jag fungerat
som handledare (Lauvås & Handal, 1993; Rönnerman, 1998). Ett tydligt
exempel är de genomgående frågorna som ställts och som togs över av
fältet och därmed gav mig en distans till informanterna. Hammersly &
Atkinson (1987) diskuterar just att det kan vara både fördelar och nackdelar
med att vara förtrogen med situationen/kulturen som man forskar om. En
fördel är att jag fått tillträde till fältet. Det framkom tydligt att fältet vid
något tillfäller ”godkänner ” forskaren som den lyssnare fältet lånar.

Redovisning av material

Undersökningen redovisas i tre delar. I den första delen, kapitel fem
presenteras intervjuer med yrkesutövare inom skola och förskola samt
vården och resultaten av dessa intervjuer. I den andra delen, kapitel sex,
redovisas femton fokusgruppssamtal och resultat av dem.

I de första sex fokussamtalen, första året ingår representanter från för-
skola och skola. I fyra därpå följande fokussamtalen, andra året ingår repre-

                                                                                                                           
och skrivsvårigheter/dyslexi. Varje yrkesspråk som tar upp problemet granskar det-
samma ur sin ämnesdisciplin, medan lärargruppernas iakttagelser verkade oartikulera-
de, de som arbetar med barnens vardagsspråkande och vardagslärande. Exempelvis när
psykologen möter barnet tre gånger trettiofem minuter för att bedöma testresultat
förefaller psykologens yrkesspråk få stor genomslagskraft medan de lärargrupper, som
följer barnet i flera år och påtalar behov av tid med barngruppen och därmed tid för
pedagogiska iakttagelser, blir nästan ohörda. Dessa pedagogiska iakttagelser skulle
kunna höras och beskriva problemet såsom det kan artikuleras inom lärarprofessionens
yrkesspråk. Hur talar lärare med andra professionella om läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi? För att söka svar på frågan hur olika professionella talar med varandra om en
gemensam problematik har jag genomfört en studie om olika lärargrupper inom för-
skola och skola. I min C- uppsats (Geijer, 1995) fokuserade jag på lärargruppernas
uppfattning om professionellt förhållningssätt till egen undervisning, och i min D-
uppsats (Geijer, 1996) lärarutbildares uppfattning av samtal om professionaliserings-
processen inom lärarutbildningen. Resultaten visar att lärargrupperna har rik mängd ord
för den regi, som resulterar i upplägg av lektionernas organisation, men få ord för
verksamhetens syfte och mål samt huruvida pedagogiska strategier leder till verk-
samma effekter för elever och lärandemiljön eller ej.
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sentanter för vård, förskola och skola. I ytterligare därpå följande fem
fokussamtalen, tredje året ingår representanter för förskola och skola.

I den tredje delen, kapitel sju av undersökningen presenteras skriftligt
material som utarbetats av informanterna parallellt med fokusgrupps sam-
talen.

Följande rubriker redovisar förloppet:
• Lärarintervjuer och vårdintervjuer (del 1, kap 5)
• Fokusgruppssamtal (del 2, kap 6)
• Skriftligt material (del 3, kap 7)
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Kapitel 5. Resultat av skolintervjuer och
vårdintervjuer

1:a delen av undersökningen

Skolintervjuer

Som bakgrund till vårdintervjuerna låg skolintervjuer med förskollärare och
grundskollärare och elevvårdspersonal vid Nordskolan. Skolintervjuerna
gjordes med andra analysbegrepp än vårdintervjuerna men presenteras ändå
här som bakgrund till att vårdintervjuerna kom till stånd. På grundval av
undersökningen, som jag genomförde 1998 (Geijer, 1998) om lärargruppers
uppfattning om kunskap, kompetens och kommunikation avseende LoS/D-
problematiken, redovisar jag kortfattat resultat från lärargruppernas skilda
perspektiv och synsätt om sin och andras kompetens avseende LoS/D.
Informanter från skolintervjuerna ingick senare i fokusgruppssamtalen. På
frågeställningar om vad de professionella ansåg om:

• Kunskap
Vad utnyttjas inom olika kunskapstraditioner som pedagogik, medicin
och psykologi?

• Kompetens
Vilka yrkesgrupper hanterar vad?

• Kommunikation
Vilka yrkesgrupper samverka och /eller utbyter erfarenheter?

Vad gäller LoS/D framkom följande:

Kunskap

Yrkesgrupperna utnyttjar och förhåller sig till den egna traditionen och man
hanterar den kunskap de skilda traditionerna redovisar. Man sade sig han-
tera språklig utveckling, problem med läsning och skrivning i undervisning
och behandling. De sade sig samverka och kommunicera mest inom-
professionellt.

Förskollärarna sade sig arbeta med rim och ramsor och talade om att de
gått kurs i barns språkutveckling. Skilda synsätt framfördes av förskollärare
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om språkutveckling som i följande exempel från en intervju efter en studie-
dag:

Cajsa: (28) Vi fick inte klart för oss att språkutveckling är så viktigt som vi
förstår att det är nu. När man får tysta barn som går undan som vi har haft
då är det svårt. […] BVC säger att man kan vänta ett år till. Men sekretessen
gör att man frågar föräldrar och man vet inte om det blir bättre. Det heter att
vi skall göra arbetsplaner men det mesta har vi i huvet (ibid. s 30).

Lärargrupperna identifierade svårigheter för vissa barn med ljud som
framställs för att uttala p, b och d, s.k. bilabiala ljud. Lärargrupperna iden-
tifierade barn med DAMP och koncentrationssvårigheter Skolsköterskan
beskrev psykosomatiska problem, syn- och hörselprov och remisser för
barn som har svårt att följa med.

Kompetens

Förskollärarna kunde fråga talpedagogen, som de uppfattar ”kan” barn med
språkproblem, men inte lärarkolleger i skolan. Lärare i grundskolan kunde
fråga speciallärare, men speciallärare uppfattade inte att de samverkade
eller bytte erfarenheter sinsemellan. En lärare nämnde psykolog, en annan
att hon inte själv brukade vända sig till logoped, men rekommenderade för-
äldrar att ta kontakt med logoped.

Förskollärarna svarade att de utnyttjade vardagssituationer, som morgon-
samlingar. De sjöng och gjorde övningar som att tala i grupp, t.ex. ”röda
tråden” och ”snäckan i handen”. Dessa övningar går ut på turtagning och på
att lyssna på varandra. Övningar som gjordes knöts till Språkstimulans
(Rydjas), Vägen till språket (Centerheim) och Språkresan (Ellneby). Att
studera barnens individuella och fysiologiska språkfunktion hann förskola-
lärarna inte med: ”en del barn som inte hinner med eller svarar [...] om det
beror på att dom inte kan eller vill det vet inte jag […] för det hinner man
inte med” (s 30).

Förskollärarna hänvisade till litteratur som övar språket genom lek. De
benämnde inte med medicinska termer sådant som fonologisk medvetenhet
och de följde inte upp i form av anteckningar eller iakttagelser av barnen,
fast de kommenterade att de hade uppdrag att göra det.

Förskollärarna hade svårt att identifiera hur LoS/D uppträder på ett tidigt
stadium hos de barn de hade omsorg om. Förskollärarna uppfattade att de
inte kunde svara när lärarna frågade dem om övningar, som förskollärarna
inte gjorde med barnen. De sade sig sakna bilden av barnens skolsituation.
Då hänvisade de till talpedagoger som den yrkesgrupp som hanterar barns
språkutveckling.
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Lärarna sade sig sakna kunskap om LoS/D och förlitade sig på de gamla
lågstadielärarna och förskollärarna. Flera lärare hade ”utbildning i special-
pedagogik men ansåg inte att utbildningen gjort dem insatta i problema-
tiken” (s 32).

Lärargrupperna talade om vissa elevers svårigheter med läsning och arti-
kulation av orden. De nämner DAMP och talar om Lundberg och Madison
som de mött i utbildningen. Klasslärarna talade om ansvar och om att rela-
tera sin kompetens till barn som inte ”kan” och hur de tar över dem från
förskola eller speciallärare:

Astrid: (9) Ja det är svårt, men barn som inte kan uttrycka sig i skrift som
den önskar som inte kan ta sig igenom en text. Det är svårt att säga det här
för jag har inte haft en etta, utan jag har just börjat med treor som lägsta
årskurs men barn då som misslyckats som inte fixar dom här bitarna som
inte är säkra på bokstavsljuden som inte är säkra på de små orden som har
jättejobbigt när dom läser ut orden alla dom här småorden som sitter och
ljudar dom att dom inte är automatiserade. Barn som inte kan läsa en text
som blir meningsfull för dom. Att dom inte har ordning på sammanhang,
när dom läst. Att det är så mödosamt själva läsandet så att man inte har
glädje utav innehållet (s 27).

Elevvårdspersonalen gjorde utredningar om fonologisk medvetenhet, mor-
fologisk medvetenhet, meningsbyggnad, spontan talförståelse, förmåga att
lyssna, fin motorik och munmotorik: ”ja jag diskuterar med logopeden vi
ser behov av träning från två håll hon från medicinsk och jag från peda-
gogisk”.

Kommunikation

Sekretess står i vägen för kommunikation, men förskollärarna sade sig ofta
tala med föräldrar om de behövde gå vidare till främst talpedagog. Lärare
och speciallärare sade sig inte tala direkt med varandra, men om man hade
en kollega som gick att vända sig till gjorde man det. Brist på tid gjorde
detta svårt. Ett annat synsätt handlade om hur det går till att kommunicera
kompetens exempelvis om barnens språkliga status. Förskollärarna sade:

Ella: (29) Vi kan inte förmedla. Hur skulle det gå till? Vi har inget utbyte
med lärarna. Vi vet inte. Den bekräftelse på vad vi gjort den får vi inte. Vi
blev inbjudna en gång […], men det är knappt om tid. Man prioriterar olika.
Har ingen aning om hur man jobbar i skolan. För det var ju aldrig lärare som
frågade om vad barnen gör hos oss. Jag tycker det fanns distans […] det
handlar om vad barnen gjorde på raster, vilka de leker med och det är inget
man dokumenterar och vad vi har gjort har inte värderats ( s 31).
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Lärarna uppfattade inte att det är givet att kommunicera problematiken med
varandra:

Annika: (18) Ja sen tycker jag inte att vi speciallärare har haft något
samarbete. Ja, det är på någon rast och det är en nackdel att man aldrig
hinner sitta ner och gå igenom därför att dom där eleverna behöver man
samtala om och det har vi inte gjort ( s 37).

Resultaten av studien visade att förskollärarna och lärarnas synsätt skiljde
sig åt när det gällde uppfattningar om kunskap, kompetens och kommuni-
kation avseende LoS/D. Förskollärarna lade inte samma vikt vid synen på
barns språkutveckling som lärarna. Lärarnas och förskollärarnas synsätt på
samverkan om LoS/D var att de inte sker så ofta. Lärare och speciallärare
uppfattade att både brist på tid och sättet att organisera verksamheten hind-
rade dem från utbyte av information vad avser barn med läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi. Förskollärares synsätt visade att de förhöll sig å ena
sidan helt avvisande till läs- och skrivproblematiken eller var intresserade
men samtidigt oreflekterade.

Jag fann att informanterna uppfattade att uteblivna möten kunde vara en
av de faktorer som låg bakom det faktum att grupperna såg svårigheter att
kommunicera transprofessionellt. Resultaten från skolintervjuerna ledde till
att jag fann det nödvändigt att även intervjua vårdpersonal från det lokala
regionsjukhuset i kommunen.

Vårdintervjuer

Nedan redovisas vårdintervjuerna med informanter från regionsjukhuset.
Intervjuerna har genomförts under ca 1.5 till 2 timmar med vardera en
audionom, en barnhälsovårdspsykolog, två logopeder och tre överläkare i
specialistfunktioner. Intervjuerna har ljudinspelats vid besök på öron-
ögonklinikerna och habiliteringskliniken. Kontextuella noteringar har också
gjorts. Intervjuerna är genomförda med hjälp av en intervjuguide.

I intervjuerna har jag undersökt uppfattningar om problematiken läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi med yrkesgrupper inom vården. Problematiken läs-
och skrivsvårigheter definieras på delvis olika vis inom olika kompetens-
områden. Av intresse för denna undersökning har varit att finna olika pro-
fessionella yrkesgruppers uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi ur ett samverkans och definitionsperspektiv.

Problemet har belysts med följande frågeställningar:

1. Vad uppfattar Du din kompetens vara när det gäller LoS/D?
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2. Vem/vilka samarbetar Du med när det gäller LoS/D?
3. Vilken kunskap stöder Du dig på när det gäller LoS/D?
4. Hur uppfattar Du ditt ansvar för barn och ungdomar med LoS/D, som

söker Din hjälp?
5. Vilka arbetsuppgifter/åtgärder uppfattar Du att Du medverkar i när det

gäller barn med LoS/D?

Resultat

Resultatet utgörs av frågeanalysen och utgår ifrån begreppen alteritet
respektive intersubjektivitet. Intervjuerna är en sammanställning av tran-
skriptioner för att följa förloppet. Först ställs frågan. Så följer svar och
mina kommentarer samt diskussion.

Fråga 1. Vad uppfattar Du din kompetens vara när det gäller LoS/D?

LOG 1: Från början var utbildningen till logoped tre terminer men det
krävdes en fil kand i botten. Men jag har arbetat mycket med pragmatisk
semantisk störning hos barn och det innebär Ja, det är en elev som inte när
han har läst kan säga vad han har läst utan får lägga all energi på att koda
av. Jag har väl varit lite regid när det gäller det här med dyslexi för jag
tycker att man skall skilja mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. För
det är försenad läs- och skrivutveckling om man säger så. För då är man ju
på ”g” för då kommer man ju. Och kommer att kunna läsa och då tycker jag
att man skall kunna få hjälp att få extra träning att man kanske får en
assistent eller att man får gå undan. Att få en speciallärare som hjälper mig
(eleven) när jag (står för eleven se nedan) har svårt att läsa. Och om jag går
tillbaka till dyslexi då som ju per definition är ett handikapp och om
handikapp per definition är något som inte går över då skall man ju ha andra
bitar i sina krav. Då kan man ju ha det här med band böcker texter intalade
på band alltså att kunna ta till sig kunskapen på ett sätt som är lättast för mig
att ta till mig kunskapen på. Det väsentliga är inte att jag inte kan ta till mig
kunskapen jag kan bara inte göra det på traditionellt sätt jag måste få det
andra också extra träning men det viktigaste är att man kanske inte lägger
allt krut där utan att man lägger lite krut på att jag skall få den här hjälpen
också.

LOG:1 har högskoleutbildning och lång erfarenhet av barn inom foniatrisk
klinik och behandling. Hon har kunskap om LoS/D som en pragmatisk
semantisk störning. Det betyder enligt LOG:1 att barnet har svårt att koda
av text. Hon skiljer ut dyslexi från andra svårigheter vid läs- och skriv-
träning. Med träning kan dessa svårigheter minska. Dyslexi är enligt
LOG:1 ett handikapp. Även ett handikapp som LoS/D kan kompenseras
med olika sätt eftersom det inte ”går över” men ”att ta till mig (syftar på
barnet) kunskapen ett sätt som är lättast för mig att ta till mig kunskapen
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på” blir viktigt enligt LOG:1 hon säger ”då kan man ju ha det här med
band”.

LOG:2 Ja jag har arbetat som outbildad lärare men har utbildat mig till
logoped och jag har intresserat mig för LoS/D länge. Jag kom i kontakt med
en speciallärare som kom i kontakt med Witting metoden och arbetade som
assist åt specialläraren då och hon satte in mig i metoden och det här var i
början på 80-talet. Sedan gick jag logoped utbildningen i Göteborg och
samtidigt läste jag LoS/D vid Lärarhögskolan i Malmö där Naucleér forskar
på det här och den enda barnspråkprofessuren i det här finns. Hon hade
öppna seminarier och henne gick vi hos (Min fråga: Är det Ragnhild Söder-
bergh) Ja just det. Då hela tiden var jag intresserad av LoS/D men i själva
utbildningen fanns inte så mycket av det. Ja sen kom jag ut och då var det
barn med DAMP AD/HD och talsvårigheter. Sen utannonserades en tjänst
av Akademiska sjukhuset i Uppsala och jag kommer från Uppsala. Där jag
fick jobba med ett projekt där jag bara arbetade med barn med dyslexi. Först
jobbade jag med utredningar men sen fick vi det här projektet och då
jobbade vi ute på skolorna på en låg- och mellan- och på en högstadieskola
och drev detta tillsammans med speciallärarna. Så vi satte igång dom tre
skolorna och utarbetade en modell för hur man jobbar med LoS/D barn.

LOG:2 har egen erfarenhet av kliniken, skolan och barns lästräning. Hon
inkluderar flera professionellas uppfattningar i sin svar. Intersubjektiv för-
ståelse blir påtaglig i LOG:2s redogörelse. Hon har utbildat sig till logoped
i Malmö och Göteborg och haft projekt i Uppsala. Hennes intresse för barns
språkutveckling gör att hon söker sig till forskning om LoS/D. Hon har
både skol- och klinisk erfarenhet av logopedarbete. LOG:2 har utarbetat
”en modell för hur man jobbar med LoS/D barn”. Hon använder sig av
Witting-metoden.

LÄK:1 Ja nej jag känner mig ju inte kompetent att hitta dom här barnen
(mmh) när dom är små – det är ju inte min kompetens men vad vi har sagt är
att vi vill ha dom här barnen nån gång under andra tredje klass för att
utesluta ögonproblem. Då tycker jag att jag kan se på deras läsning att jag
inbillar mig att jag kan se om de är dyslektiker, vilka som inte har knäckt
koden och vilka som är ointresserade. Ja vad är det? Ja de kan vara låg-
intelligent. Ja det är amatörmässig- men erfarenhetsmässig grund som jag
tycker att jag kan stå på. Jag har ju inga bra testmetoder det tycker jag inte –
men det är det här med ögonen. Men dyslexi är en medfödd svaghet i
förmågan att tolka bokstäver ja vad skall jag säga, tolka ord och bokstäver
att tolka ihop bokstäver till ord och ett meningsfyllt sammanhang. Och den
är medfödd men träningsbar.

LÄK:1 säger att hon inte känner sig ”kompetent på att hitta dom här barnen
när dom är små”. Hon fortsätter: ”det är ju inte min kompetens men vad vi
har sagt är att vi vill ha dom här barnen någon gång under andra, tredje
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klass”. LÄK:1s erfarenhet av diagnosen LoS/D visar avståndstagande,
alteritet. LÄK:1 säger vidare att ”jag har ju inga bra testmetoder det tycker
jag inte”. Hon säger sig ha erfarenhet av LoS/D barn och ger exempel; ”jag
trycker jag kan se på deras läsning att jag inbillar mig om jag kan se att de
är dyslektiker vilka som har knäckt koden vilka som är ointresserade”.
LÄK:1 säger också att ”det är en amatörmässig men erfarenhetsmässig
grund jag tycker att jag kan stå på”. Hon fortsätter: ”Ja, den kan vara låg-
intelligent” och vidare ”dyslexi är en medfödd svaghet i förmågan att tolka
bokstäver […] ja vad skall jag säga tolka ord och bokstäver att tolka ihop
bokstäver till ord och meningsfyllt sammanhang”.

LÄK:2 Ja det är inte min kompetens eftersom jag inte har mottagning i min
tjänst men jag har ju ansvar för psykologer som upplyser föräldrar och barn
om språkutveckling och BVC sköterskor som utför 5-års undersökning på
barnen.

[…] Ja vi arbetar i team jag ställer inte diagnos på dom här barnen men
det är klart att vi får från skolan eller föräldrar indikation på att något är fel
att när vi tar in dom här barnen att de utreds och att den diagnos det blir.

LÄK:2 hänvisar till ”men jag har ju ansvar för psykologer som upplyser
föräldrar och barn om språkutveckling och BVC sköterskor som utför 5-års
undersökning på barnen”. Vidare blir alteritet mellan diagnos och egen
erfarenhet påtaglig, eftersom LÄK:2 säger sig inte ha kompetens på om-
rådet. Hennes utsagor vad gäller det hon säger sig se i samverkan mellan
skola och BVC psykologer och föräldrar visar på intersubjektivitet när hon
säger ”vi arbetar i team […] när vi tar in dom här barnen att de utreds och
att den diagnos det blir”.

LÄK:3 Nej det är ju vi som sätter diagnosen och graden av hörsel ned-
sättning. Jag som jag då tolkar och sammanfattar patientens hörande djup
kan jag ju komma fram till ganska olika saker. Det kan vara en cerebral
skada det kan vara ett hinder som står och då kan det var en hörselhjälp som
habiliteringen sköter och om det inte går att avhjälpa kan det vara ett
operativt ingrepp som blir aktuellt och därpå hörselhjälp. Då är det
audionomen och dom har en högskoleutbildning som är fyraårig. Det finns
utbildningar i Stockholm Örebro Lund som inriktar mot hörsel och teknik de
jobbar ute med hörselhjälp. Det var landstinget som tog över den Jag är ju
chef för logopeder också såna känner du ju till lite mer dom ligger i min
klinik det är ju att vi har ett gemensamt arbetsområde nämligen röstområdet
där vi kan ha både funktionella och medicinska skäl där man måste sam-
arbete och ofta har det blivit så att man hamnar under samma klinik. Och
sen har de ju det stora området afasi. Det verkligt svåra i hörselvården det är
ju orsaken till hörselskadan. Man har ju gjort många test BOEL test 8
månader (På min fråga vad står Boel för svarar; LÄK:3: blick orienterar
efter ljud) och gör observationer för att komma underfund med. Men det
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finns ju dekoder man sätter på skallen där man kan mäta vilka signaler som
kommer in i skallen och barn måste sövas men metoden är så robust att man
kan mäta vad hjärnan tar emot. Det är ju väldigt så att vi kan nå in med
signalen men vi kommer väl inte att kunna få signalen att gå ut men då kan
vi komma med en ny metod vi screenar bebisar redan vid BB och då ger det
en bild av hörselgången innerörat och då ger det en bild. Kemp jobbade ned
det här att på 80-talet och det kanske kommer hit då och det säger det viktigt
men man menar att det säger inget om hur signalen går in men man menar
att om man då kan man kartlägga för att förstå varför barnet inte hör. Den
allra vanligaste grejen för barn som inte hör det är katarrerna som ju är
odiagnostiserade man är inte så bra på dem på barnklinikerna. Då kan man
se fördelen av att ta dom i hampan och göra ett audiogram. Man kan säga
katarrerna är absolut vanligaste i det här. Det går ju över förstås. Dom kan
ha fångats upp vid 4 års kontroller eller så.

LÄK:3 är utbildad öronläkare och redogör för avgränsningar i sin kom-
petens. Den avser att bedöma vad det medicinska perspektivet på problemet
med hörsel kan förklara exempelvis ”cerebral skada” och ”hinder som står
för” och ”den vanligaste grejen för barn som inte hör det är katarrerna som
ju är odiagnosticerade”. Funktionen av hörseln kan audionomen redogöra
för. Exempel på inomprofessionell intersubjektivitet blir påtaglig när
LÄK:3 säger att logoped och läkare sampratar med varandra om åtgärder
och diagnos. Läkaren hänvisar till BOEL-test och mätmetoder ”som kan
mäta vad hjärnan tar emot”. LÄK:3 ger exempel på att katarrer, vilka kan
orsaka tillfällig hörselnedsättning och som lämnas utanför vården och
kanske blir osynliga i skolan. De osynliga katarrerna som inte upptäcks av
vård eller skola och som skapar nedsättningar i hörsel kan i olyckliga fall
leda till yttringar hos barnet som liknar LoS/D problem. Osäkerhet om hur
katarrer definieras och upptäcks beror på hur kompetens kommuniceras.

BVC:1 Ja BVC är ju förebyggande verksamhet och vår uppgift är ju att
förebygga det här […] Och se vad svårigheterna är vad det nu än är. Om det
är DAMP eller Asperger Autism. Ja, det gör jag men jag har inte räknat
antalet barn som jag går igenom i vilka fall tar BUP( se föreg. sida) hand om
barnet det är när föräldrar behöver hjälp eller man närmar sig skolstart och
då är det ju mycket frågor som kommer fram. Jag skall inte primärt ge
behandling utan jag skall vara föräldrastöd. Behandling är ju en del av min
kompetens ja jag ser ju hela provkartan av problem störningar som
anknytning […] Ja utvecklingsbedömning gör jag ju, diagnos inte men jag
gör ja alltså utvecklingskurvor. I skolan gjorde jag ju också utvecklings
bedömningar med pussel och annat. Nu kan jag ju det med hjälp av de
erfarenheter som jag har men man frågar ju sig vad är normalt och vad är
sjukligt. Jag brukar fråga föräldrar och då säger dom att jag var ju ordblind
men nu har dom ju förstått att det är detsamma som dyslexi och då börjar
dom ju kolla vad det är för hjälp som finns att få. Så jag har ju 16 års
erfarenhet. Jag har en del praktiska råd att ge. Jag kan det och har träffat
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speciallärare så har jag träffat dom och lärt mig att se jag är ju ingen peda-
gog utan psykolog men det har varit roligt dom gånger när man försöker då.
Det var ett väldigt sug i skolan efter utredningar av barn och att man ville ha
de här råden ja hur skall jag jobba då. Lärarna vill gärna ha dom här
nivåerna. Vad de kan kräva av barnen – det är inte bara starka och svaga
sidor av barnet utan också – vad kan jag förvänta mig av barnet? Är det så
ja, det är speciallärarna som kan det här på nåt konstigt sätt.

BVC:1 har en skolpsykologutbildning och erfarenhet av BVC-verksamhet i
sexton år. Psykologen säger sig ha samarbetat med speciallärare och lärare
på ”låg” (lågstadiet, numera 1-7 lärare). Hon redovisar intersubjektivitet vid
möten med skolans lärare och säger ”det har varit roligt dom gånger när
man försöker då”. Tillfällen då hon refererar till möten med speciallärare
som lärt henne se att hon inte är pedagog utan psykolog visar på skillnader
mellan professsionellas uppfattningar. Hon betonar att hon är psykolog och
inte pedagog. Alteritet mellan parterna återfinns i synsättet på barnens
prestationsnivåer, samtidigt är yrkesgrupperna nyfikna på varandra. Således
efterfrågar lärare psykologens kompetens att avläsa barnens starka och
svaga sidor vad avser läsning och skrivning.

AUD:1 Vad jag har tvåårig högskoleutbildning 80p Lund. Nu är den fyra
årig i Lund. Det handlar om örats anatomi audiologi fysiologi teknik
matematik fysik ja det var 80 poäng. Ja, fortbildning en barnutbildning
barnaudiologi 5 poäng där man mer ingående går igenom audiologiska
mätmetoder för små barn hur man kan testa månadsgamla spädbarn. Det var
på Karolinska. Det var öronläkare och psykologer som utbildade oss Eira
Pakkonen. – på signalbehandling, hörselapparat har en mängd kombina-
tioner för att uppnå normal hörstyrkenivå. En hörapparat stärker väldigt
olika beroende på det ljud som kommer in och det mäter man i dator.

Audionomen, AUD:1 har högskoleutbildning i örats anatomi, audiologi,
fysiologi, teknik, matematik och fysik. Hon har en utbildning på audio-
logiska mätmetoder för barn och hur månadsgamla barn testas. Audio-
nomen redogör för den komplexa funktion en hörapparat har genom den
kan ställas in efter en mängd kombinationer för att uppnå normal hörstyrka.
Effekten av den kompensation som apparaten ger mäter audionomen via
dator.

Sammanfattning

Av intervjumaterialet framgår att yrkesutövarna uppvisar såväl alteritet
som intersubjektivitet. Man fokuserar skilda aspekter av problemet vid
intervjutillfället. Det kan gälla den perceptuella förmågan som i exemplet
ovan. Logopederna, läkarna och audionomen, tillsammans med BVC-
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psykologen, uppvisar intersubjektivitet vad gäller testförfarande och för-
hållningssättet till barnets kognitiva funktioner.

Vårdinformanterna är överens om vad gäller talet om barns brister, vilka
visar på presumtiv LoS/D. Man är överens när det gäller flertalet begrepp
som exempelvis ”avkodningsförmåga”; ”pragmatisk semantisk störning”,
skador som ”cerebral skada”, ”afasi” och ”katarrer”. De benämner barnets
brister som anknyter till behandlingsterminologi.

Alteritet finner jag i yrkesutövarnas sätt benämna kognitiva funktioner
hos barnet. Då blir det större skillnad mellan parternas sätt att tala om
LoS/D.

Om vi till exempel tar ”rösten” så visar yrkesutövarna inom vården skil-
da uppfattningar vad gäller rösten som kompetensområde. Sålunda diag-
nostiserar läkaren röstens genetiska funktion, logopeden uppfattar rösten
utifrån aspekter som ”talapparatens fysionomiska förutsättningar” och vad
som kan tränas och övas upp. BVC-psykologen och audionomen bedömer
den sociala aspekten, som visar barnet och dess användning av rösten i
interaktion, respektive barnet som kompenseras med hörselhjälp.

Vad som blir tydligt i de svar som aktörerna inom vård avger är att vård-
kompetens speglar de professionellas praktiska såväl som diskursiva med-
vetenhet. Exempelvis säger en av logopederna att ”jag har väl varit lite rigid
när det gäller dyslexi, för jag tycker man skall skilja på det här med dyslexi
och läs- och skrivsvårigheter” och när det gäller barnets fysionomiska
’utrustning’ ”att läsa av omgivning, eller när hinder att läsa av omgivningen
föreligger” (LOG:1). Logopeden skiljer mellan den medicinska definition
dyslexi (genetiskt betingad) och den träningsbara ”läs- och skrivsvårig-
heter”, som vid behov kompenseras med hjälp av kunnig ledning om röst
och talorganets fysionomi. Hon skiljer mellan läkarens tal som diagnosti-
serar brist och logopedens uppgift som tränar en funktion. Alteriteten bott-
nar sålunda både i en praktisk medvetenhet men också i en diskursivt med-
vetet förhållningssätt och därmed förståelse av problemet, utifrån skilda
ståndpunkter.

Aktörerna inom vård har i denna studie skilda erfarenheter av och
uppfattningar om barnen med presumtiva LoS/D-problem. Vad som blir
tydligt är att flera specialister har olika ingångar till det som i skolan kan
yttra sig som LoS/D. Exempel på detta är nedsatt hörsel beroende på
katarrer som kan förbli ”obemärkta” (LÄK:3). Synsättet som gestaltar
behandling utgår ifrån att söka vari barnets förmågor brister. För att hitta
brister tittar BVC-sköterskan på barnet före skolstart och kommer via sin
yrkesroll i kontakt med föräldrar och barn. Alteritet visar sig mellan
yrkesutövarna vad gäller ställningstaganden, dvs bedömning av barnets ut-
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veckling. Läkarna använder diagnos och BVC-psykologen talar om
utvecklingsbedömning.

I övrigt förhåller sig vårdinformanterna till ”diagnosbegreppet” och kan
relatera sin kunskap om LoS/D med övriga kolleger genom att använda
något av ovan nämnda begrepp. (se kap 2 s 9). BVC-psykologen adresserar
föräldrar och lärare. Informanterna visar transprofessionell alteritet och ett
exempel på detta är att LOG:1 flera gånger påpekar att hon inte tar kontakt
med förskollärare eller lärare. Samtidigt påpekar BVC-psykologen (som
delger lärare barnens nivåer) att hon upprepade gånger får frågan från lärar-
na om vad som kan förväntas och vad som kan krävas av barnen med
LoS/D.

Fråga 2. Vem/vilka samarbetar Du med när det gäller LoS/D?

LOG:1 Ja jag kan ta ett exempel. Jag talade med specialläraren när det
gällde den här pojken och rektorn jag hade ett stort möte med hela skolan
där rektor lärare speciallärare talpedagog mamman, psykolog och jag vet
inte om kuratorn var med det är osagt det var hemskt mycket folk.

Ja just när det gäller denna pojke t.ex. var det så att han har det så himla
svårt han måste få sina böcker inlästa. Han måste få möjlighet att få uppläst
för sig. Han måste få möjlighet att kanske få uppläst för sig på ett annat sätt,
det hänger inte ihop med att han är dum. Han förstår bara han får det på rätt
sätt. Ja just i det här fallet blev det lite avsnoppat för det fanns inte pengar,
säger rektor. Då gjorde jag mig till tolk för mamman och sa att har mitt barn
rätt att få hjälp så har det inte med pengar att göra. Jag förstår också att det
inte finns pengar men det är inte ett argument som jag kan ha som förälder.
För det tycker jag men sen förstår jag också hur det är med problematiken.
Det känner jag mycket väl till men dom hade ju också förstått proble-
matiken. Ja jag hade skrivit ner och strukturerat ner vad han hade svårt för.
Och det var ju det här med att koda. (Min fråga:Tog specialläraren kontakt
med dig?) Ja nej inte efter men innan var vi i kontakt. Hon var ganska för-
tvivlad över den här pojken. Ja vi pratades vid två tre gånger och jag talade
med klassläraren och jag tror att det i bytet mellan låg- till mellanstadiet att
mellanstadieläraren kom till specialläraren och sa. Något.

LOG:1 bekräftar i sina uttalanden alteritet mellan logoped och förskola.
Detta gäller för förskolans personalkategorier: ”förskollärarna har jag inte
pratat med”. När barnet ifråga kommer till skolan har logopeden kontakt
med specialläraren och denna i sin tur med klassläraren. Här efterfrågar
LOG:1 en intersubjektiv situationsdefinition i det att hon tillstår att för-
skollärare och skola kontinuerligt ser barnens språkliga utveckling (jfr
Bornholmsprojektet).12 Hon säger, med syfte på förskollärare och lärare:

                                               
12 Bornholmsprojektet,  Jacobsson, C & Lundberg, I. (under publicering)
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”Då ser man ju mer barnet varje dag mer än vad man gör när man bara har
den här screeningen den är inte att förakta det är inte så jag menar utan den
är jättebra i sig, men det de upptäcker mest det är ju barn med fonembrist”.
LOG:1 avser andra effekter än fonembrist, eftersom hon hävdar att det
finns flera dimensioner av problemet LoS/D.

LOG:1 Nej förskollärarna har jag inte pratat med. Den här killen kom från
skolan och där har man mycket väl utbyggd talpedagogverksamhet. Och han
gick hos mig mycket då innan han blev skolbarn. Men den tiden det var ju
under det att han var i förskolan. (Min fråga: Och hade du kontakt med
förskollärarna? ) Inte nånting. Det var mamman som tog kontakt. Hon
tyckte att han hade inte bilden av saker och ting men det är svårt att se den
språkliga störningen också. Det hade man hos BVC att han inte kan säga ’r’.

(Min fråga: Vad säger förskollärarna?) Ja jag tycker förskolepersonalen
är rätt öppna för det här mycket mer sen man började med det här Born-
holmsprojektet med det här språkinriktade, där är man ju aktiv när man
jobbar med problemet. Då ser man ju mer barnet varje dag mer än vad man
gör när man bara har den här screeningen den är inte att förakta, det är inte
så jag menar utan den är jätte bra i sig. Men det de upptäcker mest, det är ju
barnen med fonembrist

Ja vi försöker ju göra så när vi är ute på förskolorna att vi träffar resursen
förskolläraren eller föreståndaren och personal på avdelningen och föräldrar
samtidigt. Och då är det två gånger som man är ute per barn ca. Två tre
gånger en gång per år eller termin det är lite olika dom där med resurser
försvinner ju dom också (Min fråga: vad frågar lärarna om) Ja dom kan
ställa frågor som: Hur skall vi göra då är det här är bra? Och vad man kan
göra och förskollärarna har många saker att göra men jag har en lek som jag
brukar göra.

LOG:1 visar att hon samlade ”hela skolan” för att samarbeta med dem om
en pojkes problem. Första kontakten tog hon med talpedagogen. Pojkens
mamma hade sökt kontakt med logopeden (LOG:1) Mamman ville veta
mera. BVC-personalen hade, enligt LOG:1 kunskap om att pojken hade
svårt att säga ’r’ redan under förskoletiden. Logopeden sade sig ha ”struk-
turerat och skrivit ner” vad pojken hade problem med. Detta för att hon
inför ”hela skolan-mötet” ville informera om pojkens problem.

Alteritet blir tydlig när professionella avstår från att handla i avvaktan på
vad ”andra professionella kan göra”. Det verkar som förskolan och logo-
peden avvaktat tills pojken började skolan, trots att man förutsatte att han
då skulle få problem. Förskolan och logopeden har tydligen inte kommu-
nicerat i förebyggande syfte utan arbetat var för sig. Den information som
BVC hade om pojkens språkutveckling förefaller LOG:1 känna till men det
betyder inte att kunskap/kompetens förs vidare till förskolan. Initiativ till en
intersubjektiv situationsdefinition kan urskiljas men kommer inte till stånd
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trots kontakter. Specialläraren och logopeden hade haft kontakt två gången.
Samarbete mellan professionella förefaller inte planerat förutom samling av
”hela skolan”. Logopeden säger sig inte specificera åtgärder för pojken.
Hon konstaterade däremot vid mötet att pojken behövde böcker” inlästa på
band”. Alteritet blir tydlig vad gäller professionell gränssättning. Lärarnas
frågor gav ett flyktigt intryck på logopeden. En tolkning är att hon nu har
lämnat över problemet till förskola/skolan. Ett par gånger träffas logoped,
lärare och skolans psykolog och kurator. Men logopeden tog inte kontakt
med lärargrupperna i förskolan, när det gällde denna pojke.

LOG:2 hos Birgitta Johnsen jobbade jag bara med barn med läs- och
skrivsvårigheter och jobbade enbart […] nej först jobbade jag med
utredning där sen hade vi ett projekt som vi drev på olika skolor. Så jag var
på en låg- och mellanstadieskola och en högstadieskola och drev tillsam
mans med speciallärarna där projekt. Så satte vi igång de tre skolorna vi
drev en modell hur man arbetar på en skola med läs- och skriv. Vi
utarbetade en modell och provade den lite grann. Vad det handlade om vad
lärarna utför. Det var ett roligt arbete så där har jag ju både den kliniska
erfarenheten under det året när jag träffade så många och gjorde många
undersökningar och jobbade bara med det. (Min Fråga: När var det?) det var
hela 95 då jobbade vi tillsammans föräldrar lärare speciallärare rektor
skolsköterska skolläkare talpedagog det finns inte så många talpedagoger
nu, men det fanns då. Då var det ofta så kurator kan vara med till ex i visas
fall.[…] Jaa där hade jag mycket kontakt med neuropsykiatriska klinikens
läkare samma läkare inom psykiatrin och ja öronläkare också och hörsel-
pedagoger och skolsköterska. Fritidspedagoger förskollärare politiker som
jag hade kontakt med jag var ute och pratade med folk i kommun-
fullmäktige och dom ställen jag jobbade. Jag informerade om projektet. Det
finns ju så många läsinlärningsmetoder men det var den som var intressant
och den har jag delvis använt här.

LOG:2 prövar samarbete i projektet och visar hög grad av intersubjektivitet
både vad gäller utbyte med professionella inom vården och inom förskolan/
skolan. Hon har erfarenhet av kliniskt praktiskt arbete och hon samarbetar
med skolor och lärargrupper i ett transprofessionellt kompetensutbyte.
Trots erfarenhet av flera ”läsinlärningsmetoder” håller hon fast vid Witting-
metoden. ”Projektet” blev en professionell gränsöverskridare, något som
logopeden refererar till.

LÄK 1: Ja skolan frågar mig som oftalmolog. Den här dyslexidebatten har
ju förts inom läkarkretsar men jag tycker att det är ganska tunnsått med
kontakter från skolhälsovården. Ja det är habilitering för DAMP-barn men
diagnosen ställer inte jag. Men det är skelning som gör att det uppåmärk-
sammas då skickar man dom till optikern ifrån skolhälsovårdens sida.[…]
Då sätter optikern in åtgärdsprogram med motorikträning eller glasögon-
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träning eller plus och minus som dom skall skifta och så där. Med optik
träning eller ”glasträning” får barnen en positiv uppmärksamhet. För ofta är
den negativ som dom får från skolan jag menar det är röda bockar över allt
dom kan inte läsa som sina kompisar. Du måste läsa mer du måste träna
mer. De följer minsta motståndets lag. Jag hade kanske kunnat söka strid
med optikerna men tiden har ju talat emot dom mycket mer […]

Jag har tätt samarbete med barnläkarna här. Barnhabilitering har vi ju
väldigt mycket med och dom diskuterar jag det här väldigt mycket. Det är
en tung budget men det händer i alla fall. Pedagoger dom kan väldigt lite om
mycket och blir därmed lättlurade och det här är svåra barn.[…] ja om man
som lärare då har en teknik för att lära ut läsning och så fungerar det på
många barn och så är det några som det inte fungerar på då letar man ju
efter allt och så går man på. […] Det är jättepraktiskt att kunna säga att det
var ögonen min pedagogik var helt rätt men ögonen fungerade inte. Jag
känner ett fall som kom ända till färdigutredd på habiliteringen innan man
kom fram till att det var dyskalkyli/dyslexi för att då höra en relativt ny-
utbildad lärare säga vad är dyskalkyli? Och alltså att ha kämpat i tre år med
detta barn och inte tagit till sig kunskap om dyslexi så att hon lärt sig vad
dyskalkyli är. Och det står ju i vilken bok vilken basal bok jag menar att om
man läser Dagens Nyheter så har det ju stått där

(Min Fråga: Vad beror det på?) Det är för mig helt obegripligt. Ja
speciallärare undrar man ju vad de har för kompetens

LÄK:1 efterlyser samarbete mellan habilitering och ögonkliniken. Hon
efterlyser ett utbyte med skolan och den egna kliniken. Läkaren finner flera
skilda förhållningssätt mellan vård och skola.

LÄK: 2 Vår indelning av tjänster är följande det är då fyra personer det är
psykologerna var av tre är för barnen Det vore ju bra om dom kunde arbeta
och ta en större andel av dom här barnen och arbeta förebyggande och med
kompensation med föräldragrupper. Och dom barn som har motoriska prob-
lem eller neurofysiologiska problem att dom kan få hjälp av psykologerna.
Jag har sedan 90-talet och under femton år som skolläkare ja många år på
alla stadier (Min fråga: vad har du sett av barn med LoS/D ) Ja när jag
började då var det även fjärdeklassarna som testades med ett screenprogram
det var skolsköterskan då det var alltså motoriska problem mycket på den
tiden som uppmärksammades. Om du talar om samverkan överrapportering
från BVC och barnhälsovården finns det ju mycket att förbättra på många
håll. Det är ju inte så att man kan generalisera eller som bara går att skicka
med posten när det gäller journaler som det fanns förr. Men samverkan
mellan BVC och barnhabiliteringen det är klart att den finns. Det är en
kolossal skillnad. Somliga kontaktar läkaren direkt när det gäller hals-
infektioner ja eller nåt sånt kroppsligt men jag behöver som förälder kanske
prata med nån och där skiljer det sig på små orter. Det kanske är så att
sköterskorna kunde tala med föräldrar och psykologer också men att det nog
är en dubbelriktad passivitet. Man kan ju göra allting i det här jobbet men
det är ett läckage av kunskap i det här jobbet. Samverkan du skall få se när
jag skulle börja i det här jobbet som barnhälsovårds överläkare. Jag gillar
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bilder och den här gjorde jag då för att se egentligen att förstå att så här
många människor bör jag samarbeta med (visar bild). Jag sitter i den
centrala barnhälsovården och att omsorgen är jätteviktig och skolhälso-
vården är kanske ännu mer viktig då tänker jag på sköterska doktor på
skolan. All annan elevvårdpersonal och det är barn- och ungdomsförvalt-
ningen som har det, du har alltså mödrahälsovården och du har förval-
tningen som jobbar ihop men då får du ju väga barnhälsovården mot allt
annat, det här är en del. Och då kan man undra när man blir så få, vad den
här tjänsten skall vara för och då måste man ju förstå, att tänka om, att
arbeta mer förebyggande att man behöver inte doktor som förr istället för
sjukvårdande doktorn får man en förebyggande doktor.

LÄK:2 arbetar som överläkare för BVC-sjukvården. LÄK:2:s uppfattning
är att samarbetet skola vård kunde vara bättre. Samarbetet vård vård går an
utifrån utsagorna. Dessutom är det något lättare att samarbeta om fysiska
skador på kroppen, men sämre när det gäller neurofysiologiska, kognitiva
funktioner. Läkaren säger att: ”om du talar om överrapportering från BVC
till barnhälsovården (skolan) finns det mycket att förbättra på många håll”
och ”men samarbete mellan BVC och barnhabilitering den finns”. Alteritet
vad avser transprofessionellt utbyte leder till att samordning av kompetens
uteblir eller överlåts till barn- och ungdomsförvaltning. Föräldrarna har
många professionella att vända sig till men vården framstår som splittrad.
LÄK:2:s förslag om att förebyggande åtgärder kan ses som en möjlig väg
fram och transprofessionellt utbyte skulle underlätta för en ”förebyggande
doktor”. Hon säger ”då måste man ju förstå, att tänka om och arbeta mer
förebyggande” (LÄK:2).

LÄK 3: Nej men det är rätt symtomatiskt tycker jag att när det blir mycket
skriverier om det här med dyslexi då blev det mycket tryck på logopeder
alltså och på politiker som slog ifrån sig med allt dom hade. De hade inte en
chans att ta hand om en massa barn med LoS/D vi såg inte att det fanns även
om landstingets politiker såg behov av logopedi så såg vi det aldrig som ett
uppdrag och jag tror inte så mycket material att diagnostisera då. Vi har ju
betoning på afasi strokepatienter det som är patologiskt då hittar man ju på
den hjärnan. Men vi förstår ja att de barn som har hörselskador lätt blir
missförstådda i skolan och det är ju fullt begripligt att går du omkring och så
märker du inget och så plötsligt står läraren där och vrålar åt dig då är det
klart att situationen blir obegriplig. Vi försöker tala om vi är mest ute för att
de skall bemöta barnet för det kan ju vara en beteendestörning eller en
hörselnedsättning temporär och ger besvär nu men jag menar ”jag är en
handikappade nu” men om jag frisknar till om en månad är jag det inte men
just nu är jag det och det är förvånansvärt hur illa folk kan bete sig utan att
veta vad det är okunskap. […] Jag tänker på en pojke som ända till 12 års
ålder hade det svårt med att svälja man visste inte och angav alla beteende-
störningar tills han kräktes och man undrade om han hade en ”dolcit”
(störning på balanssinnet, placerat invid hörselgångarna i örat) grunden ja
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det kostade ju honom ja hela denna runda av pedagoger och psykologer och
hur man snävar in sig och inte ser till helheten. Det andra i sammanhangen
att dom som ser barnen mest skall ha tid att tänka. Då å har vi tid att
observera och det gör man inte i dagens skola och då talar jag utifrån egen
erfarenhet men som får audionomer att gå ut i skolan. Då sitter dom hela
dagen är med och provar ut akustik och mäter ljud. Och dom barn vi
diagnostiserar dom går på olika kontroller. Så dom försöker vi fånga upp.

LÄK:3’s uppfattning om samarbete grundar sig i en misstro till skolans
professionella. De ges för lite tid att observera barnen och därmed kommer
skolan till slutsats vad gäller LoS/D på felaktiga premisser. Han föreslår
inte samarbete. Efterfrågan på foniatritjänster enligt hans mening (hörsel-
avdelningen) blir ovanligt stora när politiker formulerar krav på logopeder
som skall ta hand om LoS/D. LÄK:3 gör sina bedömningar inom sitt kom-
petensområde, vilket handlar om afasi och nedsättning av hörsel beroende
på olika orsaker. Problemet såsom LÄK:3 uttrycker sig: ”det är förvånans-
värt hur illa folk kan bete sig utan att veta vad det är det är okunskap”. Av-
saknaden av intersubjektiv situationsdefinition leder till att samarbete inte
får något genomslag vad gäller åtgärdsinsatser för de barn som verkligen
skulle vara betjänta av transprofessionell kompetens. LÄK:3 uttrycker detta
genom exemplet med den 12 årige pojken som drabbats av ”dolicit”
(balansrubbning) vilket, enligt LÄK:3 berodde på att pojken ”hade det svårt
med att svälja man visste inte och angav alla beteende störningar tills han
kräktes och man undrade om han hade en ”dolcit” (störning på balans-
sinnet, placerat invid hörselgångarna i örat) grunden ja det kostade ju
honom ja hela denna runda av pedagoger och psykologer och hur man
snävar in sig och inte ser till helheten”. Hörselnedsättningar kan vara av
tillfällig natur eller ett bestående handikapp, enligt LÄK:3. Alteriteten blir
påtaglig när LÄK:3 talar om samarbete kring professionell samverkan.
LÄK:3 ser audionomen som kontaktperson mellan hörselkliniken och
skolan.

BVC:1 Ja det är speciallärarna som kan det här på nåt konstigt sätt. Så jag
har ju 16 års erfarenhet så har jag en del praktiska råd att ge det kan jag. Jag
har träffat speciallärare så har jag träffat dom och lärt mig då att se då jag är
ju ingen pedagog utan psykolog men det har varit roligt dom gånger när
man försöker. Det var ett väldigt sug i skolan efter utredningar av barn och
att man ville ha de här råden ja hur skall jag jobba då. Dom vill gärna ha
dom här nivåerna då. Vad de kan kräva av barnen det är inte bara starka och
svaga sidor av barnet utan också vad kan jag förvänta mig av barnet? Är det
så eller så?

Förskollärare är också sugna på konkreta råd. Men jag tycker att de har ju
sig själva att gå till. Dom har också material men om jag säger att dom skall
jobba med olika perceptionsövningar så tror jag att förskolläraren skall ta
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för sig och jobba med det. Men dom vill gärna ha mer och det vill föräldrar
också ha. (Min fråga: Vad beror det på?) JA dom vill jobba konkret. De har
svårt att översätta det här. Ja det är ju så i skolan också det är jättesvårt det
[…]

JA när det gäller mig som psykolog är det ju lättare att beskriva de
svårigheter barnet har men när det gäller LoS/D det är ju pedagogens
uppgift men där ja jag kan ju ha ideér. Men jag är ju inte expert på det här
som pedagogerna skall jobba med. (har du jobbat med lärare) Ja när jag
jobbade som skolpsykolog hade jag samarbete på låg och ja då kunde vi ju
sitta och diskutera hur då ja (eh) och kanske hitta ja inte så att man kan
beskriva metoden utan det var ju varje barn som man då hittade individuella
lösningar för. Det var till exempel barn som hade auditiva svårigheter om
man hade problem med själv pratar mycket och återkopplingen auditivt
hade visuellt problem så kunde vi diskutera. Men det är klart att jag har med
mig gamla kunskaper när jag ger med mig information.

BVC:1 psykologen visar på intersubjektivitet när hon hänvisar till sam-
arbete med speciallärare och förskollärare. Specialläraren är enligt BVC:1
den pedagogiskt ansvariga för att identifiera LoS/D- problematiken bland
skolbarnen. Det parterna utbyter kompetenserfarenhet om är nivåer som
BVC-psykologen förväntas kunna läsa av hos barnen. Det som BVC:1
säger sig ha erfarenhet av är samarbete med speciallärare och ”lärare på
låg” (lågstadielärare). Hon berättar att ”då kunde vi ju sitta och diskutera
hur […] att man kunde beskriva metoden utan det var ju varje barn som
hade auditiva svårigheter om man hade problem med”.

AUD:1 Ja ibland är det logopederna men inte direkt mer med andra
audionomer. Ja jag handleder jag audionomstuderande och sen är det ju
sköterskeelever på mottagningen och sen har vi ju utbildningsdagar för
lärare hos grund och särskollärare och det är årligen varje höst och sen är vi
på gång att starta upp skolsköterskor där vi vill utbyta erfarenheter för att
höja varandra kan vi väl säga. Det skall vi lägga ut ett program, en utbild-
ning som vi hoppas kunna genomföra varje år. Det är Pedagogiska hörsel-
råden där är jag jag tillhör öronkliniken och den tekniska hörselvården vi
kommer med flera bitar pedagogiskt sen skall vi ha med LÄK:3 som du
träffade. Han skall föreläsa om anatomi och Ola vår skolingenjör han skall
ta det tekniska biten och jag skall prata om varför det är viktigt att upptäcka
detta så tidigt.

Audionomen AUD:1 har en ställning mellan logoped och skola. Hon är
utbildad att träna den som får hjälpmedel på grund av hörselnedsättning så
att personen kan lära sig sitt hjälpmedel. AUD:1 säger sig samarbeta med
andra audionomer och hon handleder sköterskor, men inte direkt med
logopeder. Intersubjektivitet är här inte etablerad mellan logoped och
audionom.
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Sammanfattning

Intersubjektivitet när det gäller samarbete mellan läkare och läkare är på-
taglig. Ögonläkaren säger sig ”ha tätt samarbete med barnläkarna här” men
det är låg intersubjektivitet mellan lärare och läkare. Sålunda ställer sig
läkarna frågande till speciallärares kunskap om LoS/D problematiken.

LÄK:2 uttrycker alteritet i relation till samarbete mellan logopeder,
psykologer och pedagoger. Hon efterfrågar dock transprofessionell kom-
petens som går över institutioner. Informanterna uttrycker svag intersub-
jekttivitet i relationen mellan yrkesutövare inom BVC och skolan. LÄK:2
talar om ”överrapportering från BVC”. Medan en befintlig intersubjekti-
vitet blir omnämnd av LÄK:2 i form av att ”men samverkan mellan BVC
och barnhabiliteringen det är klart att den finns”.

Yrkesföreträdare inom vården visar märkbar alteritet visavi förskolan/
skolans yrkesföreträdare. I det exempel, som informanten LOG:1 anger,
hade hon ansvar för en pojke under ett par år, men utan samtal med för-
skollärarna vad gäller pojkens språkutveckling ”Nej inte förskollärarna har
jag inte pratat med”.

Intersubjektivitet i relation till samverkan mellan BVC-psykologen och
skolans lärare visar BVC:1 exempel på när hon säger:

BVC:1 det var ett väldigt sug efter utredningar av barn i skolan och att man
vill ha dom här ja råden hur skall jag jobba då. Dom vill gärna ha dom här
nivåerna då. Vad de kan kräva av barnen- det är inte bara starka och svaga
sidor av barnet utan också- vad kan jag förvänta mig av barnet? Är det så
eller så?

Intersubjektivitet i relation till samverkan mellan förskollärare och BVC-
psykologen exemplifieras i utsagan om samarbete vad gäller tillverkning av
material för språkträning, när hon säger: ”Förskollärare är också sugna på
konkreta råd. Men jag tycker att de har ju sig själva att gå till. Dom har ju
också material men om jag säger att dom skall jobba med olika percep-
tionsövningar så tror jag att förskollärarna skall ta för sig och jobba med
det”. Logopederna har kontakt med skolan, men i utsagor som svarar på
frågan om samarbete hänvisar de till ett diagnosspråk som länken till det
samarbetet. En tolkning av utsagorna pekar mot att det inte räcker för att nå
transprofessionell kompetensförståelse.

LÄK:1 som arbetat i många år som skolläkare, LOG: 2 som har arbetat i
skolan vid sidan av en speciallärare och BVC-psykologen talar om sam-
arbete med lärare som vill ha råd på ”olika nivåer”. Alteritet blir tydlig vad
gäller utbyte av kompetens och uppföljning av LoS/D. Respektive utsagor
ger mig ingen indikation på att det sker ett kompetensutbyte, dvs. att barnen
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följs upp över tid och i samarbete mellan yrkesutövarna. Det förefaller ske
mer i form av ”överlämnande” men med lite utbyte (jfr stadieövergång,
Dahlgren & Lenz Taguchi 1994; Davidsson, 2002) och lite problematise-
ring av vad som hänt med barnen. I det fall LOG: 1 relaterar till möten
upplever hon sig nästan inte förstådd eller hörd med sin professionella
kompetens gentemot skolan, utan övertar nästan mammans roll för att bli
tydlig i det hon ser som specialistfunktion.

Fråga 3. Vilken kunskap stöder Du Dig på när det gäller LoS/D?

LOG:1 Man håller kanske på det man blivit utbildad på det är ju så jag har
varit ute i femton år innan jag läste in komvux och var hemma med mina
barn. Och så började jag med barn och det här med barn och språk har jag
alltid tyckt varit intressant därför att jag har tyckt det är spännande hur dom
lär sig. Nu har jag ett barnbarn som nu lär sig han var tyst tills han var två
och nu exploderar han och nu kan jag koncentrera mig […] och så har jag
den här logopedutbildningen men som sagt skolans värld har jag ingen
aning av. När jag tittar på test vad jag tittar på alltså när jag tittar på och
skall sätta diagnos då har jag ett informellt test som inte är något test över
huvudtaget och som jag gör med nästan alla barn där jag liksom kan dom
färger förstår dom instruktioner alltså jag beskriver en bild alltså barnet har
bilden framför sig och samma bild och på samma bild ber jag barnet peka.
Regnells test när man kollar förståelse han skall arrangera föremål på olika
test och WISC 13 test och det är standardiserat när jag har märkt att något är
galet och sen är det psykologtest vi försöker hålla så att vi får fram vilka
svårigheter som finns. Dyslexiutredning då går man in ännu mer strukturerat
då går man in på klarar barnet hör barnet skillnad på språkljud och då blir
det mer att vi rådgör med varandra men det har jag inte gjort kan man säga
är det kan det vara att han gör så och så kan man säga kom igen en gång till
när barn kommer på remiss men det är inte klart förrän ja det kan ju vara så
att vi får en treåring som inte pratar alls och inte ger ögonkontakt då kan
man remittera till autismteamet dom gör ju en del på barn och det får
barnpsykologen remitterar till. (Min fråga: Är åtgärder pedagogiska?) Ja vi
säger att problemet är ett pedagogiskt problem om barnet har svårt att tolka
det han hör då tycker jag att det är skolans sak att få det här visuellt. Och om
jag går tillbaka till dyslexi då som ju per definition är ett handikapp och om
handikapp per definition är något som inte går över då skall man ju ha andra
bitar i sina krav då kan man ju ha det här med band alltså att kunna ta till sig
kunskapen på ett sätt som är lättast för mig att ta till mig kunskapen vad
skall jag säga att det väsentliga är inte jag måste få det andra också extra
träning men det viktigaste är att man kanske inte lägger allt krut där utan att
man lägger lite krut på att jag att det är inte det att jag inte kan ta till mig
kunskapen, jag kan bara inte göra det på traditionellt sätt.

                                               
13 WISC test (Wechlser Intelligence Scale for Children), intelligenstest för barn, utarbetat

av David Wechsler. Det består av flera deltest, som mäter olika förmågor och samman-
taget ger ett mått på individens intelligens. (Pedagogiskt lexikon, 1996, s 692)



80

Logopeden LOG:1 beskriver sig stödja sig på professionell kunskap om
LoS/D och ett erfarenhetsinnehåll. Erfarenhetsinnehåll inkluderar egna barn
och erfarenhet av barns språkliga utveckling inom vården. Det som hon
refererar till inom det egna professionella kompetensområdet är test.
Dyslexiutredningar och foniatriska benämningar överlåts enligt LOG:1 till
psykologen. LOG:1 säger sig använda test som utarbetats av psykologer.
Hon har gjort ett eget test och använder sig även av WISC-test. LOG:1
redovisar vidare den kunskap hon refererar till som en professionell ter-
minologi i form av ”diagnostermer”, såsom exempelvis Asperger och
autism. Diagnosterminologin för autism exemplifieras av logopeden med:
”inget prat alls och ingen ögonkontakt”. Iakttagelserna LOG:1 återkommer
till är att barnet inte får läsförståelse vid sin läsning. Hon hänvisar då till att
det är ett pedagogiska problem. Vi (logopeder) säger ”att det är ett pedago-
giskt problem om han (barnet) har svårt att tolka det han hör”. LoS/D är ett
pedagogiskt problem när barnet (inte kan tolka det han hör). LOG:1 visar
alteritet i exemplet ovan ” när det kommer till att förstå och tolka ljud” och
hänvisar då till detta såsom skolans domän, medan att ljuden formas och
placeras ”riktigt” i munnen är logopedens ansvar.

Alteritet mellan skola/vård visavi skolans yrkesgrupper bli tydlig i ytt-
randet av LOG:1 att: ”skolans värld har jag ingen aning om”. Kunskap om
den pedagogiska kompetensen avgränsar LOG:1 till att det är skolans
”sak”. (LOG:1); ”då tycker jag det är skolans sak att få det visuellt”. LOG:1
efterfrågar en intersubjektiv situationsdefinition när hon påpekar det viktiga
med att skolans professionella kan erbjuda alternativa sätt för barnet att lära
sig ett innehåll på. LOG:1 uttrycker det genom att elever med LoS/D kan
erbjudas olika sätt att lära sig på genom ”att ta till sig kunskapen på det sätt
som är lättast för mig”.

LOG:2 Ja, grejen är ju den att jag har varit intresserad av läs- och skriv
länge därför att jag har jobbat i skolan länge obehörig lärare under åtta år
och då hade jag kontakt med en lärare som var utbildad uppe i Umeå och
hon satte in mig i Maja Witting metoden. Med Maja Witting metoden och
det här var i början av 80-talet tror jag. Jag gick logopedutbildningen så
läste jag läs- och skrivutveckling vid Lärarhögskolan i Malmö där Eva
Magnusson och Kerstin Naucleér som har forskat om det här fanns och det
var dom som var lärare och så har vi också den enda barnspråksprofessorn
som finns nere i Lund och henne (Ragnhild Söderbergh?) ja, just det gick
jag till. Hon hade ett slags öppna seminarier. Maja Witting metoden om det
finns en lärare som är motståndare till det jag gör hur gör man då? Det är
inte så lätt heller (Min fråga: Du måste vara insatt i fler metoder för att möta
barnets metod om lärarna inte vill Witting tar du reda på vad de kan?) Ja jag
tar reda på jag frågar hur ser du på det här hur skulle du vilja jobba med det
här barnet det är det här som är det här barnets problem (ja) och det vet jag
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utifrån dom test och analyser som jag har gjort som logoped och som vad
skall jag säga dom kliniska erfarenheter som jag har skaffat mig. Sen har jag
gått vidare utbildning så jag får i Huddinge en 5 poängs utbildning om läs-
och skriv. Och sen är det då min erfarenhet ifrån när jag arbetade med
dokumentation utvärdering och analys som instrument. Man måste göra ett
åtgärdsprogram om vad som skall göras. Det är som Barbro Johansson säger
det är ingen ide att utreda om man inte är beredd att göra något åt det. Det
måste bli ett aktivt arbetande av det här.

LOG:2 har kunskap om LoS/D via erfarenhet av skolan, projektarbete om
metoder kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexiutredningar, kliniskt arbete
med LoS/D och samverkan med lärare om åtgärdsprogram för det enskilda
barnet. LOG:2 svarar på frågan genom att orientera och benämna de profes-
sionella möten som hon deltagit i. Hennes förhandlingsberedskap att möta
en transprofessionell kommunikationssituation är bred. Hennes pro-
fesssionella kompetensförståelse erbjuder ett medvetet evalueringsspråk
och intresse av att möta intersubjektiva situationsdefinitioner. Ett exempel
på detta visar LOG:2s upprop: ”det måste bli ett aktivt arbete av det här”,
vilket analyseras här som invitation till samverkan (det jag benämner i
denna studie som transprofessionell kommunikation).

LÄK:1 Det kommer ju mer och mer fakta från den pedagogiska världen att
det är inte ögonmotoriken som man skall träna. Men dyslexi är en medfödd
svaghet i förmågan att tolka bokstäver ja vad skall jag säga tolka ord och
bokstäver att tolka ihop bokstäver till ord och meningsfyllt sammanhang.
Och den är medfödd men träningsbar. När jag säger läs- och skrivsvårig-
heter blir det ett väldigt vitt begrepp om man bara säger så här läs- och
skrivsvårigheter kan ju vara allt ifrån att man är ointresserad omogen låg
intelligent inte har några bra föräldrar ja jag talade om dyslexi och då
definierar jag det som att man är normal intelligent och har en isolerad
svårighet att just uppfatta kombinationer som meningsfulla ord ja eh
avkodning.

LÄK:1 är oftalmolog (ögonläkare). Hon säger sig stödja sin kunskap om
LoS/D på ”fakta från den pedagogiska världen”, men att det ”inte har med
ögonmotoriken att göra”. LÄK:1:s utsagor visar på intersubjektivitet mellan
barnhabiliteringen och ögonkliniken. Hon har arbetat på kliniken och sam-
arbetat med barnhabiliteringen. Dyslexi är enligt LÄK:1: ”en medfödd
svaghet i förmågan att tolka bokstäver”. Denna definition ligger nära den
Lundberg & Höjen (1990) redovisar och den som WHO rekommenderar.
Läs- och skrivsvårigheter är enligt LÄK:1 ett vitt begrepp, men hon säger
”en isolerad svårighet att just uppfatta kombinationer som meningsfulla ord
ja, avkodning”
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LÄK:2 Har inte sysslat med neuropsykologiska bedömningar mer än det
som läkare måste kunna ja, som barnläkare måste kunna. För då är jag
ansvarig både administrativt och medicinsk i S-landsting men inte admi-
nistrativt ansvarigt för BVC-personalen det är närområdet men jag är medi-
cinskt ansvarig och därmed kompetensutveckling och utbildning och
kvalitetssäkringen men jag har kvar endokrinologin. Men det handlar inte
om BVC generellt det här är nytt för det ja, däremot hur ofta träffar jag på
barn med dyslexi då finns det andra som är experter psykologen t ex. Hon
kommer att kunna ge dig. Och sen har jag ju kunskap som finns på BVC 5
1/2-årsundersökningen. Nu när 5 1/2-årsundersökningen kom är 4-års-
undersökningen den är ett förarbete som görs och den förundersökning är
den stora. Där har barnet ett protokoll som läkaren också fyller i (svagt)
dagis personalen får veta och föräldrar så har vi det i vårt län. Här har vi en
pamflett på det här jag har med till föräldrarna och det gör jag som en fråga.
Men att man kan avläsa från dom här testerna att man kan uppmärksamma
barn som riskbarn det tror jag. Att de kan få diagnos. (Min fråga: Varför tar
det så lång tid tror du) Ja det tror jag beror på information. Och från förskola
och BVC hamnar i ett vakuum och ibland så blir det så på grund av
tystnadsplikt.

LÄK:2 hänvisar till psykologer som de som har kunskap om LoS/D. Själv
är hon endokrinolog. Analysen av LÄK:2:s uttalande visar påtaglig alteritet
vad avser utbytet om LoS/D transprofessionellt. Orsaken hon anger är den
professionsgräns som tystnadsplikten markerar. LÄK:2 säger det beror på
ett ”vakuum” som ”förskolan och BVC hamnar i”.

LÄK:3 Men barn med LoS/D har ju ofta hemma hos BUP (Barn- och
Ungdomspsykiatrisk mottagning) utan uppmärksamheten ligger nog mer på
dom tidiga åldrarna men där kommer ju inte dom eleverna in. Det är ju en
väldigt mycket som sker under förskoleåren som rör talutveckling och/eller
nedsatt hörsel. Men det är ju mest vid BVC där man kan se försenad
talutveckling. Men min bild av LoS/D är väldigt diffus. Det är väl kamrater i
skolan man har sett att det inte fungerade ja vad det beror på vet man väl
egentligen inte. Och vi har väl inte så mycket saker att erbjuda och det vi
har är påpekat vid behandling som rör hörselnedsättning.Vi har ju betoning
på afasi strokepatienter det som är patologiskt då hittar man ju på den
hjärnan. Men vi förstår ja att de barn som har hörselskador lätt blir miss-
förstådda i skolan.

LÄK:3 anger att ”min bild av LoS/D är väldigt diffus”. LÄK:3 talar om
LoS/D som en försenad talutveckling. Alteriteten förefaller uttalad i det att
LÄK:3 inte ser skäl till samverkan. Han uttrycker att: vi har väl inte så
mycket saker att erbjuda och det vi har är påpekat vid ”behandling”. Det
LÄK:3 säger sig förstå är: ”men vi förstår ju att de barn som har hörsel-
skador lätt blir missförstådda”.
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AUD:1 Ja det jag har är en utbildning om som har treårigt gymnasium och
högskoleutbildning till det. Rent praktiskt tar ja jag tar ett audiogram jag kan
ta audiogram då sätter jag barnen i den här boxen och så får de lyssna på ord
jag säger EV och då skall barnen lägga A – EVA och det här ljudet skall då
vara på en behaglig samtalston. Lagom är en väldigt stor spännvidd vad som
är lagom för dig är inte lagom för en annan då får dom lyssna på några ord
först. Ja det här är lagom starkt och då skall de upprepa det sista ordet i varje
mening. Och hör de då inte sista ordet gissar dom och det säger dom då. Att
de hörde inte vad han sa (han är rösten på bandet) Så dom har ingen person
att avläsa utan det är bara att lyssna till vad dom hör. […] Ja sen är analysen
så att jag ser att normal hörsel med rena toner i förhållande till
audiogrammet, har man en viss procentsats då som taluppfattningen MCL
kallar man det för ”Most comfortable level” för patienten. Och då ser man
hur många procent det är och har man då normalt värde då har man oftast
inga större anledningar att ha mer än 96 –98% hörande

Annorlunda skulle det vara med dom som har perceptionsstörningar. Det
vill säga att dom inte kan koda det dom får in hörvägen vad är vägen till att
nå ja läs och skrivsvårigheter ja för många föräldrar säger ju att det går inte
så bra i skolan han har svårt att läsa och skriva han får besvär av det här då.
Men man har inte utrett säger en del föräldrar om det är dyslexi men jag
följer ju inte upp utan jag hoppas ju att [ det låter ju klent] har man ju nu då
skickat remiss hit och det gav ingenting så att säga mer det gav inte det var
inte orsak i att han inte hörde med skolan men (Min fråga: Du har gjort
ditt?) Ja jag säger att det kan ju bero på att de inte kan koda vad som möter
dem och föräldrarna säger ja det har du rätt i när jag säger att det är olika
med att lära in dom känner igen sig och en del föräldrar säger att ja jag hade
det också ganska jobbigt i skolan.

Audionom AUD:1 stödjer sig på sin ”högskoleutbildning”(se tabell 1) och
med hjälp av audiogram kartlägger audionomen ljud- och hörselupptagning
hos individen. Hon urskiljer hörselns funktion och räckvidd när det gäller
att uppfatta tal, men konstaterar att den funktion som hörseln har att ta upp
av ljud inte löser störningar i förmågan att avkoda hörvägen: ”det vill säga
att dom inte kan koda det dom får in hörvägen”. Alteritet visavi trans-
professsionell kommunikation blir påtaglig när audionomen hänvisar till
den mätning som avgränsar hennes professionella insats, nämligen hörsel
som funktion. Föräldrarna tar den information som ges till dem och kan då
gå vidare, menar hon.

BVC:1 Ja när det gäller mig som psykolog är det ju lättare att beskriva de
svårigheter barnet har men när det gäller LoS/D det är ju pedagogens upp-
gift men där ja jag kan ju ha ideér. Men jag är ju inte expert på det här som
pedagogerna skall jobba med. (Min fråga: har du jobbat med lärare)

Ja när jag jobbade som skolpsykolog hade jag samarbete på låg och ja då
kunde vi ju sitta och diskutera hur då ja (eh) och kanske hitta ja inte så att
man kan beskriva metoden utan det var ju varje barn som man då hittade
individuella lösningar för. Det var till exempel barn som hade auditiva
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svårigheter som man hade problem med barnet själv pratar mycket och
återkopplingen auditivt men hade visuellt problem så kunde vi diskutera.
Men det är klart att jag har med mig gamla kunskaper när jag ger med mig
information. Jag kommer i kontakt med skolan när jag gör en uppföljning,
när de här barnen kommer upp i skolan. Och då ville jag se vilket prog-
nostiskt värde har den här 5-årsundersökningen (Min fråga: gjord på BVC)
för barnen? Och nu är ju den inte uppbyggd för att vara prognostisk utan för
att uppmärksamma barnen. Jag tittar på det auditiva sekvens minnet. Jag
arbetar mycket med bilder. Det kan bli aktuellt med WISC test och Griffiths
utvecklingsskalor.14 Numer frågar ju ofta och stöder mig på att jag och för-
äldrar vi kan jobba med barnet och det finns ett datatek som man kan göra
mycket för barnens utveckling. Sedan frågar ju föräldrar om jag kan komma
till förskolan eller skolan här skall vi be att få informera förskolan och det
finns ju också kurser för att lärarna skall få information. Men ja man stödjer
ju sig på störningar då. Det är ju också att barn talar svårt redan tidigt när
man ser att de har problem att uttrycka sig i gruppen. Då korresponderar jag
detta.

BVC:1 psykologen beskriver LoS/D som ett pedagogiskt problem: ”det är
ju pedagogens uppgift, men jag kan ju ha idéer”. BVC psykologen samlar
information genom tester. BVC-psykologen ser som uppgift att informera
föräldrar och förskola/skola.

Sammanfattning

Informanternas utsagor visar hög grad av intersubjektivitet mellan vård-
informanterna vad avser test och klinisk erfarenhet. Här blir det tydligt att
diagnosspråket dominerar. Avsaknad av en intersubjektiv situationsdefini-
tion mellan skolans och vårdens personal leder till uppfattningen att yrkes-
språket inom behandling borde dominera även i skolan. Följande exempel
kan belysa detta. Enligt psykologen skulle kravet för lärare i förskola och
skola vara att lära sig detta diagnosspråk för att ett ”kompetensmöte”
mellan yrkesutövarna skall bli möjligt. Yrkesspråkets två nivåer praktisk
medvetenhet, det yrkeskunnandet som är vardagsnära och outtalat och dis-
kursiv medvetenhet dvs. det uttalade och dokumenterade överlappar
varandra.

Även om psykologen hävdar att hon nu inte ställer diagnos och att hon
har erfarenhet av att diskutera ”individuella lösningar ” med lärare, så före-
faller det som om det är psykologen, som delar med sig av ”information”
och att hon stödjer sig på tester som anses ämnade att föregå ev. diagnos.
Frågan är då var samtalet kommer in, var kompetensmötet sker i de fall då

                                               
14 Griffiths utvecklingsskalor, två bedömningsskalor utarbetade av den brittiske

psykologen Ruth Griffiths. De bedömer barnets motorik, personliga och sociala
beteende, hörsel och tal, samordning av öga och hand samt ”performance”. Skala två
bedömer även barnets praktiska resonerande. (Pedagogiskt lexikon, 1996, s 219)
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det inte är problem av grav art men där tidiga transprofessionella möten
skulle ge utbyte.

Fråga 4. Hur uppfattar Du ditt ansvar för barn och ungdomar med LoS/D,
som söker Din hjälp?

LOG:1 Vi har alltså gjort så här nu att vi har delat ansvar vi har delat upp
gruppen vård och omsorgsstaben där man skall titta på det här med
gränssnittet vem som skall göra vad. Ja så jag tycker att vi har kommit fram
till en ganska bra lösning för nu har vi kommit fram till att så här tycker vi
att det skall fungera när man har haft det på remiss till kommunen och jag
tror inte man fick nåt svar på det här utan det var tyst. Alltså så det tycker
väl dom också då när man inte får nåt svar. För om man säger att det är
något medicinskt det gäller ju inte alla barn som det finns en medicinsk
förklaring men gör det det så är det ändå problemet att det är skolan som
skall sköta det och det är där man från skolans håll inte vet vad man skall
göra. Men där man från logopedens håll talar om att det här och det här har
vi kommit fram till och då är det ju ett samarbete om ett åtgärdsprogram
som skall till. Det är inte så att här sitter jag och jag har bestämt att ni skall
göra inte så utan att man gör det här i samarbete med skolan finns dom här
möjligheterna för vi kan ju inte skolans arbete lika lite som skolans kan
sjukhusets. Men sen skall man ju satsa på utbildning för lärare som den här
kommunen har gjort som vi tycker är jättebra. Vi har inte haft med lärarna
att göra mer än att vi har pratat ihop oss i landstinget så att säga. Jag har
inget med skolan att göra. Nej sen tycker jag att det kanske är lite har gått
troll i det här det har blivit lite populärdiagnos man har fokuserat på
problemet och så får man en överrekrytering. För 5-10 år sedan då var det
MBD som var populärt då fick man en överrepresentation av såna barn jag
menar inte att problemet inte finns för det gör det helt klart det är inte så
men att man får fler remisser än vad som är nödvändigt ja men det är ju
dumt att säga också dialog. Men föräldrar kanske oroar sig mer dom ser
kanske inte att det här är naturlig del av utveckling av deras barn. Samtidigt
som vi ju har ett samhälle som ju mer och mer bygger på kommunikation
man måste kunna läsa man måste kunna skriva man måste kunna ta till sig
den skrivna texten.

Alteritet mellan parterna blir tydlig i det som betonas av LOG:1, som talar
om samarbete som svårbedömt med skolan om barnen: ”det finns en medi-
cinsk förklaring men […] så är det ändå problemet att det är skolan som
skall sköta det och det är där man från skolans håll inte vet vad man skall
göra […] Men där man från logopedens håll talar om, att det här och det
här har vi kommit fram till och då är det ju ett samarbete om ett åtgärds-
program som skall till” […]. Talet om samverkan kommer inte parterna till
del. En intersubjektiv situationsdefinition kräver arenor och parterna verkar
sakna detta. LOG:1 säger: ”Vi har inte haft med lärarna att göra mer än att
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vi har pratat ihop oss i landstinget så att säga. Jag har inget med skolan att
göra.”

LOG:1 jag tänker på vad är dom som skall komma barnen till del. Man kan
ju se det hos dom här språkstörda barnen man har ett barn som är fem – sex
och man ser att det är ett barn som har klar språkstörning inte så mycket när
det gäller ljuden utan mer när det gäller förståelsedelen och kan man se det
och få det förstå om man inte kan det så kommer det barnet att få läs- och
skrivsvårigheter. Ja det vi försöker göra då det är ju språkstimulansen jobba
mycket konsultativt på förskolan vi jobbar mycket efter Bornholms-
modellen. Vi är tre i norra delen ja hur många barn vet jag inte hur många
barn per år får diagnos och hur många barn av de som får hjälp behöver
diagnos och vad innebär det i from av insatser? (Min fråga: Hur gör man?)
Den språkliga diagnosen är det ju vi följer. Vi får många barn med fonem-
störningar med tjocka l och som inte kan säga ’s’ och det finns mycket
annat. Det lönar sig att komma åt problemet tidigt. Det är inte säkert att
barnen förstår det för de försöker ju på alla sätt och vis att slingra sig ifrån
det här ja det gör dom jag har nån kille som jag jobbar med han pratar
ganska bra men han har jättesvårt med prepositioner och det är först nu som
han förstår han går fem veckor sen är han bort tre och sen kommer han
tillbaka och sen har han resurser på förskolan och mamman hjälper. Det är
först nu som han kan säga ja men jag kan ju inte och det är ju det som han
först måste ha insikt om att han inte förstår också för att han skall hitta
hjälpen och när det är svårt drar han sig undan han drar sig till och det här är
en sån här som får han inte klarhet så kommer han att få läs- och
skrivsvårigheter. Och det kan man ju inte säga om en sexåring när men det
kommer fram.

Alteritet i frågan om parternas uppfattning vad avser ansvar för LoS/D blir
påtaglig mellan yrkesutövarna i skolan och vården. Logopeden LOG:1
anger ett exempel och säger ; ”vi kan ju skolans arbete lika lite som skolan
kan sjukhusets”. Logopeden berättar om svårigheter med benämningar och
begrepp. Till exempel kan, enligt LOG:1, en medicinsk benämning ge för-
klaring på språkstörning men det är skolan som ”skall ta itu med det”.
Logopeden LOG:1 säger ”men där man från logopedens håll talar om, att
det här och det här har vi kommit fram till och då är det ju ett samarbete om
ett åtgärdsprogram som skall till”. Logopeden talar om barn som har svårt
med ”förståelsedelen” och hävdar att kan man se det och få barnet att för-
stå, så kan förskolan/ skolan ta ansvar och hjälpa barnet till egen förståelse.

LOG: 2 Men det är så få fall som jag har följt hela processen på det här
sättet och jag tycker inte att det är en logopeds uppgift riktigt att göra att
göra det här heller utan jag tycker att den här pedagogiska biten det är
lärarnas mycket mer. Det är lärarnas kompetens det är det lärarna skall
kunna så jag måste säga att om jag gav mig in i att jobba med det då vore
det bättre att jag jobbade i skolan i så fall va Och det är ju ofta så när vi har
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gjort den här utredningen så säger vi i och med det här så är den här utred-
ningen klar och vi litar på att ni tar hand om det här så jag tror inte det men
dyker det upp några problem så i skolan som skolan känner att klarar man
inte av dom så är ni välkomna tillbaka men det är ytterst sällan det händer.

Logopeden LOG:2 skiljer på ansvar mellan pedagoger och logopeder. ”Det
är lärarnas kompetens det är det lärarna skall kunna så jag måste säga att
om jag gav mig in i att jobba med det då vore det bättre att jag jobbade i
skolan i så fall”. Logopeden gör sin del sin utredning och säger: ”i och med
det här så är den här utredningen klar och vi litar på att ni tar hand om det
här så”. Logopeden anser sig söka en intersubjektiv situationsdefinition i de
fall skolan kommer tillbaka för råd, ”men det är ytterst sällan det händer”
enligt LOG:2.

LOG:2 (Min fråga: Om det ni kommer fram till kräver mer) Ja då försöker
man påverka skolan eller tala om det nej vi tycker inte det i det här fallet
borde det se ut på det här och det här viset (utbildning) Ja vi försöker man
nog påverka skolan eller tala om för skolan att nej vi tycker inte det i det här
fallet tycker vi att det ser ut på det här och det här sättet. Men det kommer
ofta upp om man skall ha assistent eller om man skall plockas ut ur
klassrummet eller inte och olika varianter. Det händer nån gång att lärarna
kommer tillbaka för att fråga vad om vi tittar om det hänt något det är inte
ofta men det har hänt någon gång (Min fråga: tar skolan tillvara era
kunskaper om dyslexi) Nä jag har ju varit ute och handlett lärare om dyslexi
och det beror ju på vilken personlighet man har men jag har en lärare som
jag varit ute hos här i E och jag varit jag vet inte hur många gånger och hjälp
dem att göra disketter lärt ut hur man anpassa övningar Och den här eleven
finns här och då är det på den här nivån och då gör man disketter och då gör
man så här. Hon är så glad att jag kommer ut och visar henne och vi gör en
första disketten men sen kommer hon aldrig att använda den. Oh hon sen vet
jag eller bakom jag. Sen hör jag i efterhand att ja ”nu har logopeden varit
här ute igen men jag vet minsann bäst för jag har” hon är de som finns kvar
duktiga i och för sig men som har gått utbildning här med det system som
finns i kommunen och har varit med på alla utbildningar som givits här i
kommunen men inte tagit in nånting av detta utan bara kör sitt eget tycker
nog att det borde se ut på det här och det här sättet.

Alteritet mellan parterna vad avser tilltro till varandras kompetens när det
gäller åtgärder och förslag till kompenserande insatser blir påtaglig när
LOG:2 ger sin uppfattning och erfarenhet av lärares sätt att ta ansvar för
och använda logopedmaterial. LOG:2 säger att lärarna ”har varit med på
alla utbildningar som givits här i kommunen men inte tagit in nånting av
detta utan bara kör sitt”. Logopeden uppfattar sig först mottagen av läraren
och sedan besviken och säger: ”Hon är så glad att jag kommer ut och visar
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henne och vi gör den första disketten men sen kommer hon aldrig att
använda den”.

LOG:2 Jag tror att det beror på att man inte orkar med ändringar och att
man inte är delaktig i förändringsarbete jag tror att skolan skulle skulle ha
tillgång till en logoped kanske inte en logoped på varje skola men kom-
munalt anställd som skolan hade tillgång till där lärare (hur menar du) ja i
V-stad finns det logopeder som jobbar i skolan i V-stad finns ju det där har
vi två privatlogopeder som jobbar ute i skolorna som handleder och hjälper
till med lärare och då har dom avtal och överenskommelse och under den
principen jobbar dom och stöttar upp när det är barn som har språksvårig-
heter. Alla skjuter ifrån sig på något sätt och säger nejhej det här är inte vårt
ansvar logopedmottagningarna säger nehej det är inte vårt ansvar vi har inga
medel och resurser habiliteringen säger nej vi ska inte hålla på med dyslexi
osv och då finns det en massa som hamnar mellan stolarna det är t.ex. från
landstinget är det väldigt svårt och där är det en väldigt stor okunskap också
men det viktigaste är samarbetet att man kan tror jag.

LOG:2 talar om att ansvar som fördelas mellan kommunen och landstinget.
LOG:2 s uppfattning vad beträffar ansvarsfördelning mellan pedagoger och
lärare visar avståndstagande, alteritet. Vidare ger logopeden exempel på att
lärare inte använder logopedens utredningar. Enligt LOG:2 skulle logo-
peden samverka i skolan med lärarna, för annars ”kör lärarna sitt”. LOG:2
säger att det beror på att ”man orkar inte med ändringar”. LOG:2 ger exem-
pel på kommuner där ”logopeder som jobbar ute på skolor som handledare
och hjälper lärarna och då har dom överenskommelse och under den
principen jobbar dom och stöttar upp när det är barn som har språksvårig-
heter”. LOG:2 ger exempel: ”Alla skjuter ifrån sig på något sätt”.

LÄK:1 Ja vi har sagt att vi tar ansvar för att vi vill ha dom här barnen i en
ögonundersökning nån gång i andra tredje klass för att utesluta ögon-
problematik. Ja jag tycker att jag kan se på deras sätt att läsa hos mig att jag
kan inbilla mig att jag kan hitta vilka som är dyslektiker vilka som inte har
knäckt koden och vilka som är ointresserade men det kan jag säga på en
erfarenhetsmässig grund som jag kan tycka att jag står på. Man kan ju ha
mycket dålig synskärpa men fortfarande kunna få ihop bokstäver till ord..
Med hjälp av förstoring eller text på skärm och man måste ju för att det skall
vara vilsamt att läsa måste man ha ett vilsamt seende antingen med ett öga
som du ser med och och kopplar bort det andra då kan du läsa om du är van
vid det och eller om du har som de flesta har ett bra samarbete med ögonen.
Det som kan vara jobbigt som ibland kan ge skriv och läs eller framförallt
läströtthet det är det som vi kallar dold skelning och det är en av de saker vi
tittar efter då. Och det innebär att man måste jobba för att hålla ögonen i
samarbete annars blir du så trött (Min fråga: Förstår barnet det?) nej de
säger att det hoppar och att de blir trötta men det säger dyslexibarn också för
dom blir också trötta. Dom kan inte säga det så att det går att skilja på deras
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beskrivning. Några barn kan säga att det blir dubbelt. Då talar det för att det
kan bli något med ögonen.

Läkaren nämner inte samarbete eller samverkan med skolan. Hon ser mer
till att skolan skall skicka barnen till kliniken för test av skelning. LÄK:1
uppfattar att ”ögonproblematiken” kommer in i andra, tredje klass. Den in-
sats som LÄK:1 anger att hon genomför är skelningstest. Hon anser att hon
kan urskilja dyslektiker: ”jag kan inbilla mig att jag kan hitta vilka som är
dyslektiker”. Alteritet vad avser synsätt på samverkan står i relationen till
remissförfarande mellan skolan och ögonkliniken.

LÄK:2 Man måste förstå alla ser att barnet behöver hjälp men det får det för
sent lärare skall se vad de här barnen behöver ja jag tycker det är intressant.
Och så är det diagnos. Faran att ställa diagnos och jag kan inte säga att jag
förordar det ena eller det andra när det gäller diagnos men man kan se att
barnet och jag är sant med barnet men också hopplöst utifrån barnet det är ju
inte positivt att få diagnos däremot att föräldrar kan tycka det är skönt med
diagnos därför att då kan de som mamma och pappa bli förstådda. Det är
inte mig det är fel på. Det är nån annans fel han är avvikare och då kan man
ju säga att föräldrarna tar på sig skulden som skyller på barnen som brister
ut i frustration och därför är det lättare för dem att ha en diagnos.
Skuldkänslor avlastas men barnet kanske inte har fått hjälp ändå. Jag tycker
nu att jag finner att man begär ett intyg för att få resurser. Rektor har inte
rätt att tilldela resurser om inte doktorn ger intyg. Och då kan man ju tänka
att var det det som ger möjlighet att få så många timmar eller så mycket
resurser för att få kunskaper och det där tycker jag är så grymt att man
använder experten titeln för att öppna möjligheter till pengar så att det sitter
en skolpersonal eller på dagis som upplever det här barnet varje dag och det
eller personal på dagis ja det är i skolans värld det är inte min värld jag har
ju hand om det som är sjukt.

LÄK:2 ser dilemmat i att barnet som får diagnos också får bära en stämpel.
Alteritet blir påtaglig. Skolan får en diagnos av vården men kan inte använ-
da diagnosen. LÄK:2 säger: ”och det där tycker jag är så grymt, att man
använder expertentiteln för att öppna möjligheter till pengar så att det sitter
en skolpersonal eller på dagis som upplever det här barnet varje dag och det
inte är den auktoritet som gör att de får några extra timmar eller personal på
dagis”. LÄK:2 reagerar på lärarnas professionella status och medvetenhet
något som skiljer dem från läkarna: de är inte är ”den auktoritet som gör att
de får några extra timmar”. LÄK:2 hänvisar till skolan och kommunen när
det gäller ansvar: ”Och förskolan har BVC men här har ju skolan och
kommunen ett dubbelt ansvar. Jag kan ju inte följa upp så ja kan inte gå in i
skolans värld men jag har det förberedande”. Alteritet mellan parterna blir
uttalad när LÄK:2 konstaterar: ”Att det finns ju tillfällen där man inte sett
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barnet eller att andra bedömt men jag vet inte om det handlar om att förstå
varandras områden. Men om dagispersonal inte har tillräckligt med kun-
skaper för att kunna säga det här med mycket mer kunskap och pondus. Ja
vi måste ju stödja dom med att få status i sina åsikter. Samverkan vad vi
kan bidra med ja överlämnandet kan ju göras annorlunda. Alteritet vad
gäller samverkan inom skilda verksamheter mellan vården och skolan
exemplifierar LÄK: 2 med sin roll som skolläkare: ”[…] lärarna vet jag
inte, jag försökte sätta mig i lärarrummet men det var inte särskilt lätt att
komma i tal med lärarna men efter ett år så började man heja på mig i alla
fall”

LÄK:2 Nu är det ju så att 125 sköterskor skall testa 25 000 barn så att det
blir ju inte så mycket tid per barn. Det är ju svårt får sköterskorna och deras
chefer att det skulle delas in så här men det var direktiv uppifrån att  man
skulle behovsindelas geografiskt och det var norra delen. Och då skulle det
istället för att det var en barnsjuksköterska i varje bostadsområde som hade
massor med barn hela dagarna. Dom var experter kanske lite enögda men de
var expert på just det här på dom här barnen. Så från att det var så här att när
BCV-mottagningarna låg ute i bostadsområdena och sköterskorna såg bar-
nen och kände sina klienter till att distriktsköterskorna skulle ta hand om allt
även det lokala. Det goda med det förra organisationen var att vi fick god
kunskap om just det här geografiska området. Men det leder till uttunnad
barnkompetens. Distriktsköterskorna skall kunna allt om katetrar och sjuk-
vård i den bemärkelsen och vi tappar kompetens på det här med barnkom-
petens som de hade. Den expertisen har nu gått till generalisten som inte kan
det här. Det är hälsovård och sjukvård som ligger i detta och då tar sjuk-
vården över. Så det innebär att barnet som är somatiskt kroppsligt friskt det
kan man titta på en annan dag. Det är friskt. Det låter kanske övermaga men
trots att dom är så många så lyckas hon ta kontakt med dom. Sedan är det då
fyra personer det är psykologerna var av tre är för barnen och det vore ju bra
om dom kunde arbeta och ta en större andel av dom här barnen och arbeta
förebyggande och med kompensation och med föräldragrupper. Och dom
barn som har motoriska problem eller neurofysiologiska problem dom kan
få hjälp av psykologerna.

Alteritet mellan parterna vad gäller organisation av verksamheten inom vår-
den i övrigt och BVC-vården särskilt blir tydlig när det gäller närkontakten
mellan klient/barn. I exemplet hävdar LÄK:2 att den BVC-vård som var
barnkompetent har fått ge vika för en organisationsförändring. Den formel-
la kompetensen finns hos distriktsköterskan men den faktiska kompetensen
fanns hos barnsköterskan i bostadsområdet.

AUD: 1 Ja jag har ju ansvar för nej jag kan inte säga hur många barn jag
har. Man jag svarar på remisser men när jag får normal hörsel sen är dom
inte inskrivna här och då får dom förutan, ja svarar på remissen och dom får
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en kopia på det prover som jag tagit och det andra arkiveras i en journal som
vi sorterar på ett annat ställe inte på vårt närarkiv för det måste vara
pågående. Jag tror att det är väldigt trögt jag tror att flera som har LoS/D
dom har en liten hörselskada. Det är vad jag tror och det kan vara en
hörselnedsättning som är permanent kan var akut som är obehandlat. En
vätska som står i örat då blir den vätskan väldigt seg och trådig och då måste
det till ett högre ljud för att gå igenom. Men nybildad vätska i örat behöver
inte ge nedsättning men om vätskan får sitta länge så kan det bli
nedsättning. Vätskan i öronen och den har suttit länge och föräldrarna säger
ja han har hört dåligt länge då sätter man plaströr man suger ut vätskan och
sätter in nya. Orsaken till att dom får vätska är att den här tuban inte
fungerar normalt den så den är lite trång och barnen som inte har det får inte
ett luftfyllt öra. Då blir det vakuum i mellanörat och det skall det inte vara
det. Det är luftfyllt normalt och är det inte luftfyllt så kan vätska komma in i
mellanörat men när det inte är luftfyllt då producerar slemhinnorna vätska så
det kan var en grej och får det då medicinsk behandling blir dom av med
dom här problemen men dom har ju luckor ändå. Som dom ju då måste de ta
igen men jag tycker nog att många räcker det men det är ju då dom flesta
har nog en hörselnedsättning som gör att jag vill kontrollera dom. Och även
på mottagning hos en läkare och då kontrollerar vi dom en eller två gånger
om året. Per år har ja kanske en menar du över huvud taget dom som kom-
mer till mig är ju barn som har konstaterat hörselnedsättning sedan många år
tillbaka. De som går på hörselkontroller dom kommer, man kompletterar om
man behöver nya hjälpmedel. (visar ett A3 stort kartotek) Det här är mina
barn som har hörapparat eller lindriga hörselnedsättningar men de behöver
någon teknisk kontroll och man kan ha dom under uppsikt eftersom kraven
ökar när dom växer. Många såna här barn har ju problem i skolan och ja här
är ca 200 och det är A-kommun, B-kommun, C-kommun, D-kommun och
E-kommunbarn. Dess barn är integrerade i vanlig skola och när jag har gjort
mitt så kommer en tekniker ut till skolan men jag informerar föräldrar att gå
vidare om det inte hör dåligt men barnen kan ha svårt att koda ljuden dom
har svårt at koncentrera sig svårt att sitta still och (varför?) det är klart det är
svårt för dom när dom inte kan koda eller förstå det dom hör.

AUD:1 talar om sitt ansvar som begränsat till de barn som fått remiss till
foniatrisk klinik/hörselavdelningen och dessa barn har konstaterat konstant
hörselnedsättning. En intersubjektiv situationsdefinition skulle medverka
till en transprofessionell förståelse av hörselns betydelse för avkodnings-
förmågan. Alteritet mellan parterna gör att man tar lätt på problematiken
och ett samröre med hörseln, såsom AUD: 1 ger i exemplet: ”Jag tror att
det är väldigt trögt jag tror att flera som har LoS/D dom har en liten hörsel-
skada. ”

BVC:1 Många av de här barnen hade svårigheter som fanns med i den
grupp som jag hade tittat på om 5-årsundersökningen men jag tror att det
räcker inte med en bedömning vid ett besök för att man skall kunna uttala
sig om barnens språkutveckling. Man måste följa barnen noggrannare för att
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man skall kunna uttala sig över huvud taget. Jag tror att man lyssnar och har
barnet inte problem med talet så uppfattar man att det är ok då man ser inte
hur barnet tar till sig uppfattar eller tolkar text utan man hör bara barns tal ja
jag tror att dom här auditiva kunskaperna gör dom själva förvirrade för dom
har svårt att ta instruktioner och tolka vad dom säger fel svar på frågorna
ofta man får här på dagis knappt svar från sådana barn och här på dagis vet
man väl inte om de är obegåvade eller ja dom svarar på fel fråga och har
kvar någon gammal fråga i huvudet. Och vilken hjälp det behöver barnet då
den där svarar ju så konstigt ibland det är därför jag undrar ibland att han
hör inget vidare. Och föräldrar får också såna här ahaupplevelser och så har
dom med barnen varit och kollat hörsel och den är ju perfekt. Men nu har vi
ändrat vår information. Så att det skapar ju ändå en förståelse för det här.

BVC:1 hävdar att ändrad information ska ge de professionella möjlighet att
upptäcka barnen i tid och visa på förståelse för LoS/D-problemet. Alteritet
mellan parterna blir påtaglig när psykologen säger att ”på dagis vet man väl
inte om de är obegåvade eller ja, dom svarar på fel fråga och har kvar
någon gammal fråga i huvudet. Och vilken hjälp det behöver barnet då; den
där svarar ju så konstigt”. Behov av intersubjektivitet mellan parterna blir
tydlig.

BVC:1 Men man väljer ett annat tillfälle och pratar igen så att jaja man vet
väldigt lite om avkodning ja jag man har väl inte hört talas om det så
mycket. Ja man tar kanske 100 kontakter per år men sen har jag ändå
kontakter kvar. Men skolan vet inte så mycket om dom här barnen man har
hört talas om det men man tar inte tag i dom därför att man kanske inte har
tagit upp föräldraformuläret skolsköterskeformuläret läkarformulär och
förskoleformulär. Jag gjorde en studie av 5-årstestet. Av de fjorton barn som
testas fanns ett barn som inte avvek men övriga 13 hade svårt att utföra
testet de hade också senare svårt med läsning och problem med språket och
koncentrationssvårigheter trots att det stod i föräldraformuläret att barnen
var osäkra och hade svårt att koncentrera sig. Men förskollärarna har endast
uppmärksammat två av dessa barn och då handlar det om ett barn som har
svårt att återberätta och förstå motsatsbegrepp och det andra koncentrations-
svårigheter som skolpsykologen uppmärksammar i åk 3.

BVC:1 påpekar att: Man måste följa barnen noggrannare för att man skall
kunna uttala sig över huvud taget. Hon anser att en noggrann språklig upp-
följning vad gäller barnen krävs. Alteriteten uttrycks som: ”Men skolan vet
inte så mycket om dom här barnen, man har hört talas om det men man tar
inte tag i dom därför att man kanske inte har tagit upp föräldraformuläret
skolsköterskeformuläret läkarformulär och förskole-formulär.” Parterna vet
olika saker, men dessa kommuniceras inte transprofessionellt.
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Sammanfattning

Intersubjektiviteten i relation till uppfattat ansvar blir låg när det gäller
ansvar för remisser och remissvar mellan landstingets och kommunens pro-
fessionella yrkesutövare mellanprofessionellt. LOG:1 och 2 beskriver upp-
fattat ansvar som det som borde följas upp. Parterna anger ofta att det är
svårt att finna gemensamma beröringspunkter. Alteritet mellan parterna är
påtaglig.

Fråga 5. Vilka arbetsuppgifter/åtgärder uppfattar du att du medverkar i när
det gäller barn med LoS/D?

LOG:1 Och som jag säger till dom (lärarna) är Vad jag är ute efter nu är
och se om jag kan få Kalle att lyssna nu. Och som jag säger till dom är låt
säga att han har jätte svårt att flytta sig efter orden, att han jag är ute efter att
betona prepositionen att det är jätteviktigt det här med ställ dig bakom
framför nu står jag bakom så och så kan dom hitta på jättemånga varianter
på de här övningar i den dagliga konversationen. Men jag vet vad jag är ute
efter vad de än tränar. Det är mera inte kvantitativt utan det är mera
kvalitativt tycker ni att han att det funkar för honom. (Min fråga: säger dom
så) ja nu kan dom säga eller nej det är lika svårt det beror nu på vad det är
för en resurs han har för det är ju varje dag då. En del har personlig assistent
och där man kan jobba med lite grand och en del har resursförstärkning i
hela gruppen. Och det där är så väldigt olika hur man kan lägga upp det för
det är ju jättetråkigt för de barn som inte har problem med just den här
saken. (Min fråga: Får du detaljerad beskrivning någon gång från lärarna?)
Men det är klart det händer ju att dom säger ju ibland Ja nu har han lärt sig
att börja gå men han har fortfarande svårt med bakom eller framför vad det
nu är han har svårt med nu kan han dom där färgerna. Och ibland kommer
det inget för det är ju inte bara därför att barnet har fått en resurs så händer
det något så är det ju inte heller.

LOG:1 hänvisar till att hon kan hjälpa ”den resurs” aktuellt barn har fått
och hjälpa till ute i skolpraktiken.

LOG:1 Det är barnhälsovården där men jag vet inte hur dom har utarbetat
det men det har dom nog gjort över tid. Det är ju BVC sköterskorna som gör
det här som gör Barbro hm (Mitt tillägg: Wickström) tack som gör det som
tar hand om dom här lite kluriga barnen. Och så finns det ju psykologer.
(Min fråga: Vad säger förskollärarna) Ja jag tycker förskolepersonalen är
rätt öppna för det här mycket mer sen man började med det här Born-
holmsprojektet med det här språkinriktade då jämför man ju förskolan där-
för där är man ju aktiv när man jobbar med problemet och då ser man ju mer
barnet varje dag än vad man gör när man bara har den här screeningen den
är inte att förakta det är inte så jag menar utan den är jättebra i sig. Det de
upptäcker mest det är ju barnen med fonembrist.
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En intersubjektiv situationsdefinition blir påtaglig när LOG:1 talar om för-
skolans beredskap till samverkan/samarbete. LOG:1 säger: “Ja jag tycker
förskolepersonalen är rätt öppna för det här mycket mer sen man började
med det här Bornholmsprojektet” .

LOG:2 Och i den situation när man bestämmer vad man skall göra av det
här där bör förälder lärare vara med det är väl dom viktigaste personerna
(Min fråga: Är det en elevvårdkonferens eller är det ett möte?) Det kan vara
ett möte man jobbar olika på olika skolor men det kan var ett evk (elev-
vårdskonferens) det kan det vara. Sen kom jag ut och började jobba som
logoped och kom i kontakt med läs och skriv och med barn som har DAMP.
Det är en av metoderna som man kan använda så ser jag nog det. Det spelar
väldigt stor roll. Jag tycker det är viktigt att lära känna många olika metoder
för då kan man ju bedöma varje barn utifrån sig själv och hur dom jobbar
och vad det är det här barnet har svårt för. Sen måste man bedöma vad finns
det för personer runt det här barnet som exempelvis speciallärare. Man
måste se vilken situation dom är i för att jag kan inte komma ut som utre-
dare av läs och skriv och har då först en analys en test och säga hur det ska
vara men vad som händer när jag kommer till skolan när jag har gjort en
utredning det är ungefär så här va det här barnet har jag gjort en utredning
på och dom vid de här tillfällena har jag tittat på de här och här och här
sakerna och då redogör jag för det. Min analys av det här barnet är att han
har problem med det här på den och den nivån. Sen frågar jag läraren och
hur ser du på det här vad är din uppfattning och sen så säger läraren det
stämmer och det stämmer inte sen så resonerar man sig fram till att det är
nog så här det ser ut. När man har gjort det så funderar man på vad skall
man göra åt det här Jag kan inte komma ut med Maja Witting metoden om
det finns en lärare som är motståndare till det ja hur gör man då? Det är inte
så lätt heller ( Min fråga: Du måste vara insatta i fler metoder för att möta
barnets metod om de inte vill Witting tar du reda på vad de kan) Ja jag tar
reda på jag frågar hur ser du på det här hur skulle du vilja jobba med det här
barnet det är det här som är det här barnets problem (ja) och det vet jag
utifrån dom test och analyser som jag har gjort som logoped och som vad
skall jag säga dom kliniska erfarenheter som jag har skaffat mig.

Analysen ger att LOG:2 initierar en intersubjektiv situationsdefinition. Hon
anser sig samarbeta med avsikt på problemet i följande exempel: ”Man
måste se vilken situation dom är i för att jag kan inte komma ut som utre-
dare av läs och skriv och då har du först en analys en test och säga hur det
ska vara”. LOG:2 förhandlar om ett samarbete med läraren och säger: ” Sen
frågar jag läraren; och hur ser du på det här, vad är din uppfattning och sen
så säger läraren det stämmer och det stämmer inte sen så resonerar man sig
fram till att det är nog så här det ser ut. När man har gjort det så funderar
man på vad skall man göra åt det här?” men ” Jag kan inte komma ut med
Maja Wittingmetoden om det finns en lärare som är motståndare till det ja
hur gör man då? Det är inte så lätt heller”.
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LÄK:1 Ja i kommunen finns ju det här projektet. Det finns ju i landet och
den här diskussionen har ju förts mellan ögonläkare logopeder och peda-
goger länge och det finns ju om man jämför med andra länder en bred tvär-
vetenskaplig kunskap som är väl spridd bland läkarkåren. Så att det det ja
nej jag har inte haft samarbete med logopeder så dom nej svar nej. Ja för-
äldrar kommer ju. Jag svarar ja skolhälsovården så det är skolhälsovården
som är min kontakt både in och ut så att säga precis.

Alteritet vad avser uppfattning om logopedens specialistfunktion blir tydlig
när LÄK:1 inte har haft samarbete med logopeder. Hon ser skolhälsovården
mer som sin partner men känner också till väldokumenterade diskussioner
mellan skilda specialistkompetenser.

LÄK:1 Så att det är dom som är min kontakt och även ut till pedagogerna ja
sen är det optikerna där är det nåt slags samarbete för att barnen erhåller
glasögonen från dom. Sen är det nåt slags anti-samarbete för vi säger att
detta är inte deras bord så det är nån slags mötespunkt om dom har den
misstanken så skall dom remittera till oss likväl som alla andra skall remit-
tera till oss. Ja det finns ju alla barn ja ja om vi säger dom som har så
mycket DAMP symtom så att dom finns på habiliteringen eh men så att de
har glidet förbi fyra årskontrollen dom kommer ju till oss för att dom skelar
eller fyra års kontrollen för att dom klarar inte den nej för det är ju svårt. Nej
dom är ju mycket hos oss dom klarar ju inte syntestet i skolan va dom
kommer ju inte igenom där dom har svårt att hålla koncentrationen särskilt
länge. Det är olika dom har svårt att klara av det dom får komma och peka
och dom har ju också en ökad frekvens av skelning och sånt där och så dom
är ju många förr eller senare kunder hos oss. Ja jag vet inte hur många av
barnen vi sätter inte den diagnosen Jag sätter aldrig någon DAMP diagnos
och skiljer mellan olika grader och så där. Sen jag däremot sätter jag en
diagnos när det är dyslexi för det finns en diagnoskod för dyslexi så den
sätter jag ibland då. Ja det finns ju medicinska koder som är internationella
för varje patient som är här på besök får ju en diagnoskod för som till tillhör
besöket va. Och om inte annat så blir det ju bara syn och ögonundersökning.
Helt ospecifikt då och det skulle man ju kunna sätta på halva antalet barn.
För de hade ju inga ögonproblem dom allra flesta eller så, kan man ju sätta
då dyslexi. Det finns ingen kod så där för lite allmänt svårt för att lära sig
läsa det finns det ju inte.

Alteritet mellan optiker och ögonläkaren kommer tydligt fram när LÄK:1
säger: ”optikerna där är det nåt slags samarbete för att barnen erhåller
glasögonen från dom. Sen är det nåt slags anti-samarbete för vi säger att
detta är inte deras bord” LÄK:1 uppfattar att ”en del barn glidit förbi 4-
årskontrollen dom kommer ju till oss för att dom skelar eller fyraårs-
kontrollen för att dom inte klarar av den”.
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LÄK:1 En liten bit i det här den skall finnas med men den ska inte vara
huvudsak och eh lösningen är fel ord men åtgärderna skall i alla fall ligga
inom skolans ram och inom pedagogernas ram. Det är ju vad tvärheten-
skapliga forskningen kommit fram till. Och där menar jag är det ju en annan
sak om skolans resurser är små men vetenskapligt sett är det ju där åtgärder-
na skall sättas in. Och den medicinska åtgärderna här är ju minimala.

Speciallärare har man ju har jag ju erfarenhet min lilla erfarenhet av
skola då det är ju att de som är speciallärare det är dom som inte längre
orkar ha klasser men dom har ju en stor pedagogisk erfarenhet men ja jag
men jag vet ju inte riktigt om dom har någon specialkompetens det undrar
jag ibland.

Intersubjektivitet inom vården vad gäller ansvar och åtgärder finns enligt
LÄK:1. Det råder en tvärvetenskaplig uppfattning inom vården om att
ansvaret för åtgärder ligger hos förskola och skola. Alteritet mellan vård
och skola vad gäller uppfattningar om lärares kompetens kommer tydligt
fram i den senare utsagan.

LÄK:2 Ja jag har ju lärt känna en rektor och där hade jag en pojke som
också kom till den praktik jag då tjänstgjorde på och där rektor bad mig
hjälpa till att övertala så att den pojken skulle få hjälp. Men annars har jag
inte exempel på att skolan tar initiativ men skolan kommer på det här
almanackan är full. Men skolan har ju barn- och ungdomsnämnd och och vi
har ju nu sexåringar i skolan och vi har ju den här drömmen att 5-åringarna
gör undersökningen det kommer att ge oss kunskap. Vi har ju tre BVC
psykologer som går ut med en första information och handleder personal
träffar föräldrarna mera och att det blir bättre kvalitet och att man inte
skjuter på problem att vi kan hjälpa tidigare. Vi läkare är vana att uttrycka
åsikter muntligt och skriftligt medan förskolepersonal och lärare har så
mycket kunskap och erfarenheter ofta som dom kanske inte ens är medvetna
om och som dom inte är vana att uttrycka och inte vågar säga.

Alteritet blir tydlig i det att parterna inte har självklara rutiner för samtal om
samverkan. LÄK:2 uppfattar samverkan mellan skolan som beroende av att
enskilda kontaktpersoner initierar sådana.

BVC:1 Ja det är speciallärarna som kan det här på nåt konstigt sätt. Så jag
har ju 16 års erfarenhet så har jag en del praktiska råd att ge det kan jag har
träffat speciallärare så har jag träffat dom och lärt mig då att se jag är ju
ingen pedagog utan psykolog men det har varit roligt dom gånger, när man
försöker då. Det var ett väldigt sug i skolan efter utredningar av barn och att
man ville ha de här råden ja hur skall jag jobba då, som lärare. Dom vill
gärna ha dom här nivåerna då. Vad de kan kräva av barnen det är inte bara
starka och svaga sidor av barnet utan också vad kan jag förvänta mig av
barnet? Är det så?
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BVC-psykologens uppfattning uttrycker beredskap till intersubjektivitet
vad avser utbyte mellan parterna inom förskola och skola. Det visar
BVC:1:s utsaga: ”Det var ett väldigt sug i skolan efter utredningar av barn
och att man ville ha de här råden ja hur skall jag jobba då som lärare”. Det
har psykologen redovisat tidigare men återkommer till detta på frågan om
samverkan, då säger hon sig erfara just ”sug” efter råd och ”nivåer” från
yrkesutövarna i förskolan och just rörande skolans arbete med avseende på
barnen som har någon form av LoS/D problem.

AUD:1 Ja BB ska ju börja med att screena alla barn innan dom går hem med
ett test som heter OAE. Det betyder Orto Akustiska Emissioner man för in
ljud och så mäter man eko, det är väldigt grovt. Det ska man göra innan man
åker hem, vad man kan mäta får man svar olika svar man tittar på då vet
man att barnet hör 30 db om man inte får svar kan man inte säga att barnet
inte hör alls. Det skall införas från och med nästa årsskifte.

Ja sen kommer de hit upp då och då prövar vi hörseln och har en
diskussion med föräldrar. Man måste ju få insikt om själva barnet föräldrar
personal kring barnet fritids och skolan och sen är det ju så att en liten
nedsättning den kanske man inte kan behandla med hörapparat och utan
behandlingen. Kanske är information till barnet och föräldrar om hur för att
man ska kunna klara den här lilla hörselnedsättningen bra. Det krävs att
många andra faktorer är uppfyllda att man vet att det här barnet har sämre
för att höra att det skall sitta rätt placerat i klassrummet t.ex. om jag hör
dåligt på ett öra och bra med det andra så skall det dåliga örat vara mot
väggen till exempel att man ger stöd ord på tavlan och medan man skriver
skall man var vänd mot klassen försöka få en behaglig ljudmiljö i skolan
man kan ”akustikåtgärda” i skolan och då kommer vår ljudingenjör och ger
information till skolan till rektor nu börjar den här eleven nu skulle detta
behövas sen är det skolan som tar hand om detta.

Enligt AUD:1 skall ”alla” medverka. Alteritet mellan parterna om ett kom-
petensinnehåll vad gäller den transprofessionella förståelsen av den kompe-
tens som använts för att åtgärda hörselnedsättning visar sig när AUD:1 ”sen
är det skolan som tar hand om detta”. Audionomen talar med föräldrarna
och sedan faller det på föräldern att artikulera vad som skall överföras
mellan två professionella yrkesutövare.

Sammanfattning

Informanterna påvisar alteritet i relation till diagnosens förklarings- och
åtgärdsvidd mellan vården, förskolans och skolans yrkesutövare. Yrkes-
grupperna som här yttrat sina erfarenheter utgår ifrån att diagnosen skall
säkerställa behandling av den vårdsökande. I vårdgruppen avger varje spe-
cialist sin förståelse utifrån sitt yrkesområde. Även om audionomen går ut i
skolan för att informera lärare om den teknik som underlättar för hörsel-
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nedsättning, sker utbytet av erfarenheter inte mellan experter på spe-
cialistnivå utan snarare mellan barnet/föräldern och experten/specialisten.
Logopeden i intervjun som arbetat som lärare i 8 år utan att var utbildad,
visar att hon försökt att samtala med lärare om barn som får hjälp. Hon har
egen erfarenhet som lärare och kan därmed sätta sig in i lärarens situation.
Trots detta finner hon att det är svårt att få klart för sig hur lärarna tänker
genomföra föreslagna åtgärder.

Resultaten av skolintervjuerna och vårdintervjuerna indikerade alteritet
mellan parterna inom å ena sidan förskola och skola och å andra sidan vård,
förskola och skola vad gäller synen på LoS/D, synen på kompetens inom
området och synen på samverkan för åtgärder. Tydlig intersubjektivitet
kunde dock skönjas inomprofessionellt, dvs. mellan förskollärare, emellan
lärare, mellan läkare och mellan logopeder etc. Varierande tydlighet vad
gäller intersubjektivitet kunde skönjas mellan företrädare för vården å ena
sidan och företrädare för förskolan å andra sidan.

Önskemål om samverkan mellan olika professionella grupper rörande
LoS/D framfördes av flera grupper, dvs. det förelåg faktiskt en intersub-
jektiv situationsdefinition om problemet.

På grund av resultaten från skolintervjuerna och vårdintervjuerna beslöt
jag mig för att föra projektet vidare till fokusgruppssamtal, där företrädare
från de olika professionella traditionerna kunde mötas kring problematiken
LoS/D.
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Kapitel 6. Resultat fokussamtal

”Vad gör yrkesutövare när yrkeskunnandet
efterfrågas av en annan professionell kollega?

Språksvårigheter är många praktikers problem när de upplever att den
egna erfarenheten glider dem ur händerna.” (Alsterdal, 2001)

2:a delen av undersökningen

Syftet med denna avhandling är att studera om och hur professionella från
så olika områden som medicin, förskola och skola utvecklar sin kompetens
genom transprofessionella fokusgruppssamtal om läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi. Fokusgruppsamtalen delas in i tre kommunikationsfaser (se kap 3).

Här sammanfattas först samtalen. Därefter presenteras analyser av dem.
Fokusgruppssamtalen, som jag kallar fokussamtalen, är ämnade att för-
djupa parternas dvs. deltagarnas pedagogiska berättelser om iakttagelser så-
som de ventileras i samtalen. Studien utgår ifrån frågeställningar men efter-
som samtalen fortgår över tid förhåller sig parterna fria att på ett relativt
informellt sätt föra samtalen.

Första året

Under de första sex samtalen formulerades problem och samlades informa-
tion in av deltagarna. Här nedan följer en sammanfattning av de sex samtal
som fördes. Deltagarna i de olika samtalen har beskrivits under metod
kapitel 4.

Samtalsförlopp

Samtalsförlopp 1

Deltagarna samlas av skolledningen och Agnes utses att leda ”Språk-
gruppen”. Först samlar hon in förslag till innehåll till den handlingsplan
som skall utarbetas för läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Innehållet disku-
teras dels utifrån det material som finns av både läro- metod- och instruk-
tionsböcker på skolenheten och dels utifrån vad läroplanen Lpo 94, enligt
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lärarnas tolkning förväntar att lärarna genomför i arbetet med barn i behov
av särskilt stöd.

När förslaget till handlingsplan skall redovisas, lämnar förskollärarna
initiativet till skolans lärare. Astrid och Annika som ”ju redan är här”,
enligt Agnes ”kan väl presentera handlingsplanen vid redovisningen”.
Gruppen uppfattar (min tolkning) lärarna i skolan som huvudansvariga för
handlingsplanen. Den tillhör skolans sfär (jfr Davidsson, 2002:157). För-
skollärare Agnes refererar vid detta tillfälle till ’Läroplanen 1998 om en
skola för 6-16 år’. Lärargrupperna har påbörjat en inventering av under-
visningsmaterial som är ämnat att träna barns språkliga färdigheter.

Agnes: hur vi skall göra när vi kommer igång hur tycker du att vi skall
arbeta […] det är svårt att sitta i hela gruppen om vi ska arbeta

Agnes: ja jag har tänkt så här då att jag har ju kompetens för förskolan och
ni andra har ju kompetens för dom äldre barnen – kan vi tänka oss
att vi förskolan arbetar i en grupp och ni med kompetens på dom
äldre barnen ni arbetar i en grupp och sätter ihop någonting och
sedan försöker vi sätta tillsammans sen […] eller

Cajsa: ja för det är ju det vi gör som vi skall redovisa
Agnes: ja nu är det viktigt att vi frågar oss vad vi gör (samtalsförlopp 1)

Samtalsförlopp 2

Efter en månad kallas Språkgruppen till samtal igen. Deltagarna samlades
på Nordskolan. Denna gång skall de bestämma innehåll i en studiedag om
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Skolledningen har givit ett förslag till
lärarna i skolan att gemensamt med lärare i förskolan genomföra två utbild-
ningsdagar om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Språkgruppens deltagande
lärare och förskollärare kommer med olika förslag på föreläsare till den
kommande studiedagen.

Språkgruppen fortsätter att samtala om litteratur och om läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi. Avsikten med att välja gemensam litteratur i Språk-
gruppen är att handlingsplanen ska utvecklas och läsas av lärarna på skolan
och förskolorna. Litteraturen ska bilda en gemensam förståelsebakgrund
och referensram inför arbetet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Speciallärare Astrid föreslår att handlingsplanen är ett första steg att ut-
arbeta åtgärder för att stödja barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
Enhetschefen Camilla frågar: ’hur upptäcker vi barnen om det är syn, hör-
sel eller vad det är’. Förskollärare Doris menar att det är svårt att registrera
barn om inte uppgiften är mycket riktad. Hon anser att förskolläraren
registrerar barnen och att ”mycket finns i huvudet” men det är så begränsat
med tid för dokumentation.
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Samtalsförlopp 3

Mellan andra och tredje samtalen är det sommaruppehåll. Deltagarnas
samlas på Nordskolan. Samtal tre inleds av Astrid. Astrid ber en kollega ta
på sig uppgiften att i anteckningar ’med några meningar’ sammanfatta vad
gruppen kommer fram till vid mötet. Cajsa från förskolan A-gatan för
minnesanteckningar för gruppens räkning.

Astrid berättar att Agnes har lämnat gruppen och skälet är att Agnes gått
ner från en hel- till en deltidstjänst. Agnes har meddelat gruppen att de
tjugo timmar hon har betalt för inte medger medverkan i övrigt skolarbete.
Astrid har därmed tagit på sig att vara sammankallande i gruppen.

Speciallärare Alma söker en tjänst utanför skolenheten och lämnar också
Språkgruppen. Ökade sparkrav på skolans budget gör att tjänster dras in.
Två tjänster ersätts med en ny lärare, Titti. Astrid konstaterar att grupp-
deltagarna inte träffat Titti. Astrid ber att Titti presenterar sig. Titti har sökt
sig till skolan för att hon hört talas om projektet som arbetar med barn med
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Hon berättar att hon är lågstadielärare och
har erfarenhet som både special- och klasslärare av barn med läs- och skriv-
svårigheter.

I samtalet blir det tydliggjort hur resurs- och strukturfrågorna inom kom-
mun och landsting starkt påverkar vardagen för Språkgruppsdeltagarna.
Brist på kontinuitet, organisationsförändringar och resursindragningar utgör
strukturella hinder för ökad samverkan inom och mellan yrkesgrupperna.

Lärarna har diskuterat innehållet i studiedagen, eftersom deras önskan
inför projektet var att det skulle handla om läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi diskuteras i termer av fonologisk med-
vetenhet, när lärargrupperna från förskola skola talar med varandra. De
olika uppfattningarna om vad som kan anses definiera fonologisk med-
vetenhet, blir uppenbar när yrkesutövarna tolkar barnets mottaglighet för
träning med rim och ramsor på skilda sätt och med skilda förklarings-
grunder.

Samtalsförlopp 4

Den 18/11-99 samlas Språkgruppen på Nordskolan för att diskutera erfa-
renheter från studiedagen och fortsätta med den handlingsplan som ska
sätta upp mål och åtgärder för träning av barn med läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi. Lärarna, Ella från en av förskolorna och Astrid från skolan
motiverar varför den egna litteraturen måste vara med:
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Astrid: Men om vi ska kalla detta fortbildning då måste vi komma framåt

[…]Då måste vi visa vad vi går igenom […]

Ella: Jag tänkte förslå den här boken igen alltså ”Vägen till språket”

(Rydja) Det är en sån bok som jag känner att man bara måste ha

med. För det är något som vi använder

Lisa:  Ja vi använder den med

Astrid: Men eftersom det står Bentes böcker i vår handlingsplan och vi skall

arbeta efter den så måste Bentes böcker finnas på förskolan.

Ella: Vi i förskolan anser att Rydjas språklekar fungerar bra och vill att

lärarna i skolan skall läsa den […] Det kan vi skriva i protokollet

(Samtalsförlopp 4).

Samtalsförlopp 5

Vid det femte samtalet har specialläraren Titti börjat sin tjänst vid en annan
skola men hoppas komma tillbaka. Rektorn för skolområdet har tilldelats
nya sparkrav och enligt uppgift skall 857 000 kr sparas. Rektorns ansvar
utökats från två till tre skolor. Specialläraren Annika, som samarbetat med
Titti är sjukskriven. Skolans sparkrav innebär bl.a. att speciallärare Astrid
återgår till sin klasslärartjänst. Vem av Alma och Annika som blir övertalig
är fortfarande oklart. Biträdande rektor Ulla är sjukskriven och befinner sig
i hemmet. Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi bland eleverna kompliceras
ytterligare av att ca 70 % av Nordskolans elever har svenska som andra
språk. Skolan har haft fyra speciallärare på grund av det stora antalet in-
vandrarbarn, varav många barn behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling.

Agnes lämnade Språkgruppen under höstterminen på grund av att hon
fått färre antal tjänstgöringstimmar. Klasslärare Astrid informerar om ovan-
stående förändringar för att ge de andra i gruppen en bild av vad som hän-
der vad avser organisation och ekonomi. Det är såsom förskollärare Lollo i
förskoleklass sammanfattar situationen ”man kan sitta här och tala om vad
man vill göra termin för termin men sen är det nåt annat som gäller”.

Samtalet handlar om val av litteratur som metod- och studiematerial för
att lärarna i skolans olika stadier skall etablera en gemensam språk- och
referensram vad avser stöd till barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I
samtalets inledande del dominerar lärarnas diskurs och förskollärarna gör
inte några direkta invändningar, utöver att lärarna deltar i läsning av Rydjas
övningar och vill ha material om Hagtvets böcker (se bilaga 2). Förskol-
lärarna hävdar att övningar i den form som Rydja redovisar passar barn i
åldrarna 1-5 år (lek/lärande-omsorg). Är det roligt, ’kul’ som de säger, så
vill eleverna läsa. Lärarna inom undervisning anser att när eleverna blir
äldre sker en uppföljning via de nationella proven på individnivå, som sam-
tidigt ger en indikation om läs- och skrivförståelse.
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Minnesanteckningarna upprepar uppmaningen att enhetscheferna skall
skaffa in litteraturen. Inför den tydliga efterfrågan på litteratur reagerar
Camilla, enhetschef, eftersom hon påminner sina pedagoger om att en
’föreläsningsdag’ med litteraturen ifråga för alla förskollärare arrangerades
förra året. Camillas initiativ att delta i Språkgruppen legitimerar innehåll
och slutsatser i samtalet.

Camilla: – Ni har alltså taget det här (beslutet att fortsätta i språkgruppen)
för ni anser att ni är en så bra grupp.

Samtalsförlopp 6

Denna gång samlas Språkgruppen i förskolan på C-gatan. Det är första
samtalet med Språkgruppen som förläggs till förskolan och lärarna kommer
till förskolans lokaler. Camilla, enhetschefen nämner detta när hon hälsar
alla välkomna. Med vid mötet är också Nordskolans nya rektor. Språk-
gruppens presentation i maj 2000 av utarbetat material värderades. Studie-
dag två under hösten diskuteras och fastställs till den 31 oktober 2000.
Även en dag för att förbereda studiedagen som Språkgruppen ansvarar för
fastställs till den 19 september.

Resultat frågeanalys

Hur uppfattar ni läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Förskollärarna15 visar hög grad av alteritet i förhållande till ungdoms-
skolans yrkesutövare genom att inte alls på något sätt förhålla sig till LoS/D
på grund av att de inte betraktar barnen som läsande.

Förskollärarna uppfattar att skolan har läsbarn och att det är lärarna i
skolan som har ansvar för barnens läs-lärande. Men uppföljning av barns
språkutveckling skattas i förhållande till det pedagogiska material som
används ”på” barnen och hur barnen responderar. Läs- och skrivsvårigheter
är inget som förskolan diskuterar eller har uppfattningar om, eftersom de
inte ser barnen som läsande.

Lärarna uppfattar att de har ansvar för barns läs- och skrivsvårigheter
och att det klargörs via handlingsprogram som de nu arbetar med. Riktlinjer
för att arbeta med läsande och skrivande åtgärdas enligt lärarna i ett hand-
lingsprogram, som lärarna i skolan håller i, men som inte kommit igång.
Problemet uppfattas av lärarna, som ett uppföljningsproblem mellan olika
professionella grupper i skolan. De ser brist på tid och resurser som främsta

                                               
15 Första året (samtal 1-6; april 1999 - mars 2000);
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orsak till att barnen inte får stöd. Lärargrupperna problematiserar problemet
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utifrån pedagogiska aspekter, som härrör
från arbete med barnen och arbetsmaterial. Läromaterial och material som
tränar barnen i språkljud blir referenser på vad barnen ”klarar” av. Lärar-
grupperna uppfattar inte läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som något de kan
definiera.

Hur talar ni om det inom er yrkesgrupp och hur kommunicerar ni det
till andra professionella?

Mellan förskollärarna och klasslärarna i studien förekommer alteritet under
den första fasen. Således kan parterna inte ens tänka sig att samtala i
gemensam grupp. Parterna föreslår att de arbetar var för sig.

Förskollärarna överlämnar ansvaret att formulera sig kring problemet
till skolans lärare när det kommer till diskussion om handlingsplanen. De
talar om det som ett arbete med barnen i grupp och med pedagogiskt mate-
rial. Handlingsplanen om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi uppfattas som
skolans sak. Informanterna föreslår via Agnes att det bästa är att arbeta i
olika grupper, skolan för sig och förskolan för sig. Men även förskollärarna
uppfattar att ”gränslandet” uppkommer som en frågeställning. Nu hamnar
förskollärare i förskoleklass i ett mellanrum (gränslandet). Yrkesutövarna i
förskolan uppfattar sina professionella roller oprövade, vad avser skolans
förväntan på vad barnen bör ”ha med sig” till skolan. En tolkning som
Lollo gör är, att nu krävs ett närmande av förskoleklassbarnen till skolan.
Och skolans förväntningar på barnen i förskolan kan bli tydlig om skolan
närmar sig förskolan. Ett försök som Lollo refererar till är att hon låter
barnen i den egna förskolklassgruppen sitta på stolar under samlingen.

Yrkesutövarna talar om professionella gränser mellan förskola skola men
också hur de uppfattar barnens ”språkutveckling”. Språkutveckling blir det
begrepp som samlar aktörerna inom förskola skola till samsyn vad gäller
handlingsplanens utformning som ett pedagogiskt arbetsdokument. Graden
av intersubjektivitet mellan parterna ökar. Det visar sig mellan parterna när
de samlas kring att arbeta med och ta fram övningar som tränar barnens
språkutveckling (fabeldjuret, språkträdet).

Vad gör ni med det ni praktiskt iakttar?

Lärarna anser sig eftersatta vad gäller tid för reflektion. De poängterar vik-
ten av att en lärare följer några barn över tiden, för att därmed kunna upp-
fatta sina pedagogiska iakttagelser och inte enbart ha ”dem i huvudet”
(Cajsa samtal 3). Förskollärarna iakttar barnen och använder pedagogiskt
material i form av exempelvis litteratur eller ”språkringar”. De vill göra
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mer av sina iakttagelser men saknar material för att sammanställa barnens
språkliga status.

Informanterna säger sig inte strukturera sina iakttagelser så systematiskt
som de skulle vilja. Förskollärarna uppmanar varandra att ta tillfället i akt.
De har ett intresse av att ta del av hur barnen klarar sin språkliga utvecklig.
Informanterna tar till sig idéer från kurser och omsätter dem till viss del.
Således återger förskollärare Lollo det hon tagit del av i en kurs med
språkringar, som exemplifierar praktisk iakttagelse av hur barnen tar till sig
begrepp och utökar innebörden av dem. Språkringar samlar upp barnens
ordförråd och utökar antalet av barnet förstådda ord och begrepp. Lollo kan
inte återge hur barnen följs upp över tiden och reflektera detta till övriga
kolleger. Det förefaller som om övningar genomförs men inte granskas
eller diskuteras inomprofessionellt.

Hur samverkan ni med andra professionella?

Alteritet vad gäller intresse för samverkan är påtaglig när parterna inleder
samtalen. I första samtalet är det mest förskollärare, som initierar sam-
verkan mellan förskola och skola. De har ett uttalat intresse av att finna ut
hur det går för barnen och vad som möter dem i skolan. Lärargruppernas
intresse för samverkan ökar i relation till att insikten om en gemensam för-
ståelse av vad barnen möter i form av träningsmaterial. Men lärargrupperna
ger inte exempel på samverkansformer. Man talar om egna erfarenheter.
Speciallärarna redovisar erfarenheter av psykologer som inte givet något
konkret.

Lärarna blir intresserade av förskollärarnas berättelser om barn som
tidigt visar sig ha svårt med rim och ramsor och att artikulera ord. Pussel-
övningar som lärarna hör talas om och som används av förskollärare väcker
uppmärksamhet och intresse hos specialläraren. Samverkan i form av besök
på förskolan av klassläraren planeras in till hösten.

Tematisk analys

Yrkesspråk

Deltagarna styrs av sina yrkesspråk. I samtal i samverkan ges emellertid tid
att ta reda på hur det förstådda förhåller sig till andras förståelsedjup.

Alteritet vad gäller informanternas yrkesspråk är här påtagligt. Här krävs
en gemensam utredning av begreppet fonologisk medvetenhet innan
parterna kan etablera en intersubjektiv situationsdefinition. Det är först när
Marta hör Titti och Annika tala om ’ljud som barnet känner igen i början av
ord eller slutet’, vad som blir meningsfullt för barnen, som Marta säger sig
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förstå det perspektiv som Titti och Annika utgår ifrån. Martas fråga är
exempel på att parterna inte är beredda att samverka i samtalet längre om
inte ”fonologisk” till funktion, form och innehåll utreds på djupet, i peda-
gogisk och didaktisk mening.

Martas fråga stannar upp berättelseförloppet och uppvisar, vad jag tolkar
som en oenighet, vilken är på väg att övergå till överlappande förståelse/
enighet dvs. intersubjektivitet. Frågan startar ett förlopp där Marta, Titti och
Annika förhandlar om ett slags granskning av begreppet ”fonologisk” och
begreppets olika användningsområden. ”Vad menar ni då med fonologisk
medvetenhet?” frågar Marta. Marta är inte obekant med begreppet, men
Martas fråga söker en förståelse bortom ”medvetenhet om att framställa
ljud”. Hennes fråga berör hur går det till att omsätta begreppet fonologisk
medvetenhet till en praktiskt pedagogisk iakttagelse och verktyg.

En förklaring till Martas undran ligger enligt analysen inte i det att hon
skulle vara helt obekant med termen ”fonologisk medvetenhet”. Hennes
undran ger mer uttryck för hur hon kan bli varse den förståelse i denna
mening som Tittis professionella erfarenhet avläses hos barnet. Det finns
också en avvaktan i Martas appropriering av begreppet ”fonologisk med-
vetenhet” i bemärkelsen att det iakttagande som Titti ger uttryck för i
Martas öron ”låter” som att ”störa” barnet som gruppdeltagare och natur-
varelse som inte tål att avslöjas av vuxnas kategorier och klassificeringar
och mätningar.

Yrkesspråket visar oss på en diskursiv medvetenhet (jfr Giddens 1991)
hur professionella reflekterar över, sätter ett språkmönster, en struktur, för i
detta fall hur barnet uppfattas som språkanvändare.

Vilket förklaringsvärde yrkesspråket får när det gäller innehåll och form,
inomprofessionellt och transprofessionellt, avgörs i interaktionen. Yrkes-
språk omfattar till en viss del pedagogisk, didaktisk domän, i detta fall
tolka/analysera ett lärande rörande barnens språkliga socialisation.

Yrkesutövarna övertar andra yrkesspråk, eller språkbruk, och skapar ny
förståelse. Ett exempel visar sig i lånade uttryck från olika yrkesspråk som
fonologisk medvetenhet (psykologi/ kognitionsforskning) eller olika läsin-
lärningsmodeller som LTG eller Näslunds ljudmetod. Det handlar både om
utvecklingspsykologiska piagetanska förhållningssätt, och en pedagogisk/
didaktisk iakttagelse som prövas i förhållande till ”pedagogiskt material”.

Ta till exempel Tittis reaktion på psykologernas tester, att fastslå grader
av barnets begåvning, vilket lärarna värjer sig emot: å ena sidan därför att
de redan förstått att så var fallet (att eleven av test resultaten att döma kan
avläsas som lågt placerad) och som Titti uttrycker, ”det vet vi redan”; och å
andra sidan dualiteten, i den konkretion de erfar, vilken förgrovar den möj-
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lighet lärarna efterfrågar vad gäller diagnostisering och möjlighet att på-
verka lärandeprocessen.

Yrkesspråket markerar ”gränslandet” mellan olika identiteter. Diskus-
sionen innehåller också inslag som förstärker den egna identiteten och till-
hörigheten. Parterna uppvisa starka känslor kring en lokal yrkesspråksgenre
förknippad med rutiner och vanor av ett material i användning, Särskilt om
materialet är didaktiskt beprövat. Rydjas Språklekar tas av Ella till
inteckning för att tillhörigheten till yrkesgruppen återfinns i dess formule-
ringar dvs. yrkesspråket så som erfarenheter av dess praxis har formulerats
(jfr samtalsförlopp 5).

Alteritet framkommer inomprofessionellt i exemplet då Astrid uppmärk-
sammar det egna språkbruket i klassrummet. Astrid iakttar att språkbruket i
olika undervisnings sammanhang skiljer sig åt när det gäller barnen i
förskoleklass, årskurs 1-3 och årskurs 4. Astrid har nämnt tidigare [i samtal
3] att barnen möter ett vuxenspråk som är skiftande. Astrid menar att det är
viktigt för eleverna med homogena språkbegrepp. De olika lärargrupperna
tillämpar olika språkbruk, och det vore en fördel för eleverna om de
begrepp och språkbruk som lärarna tillämpar, inte skiftade (samtalsförlopp 5).

Astrid: I år 1(årskurs 1) talar texten om arten människan och omvärlden,
medan under år 3-4 talar vi i historiska epoker och berättar om sten-
åldersmänniskan Varför är vi inte observanta på att det kommer in
så många nya termer Det försvårar för LoS/D-barnen om de inte ges
tid att förstå texterna (samtalsförlopp 5).

Diskussionen i gruppen blir mycket aktiv när deltagarna delger varandra
sina erfarenheter från olika metoder och hjälpmedel. Det pedagogiska
materialet blir lite av ”gränsöverskridare” mellan yrkesgrupperna. Det förs
även diskussion om innebörden av olika begrepp, exempelvis fonologisk
medvetenhet och hur fonologisk medvetenhet skall uppnås. Lärargrupperna
är till en början oeniga om vid vilken ålder pedagogiskt material skall intro-
duceras för att uppnå fonologisk medvetenhet. Intressant är att konstatera
att begreppet har lite olika innebörd i sin tillämpning beroende på yrkes-
gruppstillhörighet (samtalsförlopp 3).

I samtalen har yrkesgrupperna diskuterat val av material och metod-
böcker. Diskussionen har lagt i dagen kulturella hinder i form av diskursiva
rutiner, som stänger för nya tolkningar av didaktiska och pedagogiska
aspekter på kompetensområdet läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och språk-
utveckling. Parterna trevar sig fram till att ta varandras perspektiv. Parterna
uppnår en initial dialogicitet genom att pröva med uttrycket ” hur ser du
det” (samtalsförlopp 5).
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Professionella gränser och ansvarsområden

Professionella gränser visar på var ansvarsområden övergår till en annan
profession, till exempel genom skilda värderingar och normer. Här fram-
kommer spänningen mellan alteritet och intersubjektivitet tydligt, men
också möjligheten att träda in i varandras yrkesspråkliga domäner och på så
sätt skapa en ökad intersubjektiv situationsdefinition.

Alteritet mellan de professionella blir påtaglig när vi väljer att studera
informanternas val av metoder och vilka läroböcker som används. Detta
blir tydligt när Lollo framhåller, med viss osäkerhet att materialet, som hon
redovisar, kan användas på äldre barn. Lollo säger:

Lollo: Men eftersom jag känner mig i gränslandet lite ibland alltså va, den
var väldigt bra för förskolan den språkbedömningen, det var det ja.

Lollo: Men det är ju bra att man vet i skolan att så där tänker man i för-
skolan då och hur tänker man i skolan […] man får ju den delen med
då (samtalsförlopp 1).

Lollo uttrycker, ”jag känner mig i gränslandet lite ibland, den (boken) var
väldigt bra för förskolan”. Lollos uttryck visar på både alteritet och inter-
subjektivitet. Dilemmat som Lollo förmedlar uppstår i det pedagogiska
förhållningssätt, som förskollärarna ger uttryck för, att vara förskolläraren
för lekande barn å ena sidan och å andra sidan att som Lollo tolka förskol-
lärarrollen som en form av påbörjad anpassning till lärarrollen. Lollo kon-
staterar att hon inte känner till vad det innebär att vara förskollärare i
förskoleklass.

Lollo har inte bestämt sig för hur innehållet i undervisningen i förskola-
klass skall utformas i förhållande till förskolan, men att det är prövbart
transprofessionellt.

Agnes: Jag förstår att dom kan möta barnen då och veta vad som har hänt
[…] innan

Lollo: Det skulle följa med då (samtalsförlopp 1).

Lollo har genomgått en vidareutbildning. Agnes ber Lollo redovisa det
material som presenterades på vidareutbildningen. Lisa är förskollärare och
fritidspedagog och arbetar i förskolklass. Lisa har inte deltagit i den
utbildning som Lollo har genomgått, men blir under samtalets gång alltmer
intresserad. Hennes nyfikenhet och intresse att lära från kollegerna tilltar,
när Cajsa från förskolan redovisar ’checklistan’ för uppföljning av barns
språkutveckling i förskolorna (A-, B-, C- och D-gatan). Ella från förskolan
C-gatan använder också i sin verksamhet den ’checklista’ som utvecklas
vidare av Cajsa, dels när det gäller innehåll och dels när det gäller använd-
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ningsområde. Ella är inställd på att medverka till att färdigställa checklistan
under hösten (samtalsförlopp 1).

Parterna uttrycker helt skilda uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi och språkutveckling vid de första samtalen. Skilda uppfattningar
om läs- och skrivsvårigheter grundar sig i tanken att barnet i skolan blir
läsare på grund av den träning skolan ger alternativt att barnet ”knäcker”
läskoden på egen hand. Lärarna i samtalen utgår från den läsande och
skrivande människan som i vissa fall kan ”få svårigheter” med denna pro-
cess. Förskolans lärare ser barnet som av naturen lär i sin omvärld (jfr
Dahlberg & Lenz Taguchi,1996), ofta genom leken och att ”sätta ord” på
tillvaron, genom att lyssna och berätta. Vad som föregår läsandets- och
skrivandets process har tidigare byggt på diagnos och testförfarande att
åtgärda elevens tillkortakommanden (jfr Bladini, 1994).

Graden av alteritet gör sig påmind i parternas förhållningssätt till synen
på barnets språkutveckling. I samtalet förefaller det som om förskollärarna
värnar barnet genom visat tålamod och avvaktan på barnets mognad vad
gäller språkutvecklingen. Å andra sidan visar förskollärarna Lollo, Lisa,
Cajsa och Ella att de i den pedagogiska vardagen gör iakttagelser som de
bär på ”i huvudet”, där de reagerar för barnens språk, exempelvis ”för-
dröjda två ords-satser” och allmänt torftigt språk, men saknar rutiner för att
följa upp barnet.

Såsom deltagarna i samtalet resonerar bör barnet inte ”belastas” av för
tidigt påpekade tillkortakommanden i språkutvecklingen och ansvaret för
det läsande och skrivande barnet tillhör ’undervisningen” och skolan och
inte ”omsorgen”.

Begreppen ”språk” och ’utveckling’ har en positiv klang och kan tolkas
som tilltro till möjligheter, och att barnet av naturen är så inrättat, att givet
att vi tar vara på dess styrkor, så stödjer vi en möjlighet inom barnet.

Lärare i samtalet tar emot barn som blir läsare och skrivare. Enligt Titti,
Annika, Astrid och Alma är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi en beteckning
på de barn som inte får tillräckligt med tid för fonologisk och ortografisk
träning.

Skolmiljön erbjuder för få vuxna som ”språkduschar” barnen, och fria
arbetsformer gör att uppföljning av stegvis språkutveckling inte uppmärk-
sammas och barnens lärandemiljö blir krävande och ’rörig’:

Titti: Men det här att man inte kan jobba med språklig medvetenhet när
de är mindre än sex år, det tycker jag nog att vi ska ta och diskutera
sen, då (samtalsförlopp 3).
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Vidare kan det konstateras att förskolan och skolan till viss del har ett
åtskilt språkbruk. Avsaknad av dialog mellan skola och förskola i form av
regelbundna samtal gör att yrkesföreträdarna misstolkar varandra. Generellt
råder i gruppen det oklarhet bland lärarna om vilka metoder som finns
tillgängliga och hur de skall tillämpas i det egna yrkesutövandet.

Analysen ger vidare att symmetrin mellan parterna ökar under Språk-
gruppens samtal. Deltagarna går från oenighet till en allt mer gemensam
syn på hur olika metoder och material för barn med läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi skall tillämpas vid olika åldrar. Deltagarna talar också om hur
utbytet och samarbetet skall förbättras mellan yrkesgrupperna och respekt-
tive verksamhet (samtalsförlopp 3) .

Ella: Ja målet är väl bra tycker jag och genomförandet var det, det vi var
inne på om vi skulle kunna utveckla

Astrid: Ja det var genomförandet (samtalsförlopp 3).

Graden av intersubjektivitet och symmetri i samtalet knyts till hur väl par-
terna kan hävda sig inomprofessionellt. Problematiken när förändringar
skall genomförs är hur lärargrupperna skall förhålla sig till varandra.
Annika redovisar kollegernas reaktion, när ettorna får mest del av hennes
tjänst. De säger enligt Annika: ”trodde inte ni skulle lägga så många timmar
på ettorna” (samtalsförlopp 3).

Annika: Men sen är det ju det att i och med att vi här på skolan har bestämt
att vi ska  satsa mer på det här i och med att vi nu går ner i ettan
och alla har varit med och tyckt, men sen när det går ut över
årskurs fem så säger jag vi trodde inte ni skulle lägga så många
timmar på ettorna liksom för det går bra, så länge det inte går ut
över dom, det är ju så då Man ser det inte förrn man står där i
verkligheten då va […]

Titti: Men forskning visar ju att det lönar sig att lägga det längre ner den
resursen så att säga (samtalsförlopp 3).

En förlösande upptäckt förenar deltagarna, när de finner att de använder
samma pussel i både skolan och förskolan. Ett exempel på olika yrkesiden-
titeter är att förskolans lärare förknippar pusslet med förströelse, och sko-
lans lärare förknippar det med en språkövning för framställning av bi-
labiala ljud.

Astrid som arbetar med invandrarelever tar upp språkbruket i undervis-
ningen kring texter. Astrid saknar texter och gör egna med barnen, genom
att vandra i närmiljön och samla ord och ”göra egna” texter med barnen.
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Parterna visar med Astrids summering att alteritet i förhållande till syn-
sätt på handlingsplanen (om barns språkutveckling) övergår i grader av
intersubjektivitet vad gäller dess innehåll av och förslag på pedagogiskt/
didaktiskt material under processen. Astrid, klass/ speciallärare, som
undervisar i svenska A och som har lågstadielärarexamen och speciallärar-
utbildning, erbjuder sig att anteckna vad gruppen kommer fram till. Hon
säger att ”en handlingsplan kan hjälpa oss att utgå från material som vi vill
jobba med och visa vad vi har för gemensamt synsätt på barns språk-
utveckling”. Astrid, som samlar in och formulerar innehållet i handlings-
planen uppmanar alla att till nästa gång tänka efter vilken litteratur som kan
användas, och vad som kan bistå dem att följa barnens språkutveckling.

I språkgruppens samtal markeras deltagarnas val av litteratur/texter
(Rydjas alt Hagtvets) som en gräns mellan skola och förskola, även om
texterna ifråga används av både skola och förskola. Camillas inlägg visar
att Hagtvets Lek med språket används av både skola och förskola. Mot
bakgrund av detta är det intressant att iaktta varför Astrids förslag väcker så
starka känslor hos Ella. Ella säger att ”det kan tas till protokollet” att
Rydjas är förskolans text.

Enligt min tolkning kan skälen till detta, bland annat vara, att val av
olika texter/litteratur dels beror på en ambition från förskolans sida att
barnen skall möta nya texter i skolan, dels att exempelvis förskollärare
Ellas undervisningstradition och yrkesidentitet praktiseras i och genom
dessa texter. Att ”ta bort”, eller välja annan text, ingår i yrkesidentiteten
texten Rydjas är att ifrågasätta en del av den professionella tillhörigheten.
Härigenom blir spänningen mellan alteritet och intersubjektivitet påtaglig
och ett uttryck för den egna yrkesidentiteten (samtalsförlopp 5).

Det pedagogiska materialet visar sig för parterna i samtalen som en
vattendelare men också som en samarbetsyta mellan grupperna och deras
väg mot att tillägna sig förståelse för varandras diskurser.

Pedagogiskt material blir det referensmaterial med vilket yrkesutövarna
kan bearbeta förhållningssätt, normer och värderingar i förhållande till ett
professionellt yrkesspråkande.

Förskolans lärare uppmanar varandra flera gånger att ”det är viktigt att vi
nu tar tillfället i akt”. Förskollärarna vill gärna veta hur barnen klarar av
skolan och vad som är av betydelse att barnen kan, när de kommer till
skolan. Cajsa från förskolan, A-gatan och Lollo förskollärare i förskola-
klass på Nordskolan inleder med att inventera det pedagogiska material
som är känt för dem. Detta pedagogiska material svarar för innehållet i
träningen av barnens språkliga förmågor. (samtalsförlopp 1)
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Förskollärare Lollo i förskoleklass och förskollärare Cajsa i förskolan
redovisar erfarenheter av material för uppföljning och granskning av barns
språkutveckling. Fördelar och nackdelar med materialet diskuteras. I
diskussionen är det förskolans lärare som är mest aktiva.

Lollo berättar om en kurs om språkbedömning för förskolan för att
skapa, som jag tolkar det, en inledande diskussion om hur förskoleklass-
lärarna arbetar med språkträning. Lollo berättar utförligt vad presentationen
av materialet gjort dem uppmärksamma på och vad de använt sig av för
material.

Av redovisningen framkommer det att språkbedömningen sker med flera
barn i grupp. Någon utvärdering av hur barnen blir uppföljda och varför
eventuellt något barn inte följs upp framkommer inte. Inte heller fram-
kommer hur lärarna går vidare med barn som inte uppfyller uppställda mål.
Däremot poängteras vikten av att en lärare följer några barn över tiden, för
att följa upp barnets tillägnan av de begrepp som tränas.

Professionell kompetens

Professionell kompetens kan spegla motsatta förhållningssätt till samma
problem. Ett exempel på det är att synen på tidsperspektivet uppfattas som
grunden till språkutveckling (jfr Briggs 1986). Mognad och språkutveck-
ling hör ihop i förskolan. I avvaktan på mognad blir språkutveckling
problem i skolan. Alteritet visar parterna när de relaterar till språkutvekling.
Inom den egna yrkesgruppen markerar läs- och skrivsvårigheter två
reaktioner.

Astrid blir fundersam när det gäller rubriken läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi. Titti, Annika och Cajsa talar om urskiljning av de barn som skall få
extra stöd. Tilltron till varandras kompetenser ifrågasätts. Cajsa frågar: ”tar
ni dom elever som behöver?” I samtalet nämns neddragningar och föränd-
ringar av tjänster. Annika för fram att,’ Nordskolan har satsat, hur många
skolor har tre speciallärare?’:

Lisa: Jag blev lite konfunderad när jag skall skriva läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi, man får läsa det här med en nypa salt.

Titti: Hur mycket tid har ni för dom, fyra timmar hur mycket får dom? 40
minuter om dan´ fem dagar i veckan, här också jag ligger efter
nästan som

Cajsa: Tar ni dom elever som behöver eller känner ni, den här eleven skulle
nog egentligen men inte den där eftersom ni måste, ja den här skulle
nog kunna gå.

Titti: Det är därför vi ska försöka ordna en grupp till vi har bara hållit på
några veckor nu.
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Annika: Och sen så kommer det att visa sig att vi behöver ha fler barn eller
att vi behöver byta ut dom eller att vi behöver ha som nu två
grupper, det får ju liksom vi vara beredda att göra upp hela tiden
[…] (samtalsförlopp 3).

Lollos utsaga markerar här gränsen mellan förskolans och skolans yrkes-
gruppers förhållningssätt och synsätt på arbetsmetoder och förståelse för
barnets språkliga utveckling. De markerar enligt analysen, olika tidsper-
spektiv på barnsspråkutveckling. Astrid intygar att ’vi måste prata om det
här så att vi vet vad vi talar, så att vi kan bli tydliga’. Agnes påpekar att
ingen kan lämna samtalen genom att avfärda innehållet för att det inte an-
går skolan eller förskolans lärare. Agnes framför vidare ’det är viktigt att
ingen går i härifrån och säger ”jaha det där var bara förskolan eller det där
var ju bara skolan”, som diskuterades:

Astrid: Vi måste utveckla prata som gör att vi vet vad vi talar om, så att vi
kan bli tydliga.

Agnes: Men jag tycker det är viktigt att ingen går här ifrån och tycker att
jaha det där var ju bara förskolan eller det där var ju bara skolan va.

Under samtalet anser lärarna att studiedagen inte gav dem något ”nytt”. De
anser att det var ”bra att alla pedagoger” (förskollärare både från förskola
och förskoleklass) var med och tog del av kompetensutvecklingen’. Studie-
materialet var ”mycket bra”, ”vi slapp att skriva” noterar Lisa i minnes-
anteckningarna. Lisa antecknar ”bra att få helhetssyn på barnets olika
svårigheter”. Den kritik som Lisa uttrycker handlar om att det ”saknades tid
för reflektion, och gav därför inte så mycket nya kunskaper och idéer. Spe-
ciallärarna ansåg att de inte fick någon kompetensutveckling som handlar
om ett åtgärdsprogram”. (se bilaga 1)

Lisa antecknar några punkter som samtalsgruppen ville diskutera,
”språkförståelse på förskolenivå”, ’prata med barnen om vardagssitua-
tioner”, ”det är viktigt att träna barns fantasi och inre bilder”, och viktigt att
tänka på hur vi benämner olika föremål”. Till samtal 5 gav sig gruppen i
uppgift enligt Lisas anteckningar att ta reda på, ”hur vi jobbar på olika
nivåer från förskola till år 6 i skolan, vad hittar vi för gemensamma
angreppssätt. Till språkgruppens möte den 27 jan -00 skall gruppen för-
bereda hur vi bistår barnen i sin språkutveckling och vad vi använder för
pedagogiskt material och vem som gör vad i arbetslaget” (samtalsförlopp 4).

Samtalen har vid studiedagar rört föräldrarnas vetskap och medverkan.
Lärargrupperna menar att det är föräldrarna som ger tillåtelse till att barn-
dokumentet skall följa eleven mellan olika lärargrupper. Lärargrupperna
refererar bland annat till språkträdet som en form av dokumentation med
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uppföljning på individnivå. Samtalsgruppen betonar föräldrarnas betydelse
för barnens språkutveckling, vilket kräver föräldrarnas aktiva medverkan.
Ett exempel på föräldrarnas nödvändiga medverkan är att sekretessreglerna
föreskriver föräldrarnas tillstånd för att exempelvis delge skolan förskol-
lärarnas dokumenterade uppgifter om barnets språkliga status (jfr Bengts-
son & Svensson, 2002:240).

Lärarna i språkgruppen enar sig om att barnets väg mot språkutveckling
visar sig avhängigt de professionellas ömsesidigt kommunicerade kom-
petens. Parterna når därmed en intersubjektiv situationsdefinition avseende
uppföljning av barnets språkutveckling.

Sammanfattning:

Samtalen präglas av relativt hög grad av alteritet och låg grad av inter-
subjektivitet. Men parterna uppnår en intersubjektiv situationsdefinition vad
avser begreppet LoS/D till den del av begreppet som täcks av språkutveck-
ling, det pedagogiska materialet och utvecklingen av en handlingsplan.

Andra året

Under fyra samtal genomförde företrädare från vård, förskola och skola
fokussamtal om LoS/D utifrån tre skilda praktiker. Deltagarna i samtalen
redovisas i kapitel 4.

Samtalsförlopp

Samtalsförlopp 7

Samtalen handlar om yrkesspecifika tolkningar av diagnos, fonologisk
medvetenhet, begrepp såsom neuropsykiatri, sekretessregler, testinstrument
och resurser i lärandemiljön.

Deltagarna resonerar om professionella gränser, vad de tilltror varandras
kompetenser, exempelvis den inbyggda konflikten mellan läraren och spe-
cialläraren. Yrkesspecifika tolkningar såsom tester som används av kom-
munens ”resurspsykologer” ifrågasätts. Testerna som utförs visar, enligt
några av deltagarna på självklarheter istället för en språklig bedömning,
som bygger på insikter om hur problematiken kommer till uttryck hos
barnet. De samtalande menar att testerna motverkar pedagogernas arbete
med att rikta kompenserande åtgärder till barnet.

Samtalsförlopp 8

Parterna samtalar om svårigheterna när det gäller att konkretisera klinisk
och praktisk erfarenhet av barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och
hur de uppfattar att kompetensutbytet fungerar inom den egna verksam-



115

heten, dvs. inom Barnkliniken, Nordskolan, C-gatan, samt om erfarenheter
av hur samverkan med kommunens Utvecklingscentrums utredare och
barnens föräldrar fungerar. De resonerar om ansvarsfördelning som rör vid-
tagna omorganisationer, strukturella förändringar, ekonomiska besparings-
planer samt tillgången på resurser i form av tid med kolleger, tid med
barnen och tillång till ”ordna” professionell kunskap om läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi.

De säger vidare att en framgångsrik samordning/koordinering med
övriga yrkesgrupper inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kräver en för-
ståelse i form av pågående språkande, vilket kan omsättas inomprofes-
sionellt. Man förstår sin egen professionella kompetens i ljuset av en
utveckling av gemensam kompetens.

De uppfattar att barns svårigheter i skolan tar sig uttryck i bland annat
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i sådan omfattning att skolans personal i
många fall finner det svårt att bedöma, utifrån det egna kompetensområdet,
vilket stöd barnen behöver. Vårdens yrkesutövare anser att det ökade kravet
från skolan att få klinisk kompetens att bedöma ett barns behov av stöd har
ställt vården inför köer av barn från kommunens skolor inklusive Nord- och
Västskolan. Informanterna talar om att den undersökning som föregår en
diagnos är resultat av flera kompetensers handlingsmönster inom olika
verksamhetsgrenar till exempel psykiatri och foniatri.

Samtalsförlopp 9

Kunskapen om barn med behov av stöd förefaller vara både ett forsknings-
fält och ett lokalt kunskapsområde.

En av deltagarna som arbetar med barn som har svenska som andra
språk, och bedömer att dessa barn faller under samma rubricering ”barn i
behov av stöd”. Det framkommer i samtalet att de barn som benämns i
samtalet som ”invandrarbarn” uppvisar en språkutveckling som en av för-
skollärarna uttrycker det, när hon fyller i ”formulär” till skolan, ”har behov
av extra stöd”.

Deltagarna uttrycker att tester och diagnoser blir en förevändning och en
taktisk handling för att få tilldelning av ”resurser”. Slutsatsen som görs är
att viss typ av behov av stöd som framkommer i diagnoser och tester ger
resurser medan andra behov av stöd inte ger resurstilldelning. Här finns en
brist i styrmodellen. Med de nedskärningar som förekommer menar delta-
garna i samtalen att ”inget sker”. De samtalar om hur de uppfattar att sam-
verkan och utbyte dem emellan gestaltas.

Samverkan mellan professionerna blir avhängigt av vad man vet om
varandras verksamheter och kompetensinnehåll i ett praxisnära perspektiv.
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Samtalsförlopp 10

I samtal tio samtalar deltagarna om organisationsförändring inom Region-
sjukhuset, där den sammanhållande logiken är barnet i organisationen och
där olika områden och specialiteter finns representerade. Organisations-
förändringen är förorsakad av att olika verksamheter inom vården byter
arbetssätt. Det ger behov av kompetenser som kan samverka samt ett
rekonstruktionsarbete av behandlingsformer inom barnpsykiatrin, vilket
påverkar både lokal och miljöplanering. Ett ”kvinna-barncentrum” plane-
ras, för att samla ”barnaktiviteter under samma tak” och ”för den alldagliga
kontakten i korridoren”. Den nya organisationen skall inkludera skolläkarna
och deras administration. Skolläkaren riskerar annars att ”bli ensam-
arbetande”.

Vidare tas sekretessregler upp. Sekretessregler gäller visavi förälder-
lärare och lärare-lärare samt förskollärare-lärare-BVC-sköterska-psykolog
och lärare. Samtalet berör även gemensamma referensramar mellan yrkes-
grupper såsom tester, referenslitteratur och att använda en handlingsplan
som metod.

I samtalen framkommer vidare att psykiatriker och psykologer i liten
utsträckning samtalar om läs- och skrivsvårigheter med övriga yrkes-
grupper. Med dessa yrkesgrupper uppstår inte naturligt transprofessionella
samtal. Yrkesgruppen psykologer är knuten till förvaltningen i kommunen
och har ingen naturlig miljö tillsammans med vården eller skolan. Psykiater
inom vården är fortfarande organiserade i enheter för sig. Lärarna i studien
uttrycker sin tvekan till psykologernas testresultat, vilket kan tolkas som
misstroende mot psykologerna. Hur det kan ha påverkats av att psykologer
ej är närvarande i gruppen är svårt att avgöra?

Den positiva psykologkontakt lärarna refererar till var knuten till lands-
tinget och fungerade som bollplank under en termin. Samtalen i det utbytet
handlade om ”talet om praktiskt konkret vad vi skulle kunna göra” Del-
tagarna i samtalet konstaterar i övrigt att lärarens uppgift som klasslärare
gör honom/ henne till en ensamarbetare.

Resultat frågeanalys

Hur uppfattar ni läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Läkare och logoped för fram diagnosbegreppet.16 De visar alteritet vad av-
ser uppfattningen om huruvida diagnosen förekommer som en entydig
diagnos. ’Diagnosen’ läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är inte helt klar och

                                               
16 Fas 2 (samtal 7-11; mars 2000- september 2000);
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verksam, enligt läkare och logoped. Det har betydelse för hur vårdens
yrkesutövare gör en distinktion just för LoS/D. Parterna visar hög grad av
intersubjektivitet inom vården vad avser diagnosens giltighet generellt.
Vårdinformanterna anser att de söks för att de skall ställa diagnos. Läkaren
Magnus poängterar tidigt i samtalet att vården skiljer det sjuka från det
friska, det patologiska från hälsa. Det kan menar både Louise, logoped, och
Magnus inte uppfattas som något annat än det uppdrag vården har nämligen
att de skall urskilja det sjuka från det friska: ”skriver jag en diagnos på ett
friskt barn så förnekar jag det någonstans” säger Magnus.

Lärarna finner sig föranledda att fråga läkare och logoped som experter
på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Lärarna hänvisar till test ut-
förda av psykologer som bedömer barnen. Speciallärare bedömer också
barns möjligheter och svårigheter. Förskolans lärare säger sig inte vara
berörda av problematiken kring läs- och skrivsvårigheter såsom de tidigare
uttryckt i samtalen. Förskolans lärare talar inte om ’sina’ barn, som de har
omsorg om, som ’läsande’ barn. Förskollärarna ger uttryck för problema-
tiken kring barns språkliga tillägnan utifrån det faktum att så många barn
med skilda modersmål blandas i barngrupperna. Förskollärarna oroas över
hur de skall besvara frågan i överlåtelseformuläret till skolan. De finner sig
skriva under på att många barn ”behöver extra stöd i svenska språket”.

Uppfattningar om förståelsen av LoS/D skiljer sig mellan de olika yrkes-
grupperna, som här visar på alteritet i skiftande grad. Alteritet mellan
förskollärare och skolans lärare är i hög grad påtaglig under första året.
Under andra året övergår alteritet till intersubjektivitet mellan förskollärare
och skolans lärare, när förståelse för olika uppfattningar om LoS/D har
diskuterats i samtalen. Ett bevis på detta är att parterna enas om att tala om
språkutveckling, som ett överordnat begrepp och att LoS/D kan till viss del
förebyggas med insatser från alla tre parter, vilka insatser parterna också
förstår varför de utförs.

Hur talar ni om det inom er yrkesgrupp och hur kommunicerar ni det
till andra professionella?

Alteritet i kommunikationen visar yrkesutövarna när det gäller verksam-
hetsansvar och hur man talar om LoS/D. Exempelvis så refererar läkaren
och logopeden till erfarenheter som de delar med kolleger, som de möter i
kliniska sammanhang. Å ena sidan bollas problemet mellan landsting som
ansvarig för sjukvården och kommun som är huvudmän för skola och då
talar lärare om problemet som pedagogiskt och logoped och läkare i det här
fallet som patologiskt.
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En intersubjektiv situationsdefinition utvecklas då parterna övergår till
en fördjupad förståelse avseende det pedagogiska materialet. Lärare och
förskollärare talar om problemet genom att referera till övningar med
barnet och det pedagogiska materialet som i form av verktyg kan ge barnet
goda förutsättningar att lära. För lite tid för samtal om problemet gör att
man sällan talar med varandra eller tar anteckningar eller notis om problem
som barn visar i sin språkliga tillägnan. Förskollärare Cajsa säger ”Man har
det i huvudet”, men det blir inte av att man skriver ner det. Det saknas tid
och vuxna som gör att vi hinner tala om det, kolleger emellan.

Förskollärarna kommunicerar med talpedagogen, som är den som sätter
ord på det barnet behöver hjälp med så att förskollärarna förstår vilka
övningar de skall göra med barnen. Men övningar och noteringar blir inte
genomförda om inte talpedagogen kommer och genomför dem. Förskol-
lärarna säger att ”de inte riktigt är inne i” att se det talpedagogen övar med
barnen. Parterna uttrycker behov av att tillägna sig, appropriera varandras
förhållningssätt och vikten av att utbyta kompetens transprofessionellt
börjar med att behärska begrepp, mastery.

Vad gör ni med det ni praktiskt iakttar?

Handhavandet av vad man praktiskt kliniskt iakttar uppvisar stora olikheter.
Således har läkaren ronder och journaler som genomförs i ett teamarbete.
De iakttagelser som läkare och sköterska gör om patienten dokumenteras i
journaler.

Graden av alteritet mellan parterna visar sig i vad som uppfattas som
svårigheter inom vården och inom skolan. Det betyder att ”tala om” en be-
handling för den som behöver den. Om behandling är önskvärd föregås den
av en diagnos ställd av läkare och logoped. Barn med läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi uppvisar svårigheter. Om svårigheterna leder till en diagnos
och barnet befinns i behov av behandling dvs. betraktas som sjukt då
definieras barnet som sjukt av yrkesföreträdare inom vården. Om barnet är
friskt kommer, enligt läkaren och logopeden, andra yrkesutövare än vården
ifråga för att definiera barn med svårigheter, som dessa yrkesutövare med
sin kompetens och via sina yrkesspråk kan formulera. Det finns ett glapp,
ett avstånd mellan parterna, grader av alteritet, mellan vad som iakttas
kliniskt och vad som iakttas pedagogiskt. Parterna inom vården hänvisar till
utvärderingar, parterna inom förskola och skola saknar gemensamma
termer att analysera svårigheter som pedagogiskt iakttagna.
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Hur samverkar ni med andra professionella?

Samverkan med professionella inom vården och skolan visar påtaglig
alteritet. Yrkesutövarna i undersökningen finner att de inte har något regel-
bundet samarbete. Samverkan via enskilda initiativ kan finnas. Skolsköter-
skan säger sig vid remitteringstillfällen kontakta ögonläkare, barn- och
ungdomspsykolog och optiker när det gäller elever som uppvisar hörsel-
eller synfel vid de tester som skolsköterskan genomför på eleverna. Skol-
läkaren föreslås av skolsköterskan remittera till den vård som barnet kan
behöva. Skolsköterskan ”får journaler från BVC-sköterskan” och sekre-
tessregler gäller. Sekretessregler bildar en professionell gräns. Alteritet
mellan parterna vad gäller sekretessregler visar att läkaren anser denna
regel övertolkad för att därmed slippa utreda inom skolan.

Lärarna anger att ”sekretessen” hindrar dem från att samverka. Lärarna
och förskollärarna hävdar att samtal om elever då måste ske vid elevvårds-
konferens. Speciallärarna ser att det är föräldrarna som kan initiera sam-
verkan via utvecklingssamtal eller samtal i form av spontana kontakter.
Läkaren anser att sekretessregler är ”oskyldiga och svaga”. Samverkan är
inte helt enkel att få tillstånd men sekretessen får inte utgöra ett skäl. ”Det
är att slippa att göra ett jobb” om man sätter upp sekretessregler som orsak
som hindrar, när det gäller att ta kontakter med professionella för att ge
barnet ett rättmätigt stöd. Grader av intersubjektivitet visar parterna vad
gäller att komma till rätta med det professionella stöd som barnen bör få.
En möjlig benämning – sjukt eller friskt – som parterna kan enas om är att
transprofessionellt finna former för att iaktta barns språkutveckling tidigt
och kommunicera iakttagelserna över professionsgränser.

Läkare och logoped finner att det görs utredningar som inte följs upp.
Ibland är det som läkaren säger en utredning som gjorts men ”den ligger
där”, ingen har tagit ansvar för att genomföra och följa upp det utrednings-
innehåll som beskrivs i utredningstexten. Läkarens reaktion är att frågan ”
vad kan göras för eleven” ställs om och om igen. Enligt läkaren händer
dock inget, eftersom eleven inte får det stöd han/hon behöver. Det uppfattar
läkaren som att utredningstexten inte får betydelse i samverkan mellan vård
och skola, därför att skolan inte förstår att omsätta vårdens resultat.

Läkaren och logopeden uppfattar att samarbete inte enkelt kan ske därför
att lärarnas ”frihetsgrad”, dvs. att tas på allvar i det de uttrycker av iakt-
tagelser kring barns språkutveckling inte ”hörs”, när det gäller att organise-
ra verksamheten. Verksamheten behöver organiseras i form av resurser och
åtgärder så att den samlat innehåller befintlig kompetens.

Mellan förskollärare och lärare råder olika förståelser, som inledningsvis
i samtalen tolkas som att förskollärarna känner sig ”påhoppade”, när spe-
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cialläraren kommer till förskolan för att genomföra testmaterial på ”deras
barn”.

Förskollärarna förväntar att lärarna och speciallärarna tar initiativ till
samverkan. Det är kompetensområdet undervisning, samt hur man talar om
och förstår sig på barnet som sätter professionella gränser mellan för-
skola/skola. Lärarna och speciallärarna förväntar sig mer av samverkan
med andra professionella. Ett exempel på detta är när kommunens psyko-
loger testar ett barn och barnet får resultat som lärargrupperna upplever
som självklara men som inte kommunicerar en transprofessionell förståelse.
Detta leder till alteritet, olikhet så till vida att parterna står på var sida av
problemet och inte svarar varandra på ett sådant sätt att parterna kan uppnå
ömsesidig förståelse.

Tematisk analys

Yrkesspråk

Yrkesspråk är, som vi tidigare beskrivit, dels ett sätt att tänka och tala i
yrkesgruppen dels, ett sätt att avgränsa gruppen från andras ’språk’ och
kultur.

Intersubjektivitet påvisar vårdens yrkesutövare i samtalen vad gäller
diagnosbegreppet. Vårdens diagnos ges legitim tyngd i och med att läkare
kan ställas till svars inför ansvarsnämnd. En läkare som visar brist på pro-
fessionellt handlande kan ”prickas”. Det gör att klinikerns yrkesspråk arti-
kulerar brister och styrkor vid verksamhetsbeskrivning av en behandling
och gör det som ett tillvägagångssätt inom den egna yrkesgruppen. Parterna
inom vården har både behärskande, mastery och tillägnande, appropriering
vad gäller begreppet diagnos. Louise, logoped hävdar diagnosens för- och
nackdelar och menar att för ”vissa barnen med behov av stöd är diagnosen
viktig”. Louise fortsätter att förkasta användningen av diagnos som på-
tryckningsmedel mot skolans ledning. Parterna inom vård visar här inter-
subjektivitet vad avser förståelse för undervisningsmiljön och forsknings-
resultat när det gäller LoS/D-problematiken.

Diagnosbegreppet ger referensram inom behandlingens diskurs, men in-
om undervisning eller omsorg saknas dessa referensramar. I sak betyder
detta att lärare och speciallärare och förskola inte har kommunicerande
kompetens på området diagnos. Parterna inom skolan når svag grad av
behärskande och tillägnande när det gäller begreppet diagnos.

Till skillnad från vårdsektorn har lärarna ingen tradition att artikulera
sina iakttagelser och åtgärder i en verksamhetsbeskrivning. Ej heller utvär-
deras i strukturerad form åtgärdernas för- och nackdelar visavi uppställda
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mål. Lärarna har inte någon tradition att dokumentera och beskriva pedago-
giska iakttagelser av åtgärder i undervisningssituationer (jfr Granström
1998:9). Undervisningsvardagen sammanfattas sällan av uppföljande ut-
värderingssamtal om åtgärdernas förtjänster och brister visavi uppställda
mål. En konsekvens av detta drar Astrid, klasslärare, som konstaterar att ju
mer vi vet om barnen dess då mindre resurser har vi att sätta in.

Astrid: Det verkar som att ju mer vi vet om barnen […] dess då mindre
resurser har vi att sätta in. Forskningen har ju kommit långt dels när
det gäller språket och inlärning och gruppstorlekar och hur mycket
man kan möta av vuxna hur många kontakter man kan ha per dag
och så vidare det har kommit väldigt långt, men ju mer vi vet dess
då mindre resurser har vi att sätta in på detta som vi vet och vi
behandlar barnen på det sätt som vi vet det blir en väldigt konstig
(samtalsförlopp 7).

Magnus, överläkare ger uttryck för att lärargrupperna inom förskola och
skola borde kunna finna vägar att utveckla kompetensområdet LoSD
genom dialog. Magnus påpekar att lärarnas ’frihetsgrad ’ är begränsad:
(samtalsförlopp 7)

Magnus: Vi har 30 andra det är ingen ide och satsa på den där”. Det har jag
mött i […] skolor och då fick man ta i lite granna för att säga att det
räcker inte med den här pojken […] Här tycker jag att man möts av
förståelse och försöker ju ändå göra. Men sen är det att man drar
ner resurser hela tiden att det finns ingen frihetsgrad kvar väl eller
hur ni kan inte flytta om och säga att det här vill vi göra istället. För
det är det som behövs det är klart att när man utreder och gör klart
det är väldigt svårt att hitta en lösning (samtalsförlopp 7).

Magnus, Astrid och Titti påtalar behovet av ”länkar” mellan skola och vård
i utredningar gjorda av yrkesgrupperna inom vården. Titti säger, ”det vore
nog bra med en översättare tror jag.” Magnus refererar till sjukhus AS och
sin erfarenhet av ”duktiga pedagoger som började som sjukhuslärare, och
som upptäckte att det var ett fantastiskt kul jobb” och fortsätter Magnus,
”som växte med uppgiften väldigt bra”. Parterna visar dialogicitet de ekar
och fördjupar varandras utsagor. Titti förtydligar att hon söker efter peda-
gogiska beskrivningstermer, ”det är ju en väldigt viktig sak som du säger”,
hon fortsätter, ”vi frågar efter dom här länkarna som gör att vi kan slussa
vidare till dom (utredare, psykologer, pedagoger) som inte bara handlar
efter en befattningsbeskrivning.”

Informanterna visar vidare att ansvar och utförande är fördelade på olika
huvudmän, kommun och landsting samt mellan flera olika yrkesgrupper.
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Louise sammanfattar svårigheten när hon säger ”det svåra är […] att det
är en kompetens som ställer diagnos och det är dom andra som ska stå för
åtgärderna” (samtalsförlopp 8). Utbyte av pedagogiska iakttagelser inom-
professionellt utgör grunden för hur yrkesspråket speglar kompetens och
även hur andra kan uppfatta det som yrkesspråket beskriver.

Alteritet vad beträffar synsätt och värderingar av inomprofessionella
begrepp blir påtaglig, när frågor på begrepp som tillhör medicinsk termino-
logi kommer fram i samtalen. Astrid ger ett exempel på detta. Samtalen
leder emellertid till ökad intersubjektivitet genom ett transprofessionellt
förtydligande. Samtalen leder till utbyte av pedagogiska och kliniska
iakttagelser och frågan där Astrid säger ”neuropsykiatri är ett ovant ord för
mig” fortsätter med frågan ’hur vet man att barn med behov av särskilt stöd
får hjälp”. Magnus hänvisar Astrid till förskolan, genom att säga ” går du
till förskolan så tror jag du får ganska väl […] det syns direkt […] sen är
det svårare, flickorna är ju av någon anledning mindre aggressiva […]
flickorna hittar man mycket senare […] vi har igen bra förklaring […]
språkmässigt är de nästan alltid sena.” Louise fortsätter samtalet och förtyd-
ligar Magnus iakttagelser genom att säga att ’är det lättare artikulations-
svårigheter så ligger dom i farozonen”. Louise hänvisar vidare till flera
studier i Uppsala, England och USA och slår fast att man kan ta iakttagel-
serna på allvar hon säger ”att det är så”. Hon betonar genom att säga ”dom
barnen kan man ju hålla i”, som påminnelser och menar att man måste följa
upp barnen i förskolan. Louise påpekar och säger ”inga skall behöva ramla
mellan stolarna” (samtalsförlopp 8).

Exempel på intersubjektiv situationsdefinition ges också i samtalet, som
fortsätter med att Magnus ger exempel på Astrids fråga om ”neuro-
störningar”. Han säger att ”man brukar hitta dem i treårs ålder”. Magnus
ger exempel genom att nämna ”spatial autism” och beskriver vidare att ”sen
är det ju drag av och så vidare”. Han säger ”vi har väl alla lite, frågan är
flerdimensionell”. Det Magnus ställer som en fråga är när han säger ”var
går gränsen? ungen , som börjar med hyperaktivitet […] får sent språk ]…]
men senare utvecklar en Asperger […] innan man får ihop bitarna”
(samtalsförlopp 8).

Magnus: Den tunga psykiatrin det är ju dom som har autism, neuro/störningar
och när man brukar hitta dom är ju i tre-års åldern alltså den spatiala
autismen men sen är det ju då drag av och så vidare vi har väl alla
lite frågan är ju dimensionell var går gränsen […] en unge som bör-
jar med en hyperaktivitet kanske senare får sent språk men senare
kan utveckla lite av i nio åtta års ålder att det kan bli en Asperger av
det innan man får ihop bitarna. Det är någonting den känslan får man
[…] (samtalsförlopp 8).
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Förskolans lärare följer barnens språkutveckling ibland annat vid för-
skolans samling. Ella, förskollärare fortsätter i samtalet med att tala om de
iakttagelser hon gör i förskolan, där hon beskriver det Magnus redogjort
för. Ella säger att ”vi börjar med att observera […] när barnet leker”. Ella
säger att ”vissa (barn) har ju vissa mönster, att man gör samma sak da efter
da”. Ella ställer sig då frågan hon säger ”vad händer om man bryter det
mönstret”. Hon tar ett exempel och säger ”när den (ungen) måste sitta där
vad händer när platsen är upptagen som exempel” (samtalsförlopp 8).

En intersubjektiv situationsdefinition har under första samtalen resulterat
i att begreppet ”språkutveckling” nu används av gruppdeltagarna i högre
grad som norm för hur man värderar problematiken och hur man fokuserar
problemet LoS/D. Man fokuserar på någon form av samsyn om vad som
kan tolkas in i begreppet (samtalsförlopp 10).

Cajsa förskollärare, Bibbi och Titti speciallärare talar om förhållnings-
sätt, självkritik och självanalys, och de diskuterar hur man språkar om
gemensamma saker i ett pedagogiskt arbetsdokument som just handlar om
att ta vara på barns språkutveckling (se bilaga):

Cajsa: jag var och praktiserade i en klass där det var en lärare som talade om
för mig fem gånger, bara så att du vet det, att han kommer inte han
har gått om klassen han kommer inte, det var alltså en vietnamesisk
pojke så skulle han klippa ut bokstäver, så gick jag förbi och tittade
lite grann och den här läraren var på honom hela tiden så fort han
vände sig så var det honom ”sitt stilla” han skulle sitta stilla dom
andra fick röra sig men inte han, och så gick jag förbi honom och så
sitter han och klipper ut o och så sitter han och klipper ut prickarna
från ett ä och satte över så blev det ett ö precis det han skulle göra
och jag hade varit där i några dagar, och han visade mig det här och
jag ser det här och då kunde inte jag låta bli att tänka så här ser inte
läraren det här

Bibbi: hon gjorde inte det […] ja men jag måste försvara många klasslärare
det är jätte svårt att hinna med och vara med överallt

Cajsa: men jag tror det är viktigt som du pratade om förut att det här med
förhållningssätt att se egentligen det är a och o så fort du har med ett
barn eller med människor eller över huvudtaget, och det kanske inte
tas tillvara på samma sätt som rena teoretiska kunskaper

Bibbi: nä man kan inte förändra någon utan att förändra sig själv
Cajsa: nä (samtalsförlopp 10).

Sammanfattning

Parterna talar här om hur de ser på sig som yrkesutövare, som av profes-
sionella skäl kommer i kontakt med andra professionella som berör kompe-
tensområdet LoS/D. Inledningsvis intar de skilda perspektiv och uppfatt-
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ningar. Hög grad av alteritet gentemot varandras perspektiv vad gäller för-
hållningssätt, normer och innebär också låg grad av mastery eller appro-
priering i fördjupning av gemensam transprofessionell kompetens. Under
samtalen ökar graden av intersubjektivietet. Tillfällen till intersubjektiv
situationsdefinition ökar med dialogicitet. Yrkesspråkandet innehåller
praktisk medvetenhet, vilken övergår i diskursiv medvetenhet under sam-
talens gång.

Professionella gränser och ansvarsområden

Professionella gränser markerar informanterna genom att använda specifi-
ka begrepp i samtalen. Diagnosbegreppet och fonologisk medvetenhet är
två begrepp som tolkas med skilda nyanser av de professionella. Parterna
sätter därmed gränser och skapar ansvarsområden. Diagnosbegreppet venti-
leras med utgångspunkt från det egna yrkets kompetensområden, vilka i
studien är behandling, omsorg och undervisning. Titti och Astrid söker
”experter” som kan ge dem djupare förståelse av yttringar hos barnet. De
inser vikten av att kunna formulera krav på skolans ledning, för att erhålla
resurser i form av tid hos speciallärare och talpedagog med avsikt att stödja
barnens fonologiska träning. Titti påpekar att ”skolan hanterar den här
problematiken väldigt illa fortfarande”. Förskolans Cajsa har inte erfarenhet
av att diagnos förekommer så ofta. Hon har ambitioner att ge barnen
”språkstimulans” i förebyggande syfte.

Magnus, läkare, skiljer på diagnos såsom skolans diagnos i form av prov
som mäter uppfattad faktakunskap, och diagnos i vården som ett led i en
utredning av ”problem” för att ge behandling. Deltagarnas föreställning om
diagnos och förväntan på begreppets omfattning visar på fortsatt alteritet.

I egenskap av läkare identifierar Magnus problem och problemen som
urskiljs definieras i termer som goda eller elakartade. Problemet urskiljs
med diagnos och processen kan leda till behandling (samtalsförlopp 7).

Magnus: Det här med diagnos också uttalar vi ju oss om olika saker när
någon söker oss. Inom vården så har dom ju ett problem, och om
jag skriver en diagnos på ett friskt barn så förnekar jag det
nånstans, vi är så inriktade på att beskriva problemen i […] termer
så att för oss är en diagnos en självklarhet, en beskrivning av dom
problem man har (samtalsförlopp 7).

Yrkesidentiteten hos vården förknippas med behandling av det avvikande.
Skolans lärare identifierar grader av svårigheter i lärandets processer, för-
knippat med kompetensproblematik. Att erkänna att barnens svårigheter
ligger utanför lärarens potential är att tumma på en viktigt delmoment i
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yrkesidentiteten. Det framgår av presentationen att alla i samtalen har en
mycket stark identitet i sin egen yrkesgrupp. Ett exempel är när Magnus
menar att ”förnekar man det någonstans”, dvs. att vårdens uppgift är att
definiera problem och med diagnosverktyget urskilja det sjuka, då har man
inte förstått vårdens uppdrag (samtalsförlopp 7).

Mangus: jag tycker man ställer sig frågan, varför trycket på diagnos har
blivit så stor? Och delvis så vet jag väl svaret […] först kommer
svaret […] man får resurser till skolan; och då är det frågan om
vad man ska ha diagnosen till att slå någon i huvudet med eller se
vad barnet klarar respektive inte klarar jag tycker skolan hanterar
den här problematiken väldigt illa fortfarande måste jag säga. Trots
att de är flera som har gått utbildning senare år och fått nya infalls-
vinklar på vad det här problemet kan bestå utav och med erfaren-
het i ryggen då och vet att det finns vissa saker i barnens struktur
som har förändrats, i klassrummets struktur i arbetssättet som gör
att fler blir utslagna tidigare från den här undervisningsbiten och
då borde man ju i alla fall parallellt gå in och titta på, klarar så här
många små barn att arbeta tematiskt klarar de problembaserad
inlärning som är så modernt just nu och måste man hänga på det
här moderniseringståget för allihopa? (samtalsförlopp 7)

Magnus säger ”det ställs krav på att vi ska utreda allt möjligt och sådant
som definitivt inte tagits på vår sida”. ”Vår sida står för enligt min tidigare
tolkning, sjukvården i exemplet”, säger Magnus och fortsätter: ”ren dyslexi
som inte är kombinerad med andra problem eller beteendestörningar” är
exempel där Magnus menar att vårdsektorns kompetens snarare bör ersättas
med skolans kompetens inom området.

Deltagarna når hög grad av intersubjektivitet när det gäller att urskilja
det som är ”ren dyslexi”. Magnus har tidigare i samtalen uttryckt ”att de
(barnen) har så mycket annat med sig”. Men alteritet råder mellan parterna
vad avser vem som anses ha ansvar för barnets språkutveckling och vem
som avses utföra eventuella åtgärder.

Skolsköterskan Vera menar att specialläraren är den som säger till när
”dom har problem” då kan hon skriva remiss till ögon- eller öronläkaren.
”Det är egentligen det som jag kommer i kontakt med dom här barnen”
Hon hävdar att hennes hjälp mest kommer ”utifrån det sociala” (samtals-

förlopp 7).

Vera: Ja när specialläraren kommer till mig och säger att hon har dom här
och dom här problemen eller (barnet) säger själv att raderna hoppar
eller bokstäverna. Då kan det alltså vara aktuellt med en tid hos
ögonmottagningen. Det är lika med specialläraren jag tycker inte att
de hör inte det här ljudet eller ”s¨ då där och då kan det kanske vara
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en ide´ för mig och skriva en remiss till öronläkaren Det är egent-
ligen det som jag kommer i kontakt med dom här barnen. Det är inte
med utgångspunkt för läs- och skrivsvårigheter det är mycket socialt
[…] det är ju utifrån det sociala. Helt klart (samtalsförlopp 7).

Titti speciallärare säger att ”det gäller att hitta elever med inlärnings-
svårigheter på olika sätt’. Teamet skulle enligt Titti även ”behöva tillgång
till en specialist”. Parterna når intersubjektivitet vad gäller krav på ett sam-
arbete transprofessionellt. I samtalen exemplifieras detta med att deltagarna
hävdar att det krävs ett team/forum för att samverka transprofessionellt,
men också en förståelse av hur den egna och andras kompetens kan utgöra
verktyg i den egna verksamheten.

Titti, menar också att kommunens kriterier för hur barnen delas in i olika
kategorier gagnar inte pedagogernas utformning av åtgärder för att stödja
eleverna. ”Obegåvad/ begåvad […] det är inte alltid där det ligger”, säger
Titti och letar nya sökvägar för hon vill ”inte ha stopp mitt i alltihopa”.

Alteritet blir uppenbar i samtalen vad gäller synsätt på vad utrednings-
instrumenten klargör. Titti menar att ”eftersom vi alltid måste gå över
utvecklingscentrum för att få en intelligenskvot på barnet […] som vi inte
får höra […] men […] att eleven presterar strax under vad som är normalt
[…] det vet vi ju redan”. Titti ”efterlyser en grupp som kan titta utefter
olika synvinklar” och säger ”vi behöver inte gå över sandlådan ”Utveck-
lingscentrum”. Louise säger att hennes tilltro till kompetensen som fram-
kommer från kommunen ”skall beskrivas i klartext” och säger ” vi har olika
sätt att se på det här” (samtalsförlopp 8).

Titti: kanske just i det här fallet att man får göra undersökningar och titta
på helheten ja och det kan ta så lång tid innan man kommer runt det
här eftersom vi alltid måste gå över ’Utvecklingscentrum’ för att få
en intelligens kvot på barnet vi får ju inte höra det och det är ju
ointressant med siffrorna då. Men hur många är det inte av oss som
har fått höra att eleven presterar strax under vad man kan förvänta
sig av normalt strax över särskolan och det vet vi också när vi
jobbar. Det här är en stor frågeställning och den är där efterlyser jag
en slags grupp som kan titta på utefter olika synvinklar så att vi inte
behöver gå över sandlådan (Utvecklingscentrum).

Louise:Det är ju så här att om jag skall beskriva det i klartext då, att vi har
olika sätt att se på det här också därför att på Utvecklingscentrum
utreder eller psykologerna som utreder dyslexi på Utvecklings-
centrum gör det på ett sätt som jag inte kan tycka är tillfredställande
faktiskt (samtalsförlopp 8).
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Alteritet blir även påtaglig när språktester diskuteras. Parterna har problem
med att tolka och förstå varandras resultat av tester å ena sidan och å andra
sidan tar det lång tid att få test genomfört vilket gör att parterna otåliga i att
avvakta resultatsvaren. Tester som används av kommunens ”resurspeda-
goger” ifrågasätts. De ifrågasätts så till vida att de inte uppfattas uttömman-
de och relevanta. De samtalande menar att dessa motverkar pedagogernas
arbete med att vara kreativa och rikta kompenserande åtgärder till barnen.
Louise, logoped motiverar ”därför att dom (min notering: Utveck-
lingscentrum) utreder dyslexi utifrån ett begåvningstest WISC och WISC
III”. Louise hävdar att ”då ser man två variabler och […] den så kallade
dyslexivariabeln”. Louise formulerar vidare i samtalen vad hon anser sker,
att ”begåvningsbedömning och speciallärarens ”utredning” görs, men ”det
som inte sker […] är ju en språklig bedömning och där kan man missa den
impressiva eller expressiva språkförmågan” fortsätter Louise. Hon säger att
hon förordar ett ”neurolingvistiskt sätt”. Hon uttrycker mer tilltro till spe-
ciallärare med utbildning från Linköping, som enligt Louise är ”tjugo
gånger mera värd”. Titti fortsätter genom att ställa en fråga till Louise om
speciallärarnas kompetens. Titti säger att hennes fråga är vad speciallärare
med 10 p ”dyslexiutbildning” (Högskola) kan göra för bedömning (samtals-

förlopp 8).
Alteritet framgår i samtalen om vad som skall ingå i en dyslexiutredning

och vad speciallärarna har för uppgift i det utredningsarbetet. Men Titti
menar att: ”det är en sak som måste till […] på det här stället har ni ju en
speciallärare, på många skolor finns det inte”. Enligt Titti skulle ”det annars
dragit ut till jul”. Titti utvecklar sina tankar i samtalen och frågar efter sam-
verkansformer och ansvarsfördelning. Louise säger ”det måste ju vara
grunden att det finns speciallärare”. Det motiverar Louise med orden ”brist
på kompetens” och att ”status på speciallärarna på skolorna måste höjas”.
Louise funderar över Bibbis ”dom flesta inte vet” och säger ”fortfarande är
det så” (samtalsförlopp 8).

Louise:Det är självklart, men såna saker som
Titti: Det har vi förstått men vi alltså måste ha en sån sak innan dom går

in och testar så sa psykologerna som gjorde utredningen att jag var
inblandad i våras, det var mycket bra, det fungerade bra när det
äntligen fanns tid för det hela dom pratade och sen var det faktiskt
klart, men det hade kunnat dragit ut till jul ´men då sa hon (psyko-
logen) […] här finns det ju ett underlag här finns det ju en
pedagogisk utredning men på det här stället har ni ju speciallärare på
många skolor finns inte det.

Louise: Nej.
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Louise: Nej det måste ju vara grunden att det finns speciallärare och det är
ju […] den kompetensen […] va ska man säga brist på kompetens
och status hos speciallärarna på skolorna måste höjas alltså fort-
farande är det så hm.

Alteritet visas i samtalen angående värderingar av sekretessregler och nor-
mer för hur de används. Således konstaterar Bibbi speciallärare att enligt
”sekretessen så får vi inte prata med varandra”.

Parterna söker efter en intersubjektiv situationsdefinition. Bibbi visar
exempel i samtalen. Hon vänder sig till Magnus och undrar om problemet
kan avfärdas och hon ger ett exempel på hur det går till för att gå runt
regeln. Magnus kommenterar det och säger ”men om du fortsätter att jobba
med barnet […] kan ju du ta kontakt med föräldrarna”. I samtalen fortsätter
Bibbi med att konstatera att lärare undviker föräldrarna. Hon talar om sin
erfarenhet som hon vill föra fram: ”det här med föräldrakontakten, väldigt
många lärare slår ifrån sig, de vill helst inte ha med föräldrar att göra”
(samtalsförlopp 8).

Bibbi: Ja men den första informationen innan man kommer in jag behöver
inte tala för mig för jag tar alltid kontakt med föräldrar när det är
nåt man vill veta. Men det är många som inte gör det som tycker
det är jobbigt med den här föräldrakontakten väldigt många lärare
ärligt dom slår ifrån sig de vill helst inte ha med föräldrar att göra
och i vår läroplan har det inte stått någonting om föräldrar tidigare
utan vi har barnet här och nu

Louise: Det är det som komplicerar mycket men det är väl inte
Magnus: Hoppas (samtalsförlopp 8 )

Parterna når en intersubjektiv situationsdefinition genom att avtäcka vilka
gränser och ansvarsområden som för närvarande skiljer dem åt. Gränser
mellan olika professionella avgörs av utbildningstradition och verksam-
heten. Huvudmän och ledningens brist på förståelse, insikt i ”vad utbild-
ningen innehåller eller vilka utbildningar som lärarna har ” leder enligt Titti
till att ”det finns det inte engagemang hos cheferna” och ”så ramlar det på i
gamla hjulspår”.

Alteritet blir påtagligt i samtal mellan speciallärare och klasslärare. Själ-
va tanken om undervisning i grupp bygger på den dynamik som klasslära-
ren använder i undervisningen (jfr Lortie 1975). Den inbyggda konflikten
mellan klassläraren och specialläraren tar sig uttryck i hur verksamheten
organiseras. Titti hävdar att ”vi tar ut eleven och särbehandlar eleven” och
vidare att ”med en metodik” säger Titti, ”kan den […] komma åt läsning
och åt räkning”, men när, ”eleven kommer tillbaks till sin ursprungsmiljö,
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där det kanske är rörigt och mycket tema och hit och dit spring […] skulle
en avskärning i mindre grupp kanske räcka” (samtalsförlopp 10).

Titti: ja det är cheferna som inte vet vad utbildningen innehåller eller vilka
utbildningar lärarna har. Och finns det inte engagemang hos chefer-
na på den nivån vad den är värd då ramlar det på i gamla hjulspår att
det är en mindre resurs som rullar på så att säga, det är ju väldigt
svårt att kollegialt att prata om miljön därför att vi glömmer bort vi
tar ut eleven vi särbehandlar eleven men sen och det kan fungera,
men där får ju då eleven maximal uppmärksamhet av en vuxen, man
kan komma åt en metodik den kan komma åt läsning den kan kom-
ma åt räkning, men om du sen skall placera tillbaks barnet och den
kommer tillbaka till sin ursprungsmiljö, där det kanske är rörigt och
mycket tema och hit och dit spring det kanske är väldigt enkelt det
kanske skulle räcka med en liten avskärmning, jag säger inte att det
är lätt för har man många elever i en klass, men du kan aldrig ha
samma svårigheter på 16 elever (samtalsförlopp 10).

Samtalen har uppmärksammat deltagarna på konsekvensen av avsaknad av
kommunicerad kompetens över professionsgränser så till vida att deltagar-
na blir varse att kommun och landsting ”bollar” problemet mellan sig,
beroende på vilken etikett som avgör problemets natur.

Grader av alteritet blir påtaglig när parterna ventilerar pedagogiskt
material och arbetsmetoder. Man får problem med att förstå varandras kom-
petens i form av konkreta åtgärder. Man förstår inte förskolans kompetens,
dvs. vad förskollärarna iakttar i barnens språkträning och vad lärarna iakttar
respektive vilka insikter vårdens behandlings kompetens innehåller. Svårig-
heter uppstår också därför att pedagogiskt material och dess kompetens-
användning inte är riktigt utvärderat.

En intersubjektiv situationsdefinition påvisar vården, förskolan och sko-
lan vad avser speciallärarens roll att komplettera skolans kunskap om
åtgärdsprogram och uppföljning av barnens språkutveckling i samverkan
med främst klassläraren. Det säger deltagarna blir viktigt (samtalsförlopp 10).

Titti: Det jag tycker är besvärligt nu […] det finns en annan tendens
också kollegialt nu va den här situationen den är inte generell men
den finns där så mycket att den är jobbig, att man sätter sig ner när
man jobbar med ett barn eller en grupp som jobbar med ett barn
[…] då kan en klasslärare säga ja hoppas nu bara att utredningen är
klar nu för nu är den här utredningen på barnet, nu hoppas bara att
vi skall ha en diagnos men vad förväntar du dig skall ändra sig, när
du får en diagnos till det här barnet som inte är dåligt begåvad, utan
som har andra problem, vad har du tänkt dig skall hända ja, men vi
måste ha resurser ja, men vi får inte resurser vi får använda dom
resurser vi har ja, måtte vi få en diagnos, måste chefen trycka på så
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det här får förtur. Och liksom det är liksom den andra sidan av
saken det är inte bara, det här med väntetider och att alltig tar tid
innan det kommer fram utan man kan ha olika åsikter om vad ska
vi ha diagnosen till. När vi ser att utvecklingen går framåt och man
kan tillsammans göra en rad för barnet och få det att fungera på
vissa bitar då sitter man ändå och väntar på något slags expert-
utlåtande (samtalsförlopp 10).

Sammanfattning

Klassläraren efterfrågar diagnosen och i detta fall, som en befriare enligt
Titti. Men Titti menar att pedagogisk insikt och kompetens blir det som
skall hjälpa barnet. Men vårdens diagnos dominerar enligt Titti, och leder
till väntetider. Hon ser därför diagnosproblematiken från två sidor, dels är
det väntetider och dels andra experter som uttalar sig. Bristande förståelse
eller insikt från ledning och hos huvudmännen gör diagnosen till ett på-
tryckningsmedel: ”chefen måste trycka på”.

Partena påvisar i samtalen att ansvar och utförande är fördelade på olika
huvudmän, kommun och landsting samt mellan flera olika yrkesgrupper.
Det finns en otydlighet om ansvarsfördelning och professionella gränser.
Det framhävs i samtalen att en framgångsrik samordning med övriga yrkes-
grupper inom läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kräver en förståelse av hur
egen och andras kompetens kan implementeras i yrkesutövandet. Louise
sammanfattar svårigheten när hon säger ”det svåra är […] att det är en
kompetens som ställer diagnos och det är dom andra som ska stå för åtgär-
derna” (samtalsförlopp 8).

Professionell kompetens

Kompetens (om barnens språk) gestaltas av yrkesdeltagarnas yrkesspråk.17

Louise, logoped, som har bred erfarenhet av fonologisk medvetenhet hos
barn, påpekar att ”som ni vet finns dom här barnen inte i det ena eller det
andra facket utan på ett kontinuum […] och det händer alltså att det
kommer barn till mig som jag remitterar vidare till Magnus […] till barn-
habiliteringen”. Louise fortsätter samtalet med att ge ett exempel på att
hennes erfarenhet sträcker sig både över skola, logopedi (foniatri) – och
barnhabilitering: ”eftersom jag har jobbat på barnhab tidigare så känner jag
ju igen dom här barnen väldigt väl”. Det handlar om avvikelser från det
normala även om barnets språkliga medvetenhet inte enkelt kan stoppas i
fack, enligt Louise. Astrid vänder sig till Louise och frågar: ”vad gör man

                                               
17 Kompetens om barnens språk sett ur de tre institutionernas förhållningssätt bl.a. som

utveckling som problem som avvikelse.
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när man får problem med barnens språk?” Barns språkliga medvetenhet
visar sig i undervisning som problem.

Titti frågar Louise om hon någon gång kommit i kontakt med Nordsko-
lan. Louise svarar ”nej inte nu på sista tiden”. Astrid klasslärare som leder
språkgruppen fortsätter samtalet med att säga att ”man behöver någon som
går ner och hjälper eller som kan väldigt mycket”. Fortsättningsvis påpekar
Astrid ”att man måste då på något sätt få förklarat […] den här kontinuite-
ten […] och det är lite svårt att göra så här på ett personalmöte” (samtals-

förlopp 8).
I samtalen vänder sig Astrid till Louise och säger ”att när ni kommer och

berättar att […] det här gör vi, det här gör vi […] där kanske du har hjälpt
oss också då att tydliggöra varför gör vi det här och hur skall vi gå vidare”.
Astrid förefaller, att ta med sig erfarenheter från samtalen och när hon säger
”jag tänker på samma sak hos oss som lågstadielärare, jag går nu ner till
sexårsgruppen och då tycker väl dom att jag kommer ner och gör nåt som
dom ändå gör”. Astrid fortsätter och säger ”att då blir det fel, då kommer
jantelagen […] och då måste man kunna motivera […] och det där är en
svår bit, för den går egentligen inte att ta på”. Titti, speciallärare delger
gruppen sina erfarenheter när hon uttrycker att det krävs en förståelse av
hur egen och andras kompetens kommer till användning i yrkesutövandet.
Titti säger att ”det är viktigt att man inte specialiserar det så […] att det
måste komma ner en speciallärare till förskolan”. Men fortsätter Titti och
säger att ”det är hur gör du” det handlar om, som Titti uttrycker att ”man
har inte strukturerat det […]”. Att inte strukturera materialet som barnen
tränas med gör att man inte kan tala med varandra om vad man gjort
(samtalsförlopp 8).

Titti: jag tror då att det är viktigt att man inte specialiserar det här så för att
vi ska kunna ha träning i språklig medvetenhet så måste det komma
ner en speciallärare till förskolan det är inte så riktigt jag menar […]
att det här gör du redan, men man har inte strukturerat det, det är det
här materialet som vi har som har gjort språklig medvetenhet som
hjälpt personal av olika kategorier att strukturera. För jag har alltså sett
Z-skolan som har jobbat med Trulle i sexårs där var kunde man dyka
rakt ner i dom största svårigheterna.

En intersubjektiv situationsdefinition mellan parterna framkommer under
samtalen när det gäller uppföljning av åtgärder som skiljer sig åt avseende
metod och arbetssätt mellan de olika verksamheterna (samtalsförlopp 8).

Astrid: Jag kan tänka mig att när ni kommer och berättar att det är lite att ja
jo men det här gör vi, det här gör vi där kanske du [Louise] har
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hjälpt oss också då att tydliggöra varför gör vi det här och hur skall
vi gå vidare (samtalsförlopp 8).

Parterna visar övervunnet motstånd och tillägnar sig, approprierar, per-
spektiv på kompetensområdet. Insikten om att kollektiv kompetens upp-
muntrar och kommunicerar kompetens blir tydlig för deltagarna och de
förenas i barnens behov av att uppmärksammas tidigt och att ansvaret inte
kan lämnas att bero till nästa yrkesgrupp som möter barnet.

Av samtalen framkommer att omorganisation och resursneddragning
måste ställas i relation till vilken kompetens som skall utvecklas och vad
yrkesutövarna ska bli bra på när det gäller barn med läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi. Astrid klasslärare säger att ständiga förändringar motverkar
det samspel mellan yrkesgrupper som prövas som t.ex. den här terminen
med Språkgruppens arbete där en handlingsplan utarbetas för att fokusera
barns språkutveckling. Titti gör reflektionen i samtalet och säger ”ibland
tror jag kompetensen finns, men man måste sitta och vänta på den och ge
sig tid att ta vara på de egna iakttagelserna och ordna och dokumentera
dem” (samtalsförlopp 10).

Astrid: men omorganisationen av personer gör ju att vi får ju aldrig –
lokaler ändras och klasstrukturer och samma lärare jobbar med
samma om man har gjort något bra så vore det ju bra om det fick var
ett år eller två och inte varje termin ändra […]

så har det varit varje termin det var ju så sista terminen, vad ger
det då när man lägger ner jobb man vet att det blir bra för barnen
men ne hä då måste vi dra in det

Astrid: ja vi måste vara flexibla det har vi hört i många år men det måste
finnas gränser

Titti: men ibland tror jag kompetensen finns men man måste sitta och
vänta på den ge sig tid att ta vara på de egna iakttagelser och ordna
och dokumentera dem (samtalsförlopp 10).

Deltagarna berör kunskaps- och kompetensutveckling i samtalen. Magnus
säger att lärarna kan få stöd av att urskilja om ”det är den auditiva biten”
eller som han säger ”om det är det visuella som är dålig”. Han säger till
Astrid, Titti, Annika, Lisa förskollärare/fritidspedagog och Cajsa att ”ni kan
få stöd i det av psykologer”(samtalsförlopp 10).

Parterna visar i samtalen alteritet vad avser olika synsätt på hur språk-
utveckling avslöjar barns kognitiva förmågor. Enligt Magnus finns det flera
flickor som är ”välanpassade och fogliga” och ”sen floppar dom ut på
mellanstadiet och då är dom på särskolenivå”. Magnus förordar test och
diagnoser.
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Cajsa hävdar att förskolan och skolan har haft sporadiska möten, men att
de samtal som ingår i denna studie ger dem möjlighet att ”ta vara på” var-
andras kompetens på längre sikt, till ”ett samarbete som lönar sig i läng-
den” (samtalsförlopp 7).

I samtalen diskuterar deltagarna hur de olika yrkesgrupperna kan sam-
verka för att göra bra bedömningar. Samtalen handlar om integration och
att låna ut kompetenser. Bibbi säger att ett nära ”samarbete lärare-familj”
vore bra. Magnus förstärker i samtalet hur viktig ”lärarbedömningen” är.
Magnus säger sig se en svaghet i den egna verksamhetens utbyte mot sko-
lan. Han säger sig sakna en pedagog som kan ”omsätta i pedagogiska
termer” och hävdar att ”landstinget behöver lärare knutna till sin organi-
sation”.

Bibbi: Man behöver ju satsa jätte mycket på lärare familj alltså.
Magnus: ja alltså m […]vår svaghet att när vi lämnar tillbaks det hela så har

vi inte en pedagog som kan omsätta detta i pedagogiska termer. Vi
skulle behöva, alltså landstinget behöver lärare som är knutna till
vår organisation som kan gå in här (samtalsförlopp 8).

Magnus återvänder till att BVC-verksamheter, där sjuksköterskor gör
”språkliga övningar vid 5 1/2 år” med barnen. Han säger att han hört om
fall där ”utredningar görs” och berättar att ”i fyran och femman säger sko-
lan det går inte längre”. Enligt Magnus frågar man då efter ”utredning, ja då
ligger den i en mapp i skolhälsovården”. I samtalet säger Titti att hon sett
exempel när det gäller ”språkstimulans” där det finns ”lärare som i försko-
lan inte kan ta det här riktigt till sig”. Problemet enligt Titti är att det saknas
”specialintresse, så får det inte utrymme” (samtalsförlopp 8).

Det faktum att yrkesgrupperna har olika tidsperspektiv på barnets språk-
utveckling (1-3 åringar, 1-5 åringar, ”första åren i skolan” etc.) har fördröjt
ett utbyte mellan yrkesgrupperna förskollärare och lärare vad avser barn
med LoS/D. Magnus drar slutsatsen att en ”tvingande” samverkan mellan
förskola och BVC borde råda (samtalsförlopp 10).

Magnus: jag skulle vilja sätta lite på det här med upptäcka språkstörningar
för BVC. för BVC skulle, BVC dokumenterar rätt mycket och
förskolan och BVC tycker jag skulle ha ett mer tvingande sam-
arbete det skulle betyda väldigt mycket ett samarbete verkligen
tvingande samarbete vid dom här nyckelåldrarna vid tre fyra år vid
tre år till exempel redan vid fyra år är det ett samarbete

Ella: ja vid 5 är det
Magnus: ja men det borde finnas ett betydligt hårdare koppling för där har

man dokumentation och man har möjlighet […] att initiera ut
redningar för den lilla grupp som behöver det så man inte går och
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väntar in ungars mognad det gör man, ibland är det helt OK ibland
kan man få beteende störningar som är så väl iakttagna på för-
skolan ( (samtalsförlopp 10).

Sammanfattning

Läkaren ansåg att en tvingande professionellt utbyte mellan BVC och för-
skolan skulle ge effekten att parterna utbyter erfarenhet bättre. Yrkes-
utövarna visade både alteritet och intersubjektivietet vad avsåg att ta var-
andras perspektiv. En stabil gräns gick mellan sjukt (patologiskt) och friskt.
Parterna visade att appropriering av begreppen sjukt-friskt blir en viktigt
gräns. Exempelvis skulle ett medicinskt lånat begrepp kunna traderas via
yrkesspråken inom pedagogernas kompetens ges betydelse. Det skulle leva
sida vid sida och så småningom genom att förhandlas i samtal inkorporeras.
Så skulle ett begrepp överförs till lärargrupperna och begreppet pedagogisk
diagnos eventuellt myntas.

Psykologen (se kapitel 6) och logopederna hävdade att förskollärare och
lärare borde lära sig ”diagnosspråket”. Läkaren Magnus konstaterade i
samtalen och kommenterade att skolan inte prioriterade lärares pedagogiska
iakttagelser eller gav lärare frihetsgrader att genomföra didaktiska över-
väganden som påverkade skolans struktur. Magnus drog slutsatsen att
lärarnas kompetens inte utnyttjades eller utvecklades inom den egna yrkes-
verksamheten och att vården fick ta konsekvenserna av detta genom att
lärare och skola överlät till vården att uttala sig om ”ren dyslexi som inte är
kopplad till några andra problem eller beteendestörningar, det tycker jag
inte platsar in under landstingets ansvar” (samtalsförlopp 7).

Läkaren Magnus hävdade vidare att de uttalanden om individen, som
sjukvård eller skola gjorde, krävde omsorg och medvetenhet om att
handikapp, som individen kunde inneha, inte belades med skuld. Magnus
hävdade barnens rättigheter när professionella i ”teamarbete” utövade sin
kompetens. Nya insikter som gagnade barnen kom fram genom kompetens-
samverkan över professionsgränser.

Alteritet vad gällde grader av bedömning av dyslexi gestaltades i parter-
nas samtal om barns olika grader av funktionshindret dyslexi. Magnus
konstaterade både en gradskillnad och en artskillnad i bedömning av vad
dyslexi kan vara. Han efterfrågade framgångsrik samordning med övriga
yrkesgrupper och en förståelse om hur den egna och andras kompetens kan
komma till användning i yrkesutövandet.

Parterna visade en intersubjektiv situationsdefinition då vården betonade
lärarnas pedagogiska kompetens och att den efterfrågades, enligt Magnus.
De professionellas kompetens avseende att tillgängliggöra densamma för
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föräldrar framstår också som ett viktigt led i att komma till rätta med
LoS/D.

Både intersubjektivitet och alteritet präglas samtalen av här, av upprep-
ningar och fortsatt alteritet men även högre grad av intersubjektivitet.
Parterna uppnår en intersubjektiv situationsdefinition vad avser ämnes-
områden som sekretess, pedagogiskt material (Språkträdet), pedagogiska
iakttagelser och lärarnas frihetsgrad. Hög grad av intersubjektivitet visar
parterna vad avser förhoppningar att utveckla samverkansformer som bry-
ter det gamla förfaringssättet ”remiss” och övergår till ”teamfunktion”.
Parterna markerar hög grad av alteritet vad gäller förhållningssätt, vär-
deringar och normer i det som rör yrkesidentitet och professionell kompe-
tens, som ”patologiskt”, ”pedagogiskt” och ”naturligt”.

Parterna visade hög grad av intersubjektivitet när det gällde uppfattning
om barnens behov av samlat stöd från professionella i samarbete med för-
äldrarna. Avsaknad av en tydlig kommunicerad transprofessionell kom-
petens försvårade för föräldrarna på så sätt att de inte visste vad de skulle
kunna vänta sig för stöd. Det upplevde yrkesutövarna som ett av de skäl
som gjorde att föräldrar haft svårt att hjälpa sina barn, vilket ledde till att
skolans lärare fick ett stort ansvar. Transprofessionellt samarbete skulle
förtydliga allvaret i skolans situation vad gällde stora barngrupper och få
lärare. Deltagarna i samtalen var också överens om att barnen är beroende
av ett samarbete mellan BVC, förskolan och skolan för att inte lärarnas
åtgärder skall komma in för sent.

Tredje året

Under tredje året genomförs fem samtal med företrädare för förskola och
skola. Under denna tid reflekterar parterna över dokumentation av pedago-
giskt material och sprider informationen till kolleger. De presenterar hand-
lingsplanen och språkträdet, språklådor och fabeldjuret till kolleger i syster-
skolan och till de anslutande förskolorna samt dagbarnvårdare (ny grupp).

Samtalsförlopp

Samtalsförlopp 11

Rektor Mats presenterar inledningsvis ett besök av rektorskolleger. Han
meddelar inför närvarande kolleger, chef för kommunens förvaltning och
lärare att ledningsgruppen har talat om arbetet ”med röda tråden” och ”att
en väldigt stor del av vår kompetensutvecklingspott skall gå till det här”.
Rektor ser det som skolans viktigaste uppgift att ge barnen språk. Han
säger:
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Det tror jag är det viktigaste ställningstagandet från början, att ha en
inriktning klart för sig att vi markerar både ekonomi och inriktning på att ta
reda på vad vi har för kompetens att ta till vara på vår kompetens. Språk-
utveckling är allting när våra barn skall klara sig oavsett vilket ämne som
dom skall välja så måste dom ha med sig det”.

Parterna i Språkgruppen Astrid, Ella, Lisa och Annika, som tar på sig att
presentera handlingsplanen står nu inför kommunens samlade rektorer. På
tavlan är en bild av fabeldjuret upphängd. Astrid inleder mötet med att gå
igenom själva bakgrunden till Språkgruppen och dess arbete med focus-
samtalen om barns läs- och skrivutveckling för att förebygga LoS/D.
Annika, specialläraren redovisar resultatet av Trullematerialet. Hon visar en
enkel statistik på att barnen, som testats och befunnits i gränsen för att
komma efter, nu får adekvat stöd och alla ”är på gång”. Det ”nya” som
Annika poängterar är att lärargrupperna blir kunniga om vad andra kolleger
har gått igenom med barnen. De samtalar med varandra om frågor, som i
vanliga fall vore att ”gå in på” kompetens och integritet.

Samtalsförlopp 12

Språkgruppen samlas på A-gatan hos förskollärarna Cajsa och Catja. Catja
berättar om vidareutbildning som hon är antagen till under våren. Nu har
systerskolans (Västskolans) lärare visat intresse för språkgruppen, vilken
kommit dem till kännedom. (De ska ha gemensam studiedag oktober, 2000)
Ytterligare två speciallärare deltar i samtalen. De presenterar sig med sina
erfarenheter av LoS/D-barn. De har sin skolas uppdrag att ta del av hand-
lingsplanen, så att den egna skolans lärare skall kunna arbeta fram förslag
till ändringar eller tillägg. Cajsa inleder med att berätta om tanken med
Språkgruppen och hur deltagarna har arbetat under tre år med handlings-
planen (pedagogiskt arbetsdokument). Parterna talar om att flera yrkes-
utövare inom förskolan och skolan måste få ta del av arbetsdokumentet vid
en presentation. Språkgruppen vänder sig till enhetschefen och nya rektorn
och framför önskemål om att få planera in presentationer följda av samtal.
Det kräver presentationer vid flera tillfällen, så att kollegerna kan erbjudas
”fokussamtal”. De ber enhetschefen Camilla ”ta fram” tre datum och kallel-
ser till samtalspresentationer. Så kommer följande tre samtal att genom-
föras under våren (se bilaga 2)

Samtalsförlopp 13

Parterna samlas i Systerskolans aula. Presentationen av handlingsplanen har
förberetts av de fyra språkgruppsmoderatorerna. Astrid inleder med presen-
tation av pedagogiskt arbetsdokument. Hon ger en kort beskrivning av
bakgrund till språkgruppen som arbetat under tre år. Hon visar upp littera-
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turen som gruppen enats om och visar att den nu finns tillgänglig för
kollegerna i systerskolan. Hon uppmanar dem att läsa och komma med syn-
punkter på det pedagogiska arbetsdokument, som funnits att tillgå för alla
tidigare under veckan. Astrid informerar om att hon också nu har en för-
middag och en eftermiddag varje vecka för att hålla kontakt med sina
kolleger och arbeta med synpunkter kring språkutveckling samt bevaka vad
som händer med forskning om LoS/D. Ella presenterar språklådor 18 som
en hjälp till invandrarbarn, som saknar tolkhjälp, som kan förmedla svenska
till dem på eget språk. Lisa förmedlar fabeldjuret.

Samtalsförlopp 14

Parterna upprepar samtalspresentationen med systerskolans förskollärare
och dagbarnvårdare. Den andra samtalspresentationen samlar ett 25-tal per-
soner vilka lyssnade till Lisa, förskollärare/fritidspedagog, Ella, förskol-
lärare, Astrid, klasslärare och Titti, speciallärare, som valde att ställa upp
för Annika. Presentationen genomförs och därefter samlas deltagarna i
samtalsgrupper. Dagbarnvårdarna och förskollärare och skolans lärare, som
intresserar sig för barns språkutveckling byter idéer och arbetar med att
fråga och anteckna tankar som kan bidra till att ett pedagogiskt arbets-
dokument blir ett ”delaktiggjort” dokument. Dagbarnvårdarna delger sina
iakttagelser vad gäller barnens språk. De reagerar över barnens konstiga
sätt att formulera meningar och barnens ”rastlöshet” i form av snabba byten
mellan aktiviteter. De saknar det ”lekande” barnet.

Samtalsförlopp 15

I det 15:e samtalet samlas språkgruppen, nu med deltagande kolleger från
systerskolan, som ingår i Språkgruppen, till en heldag på kommunens sam-
lingslokal. Dagen använder parterna till att utbyta intryck och erfarenheter
från arbetet med att sprida pedagogiskt arbetsdokument med pedagogiskt
material, litteratur, språklådor och språkträdet. ”Spiralboken” är en lista där
lärare skall skriva in recensioner på bra litteratur för barnen. En lista med
böcker på förslag ska tillföras handlingsplanen (se bilaga 2). En stor mängd
barnlitteratur gås igenom för att komplettera Chambers ”Boksamtal”.
Arbetsdokumentet tas fram men förskollärare, speciallärare och klasslärare
vet inte riktigt vad de ska gå vidare med. Astrid påminner om Martas
frågor: ”vad menar vi med språkutveckling” och de beslutar att ta reda på
mer om vad begreppen står för i den egna praktiken. De inleder med att
fråga om Språkträdet. Språkträdet har testats på B-gatans förskola, Doris
läser upp de erfarenheter som hon och kollegan Diddi har av språkträdet.

                                               
18 Språklådor är lådor med föremål som nämns i en visa till exempel ”Bäbä vita lamm…”
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De har noterat varje barn i sin grupp enligt stegen i språkträdet. Diddi har
förberett sig för Språkgruppens samtal och läser upp egna och kollegans
reflektioner vad de anser bra och vad som fungerar mindre bra. Nästa sam-
mankomst bestäms till 24 april, vilket inte följs upp i denna studie.

Sammanfattning av samtalen

Parterna sprider det pedagogiska materialet och handlingsplanen och får
respons från nya gruppdeltagare från systerskolan samt dagbarnvårdare,
vilka de inte tidigare arbetat med. Yrkesutövarna i skolan får reflektera
över vad Språkgruppen dokumenterat. Språkgruppen får distans till sitt
pedagogiska material genom kollegernas frågor. Det som parterna tar till
sig och dokumenterar, det pedagogiska materialet (fabeldjuret, språklådor
och språkträdet, framtagna av språkgruppen och i samarbete med talpeda-
gogen från förvaltningen) fungerar ”som en röd tråd” och/eller ”barn-
dokument”. Parterna använder båda termerna. Kollegerna önskar återpre-
sentationer för att få ge egna och fler synpunkter på handlingsprogrammet.
Flera vill föra en diskussion om varför många barn har så konstiga
meningar och är så rastlösa. Dagbarnvårdarna återkommer till detta flera
gånger. Samtliga 80 förskollärare och dagbarnvårdare samt 1-7 lärare och
4-9 vill få del av hur förskolan i förskoleklass och skolan arbetar med
språklådor, fabeldjuret och språkträdet. Tre eftermiddagar under våren
planeras för att erbjuda presentation och efterföljande samtal i mindre
grupper med språkgruppens deltagare som moderatorer. Moderatorerna
sammanställer inkommande synpunkterna och tar upp dem till diskussion i
språkgruppens efterföljande samtal 15. Då planeras även ett möte till våren
2002 i kommunens arenalokal.

Handlingsplanen läses upp vid varje presentation. Parterna reflekterar
över innehållet, när de samlas till samtal 15. Parterna frågar sig hur varje
förskola arbetar med till exempel språkträdet och konstaterar att handlings-
planen inte tar upp vad som har fungerat bra och dåligt i genomförandet av
pedagogiskt material. De konstaterar att målet är ”god läs- och skrivutveck-
ling” för skolans barn, men att de inte vet hur parterna genomför mål-
beskrivningen. De konstaterar att de lyckats med lästräning med sex-
åringarna under slutet av första året. Målet motiverar Annika och Titti med
att de är nöjda med att de kan ”varenda barns” status såsom de arbetat med
materialet. Materialet är ett pedagogiskt material för barn i förskola och
skola, som speciallärarna, Annika och Titti presenterar under första året för
förskoleklassbarnen och förskollärarna i förskoleklass. Det har nu tagits
över av Lisa i förskoleklass. Det verkar på parterna som det är en för-
ändring att lärare med barn i årskurs sex också lär sig material för
förskolebarn och sedan överlåter ett speciallärarmaterial till förskollärare.
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Hela skolan har noterat satsningen på de små barnen. Det uppfattas som ett
riktigt beslut enligt handlingsplanens målbeskrivning, för nu hävdar
speciallärarna att barnen fått tid att träna avkodning och inte gå vidare
förrän de är säkra. Enligt Annika och Titti har därmed barnen som börjat år
ett fått möta materialet och lärarna har noggrant gått igenom barnens
framsteg. De rekommenderar vad varje barn kan gå vidare med i materialet,
så att inget barn skall försummas när det gäller att först behärska alla ljuden
och sedan avkoda rätt och därefter lästräna. Parterna visar hög grad av
intersubjektivitet och dialogicitet genom att tala om materialets innehåll
över professionsgränser. Förskollärare och klasslärare visar inte ”prestige”
genom att ”hålla på” något av materialet för egen del. De konstaterar att
barnen ”kan ta” med sig materialet till år ett. För de barn som behöver
längre tid kan det uppfattas tryggt att känna igen ”Trulle”, enligt Titti.
Dessa exempel visar att förutsättningar för samarbete börjar i det konkreta
materialet, men att överlåta och tillåta varandra att använda material kräver
en intersubjektiv situationsdefinition, där parterna kan ta varandras perspek-
tiv. Samverkan i samtal kräver dokumentation, som kan ge distans och en
möjlighet till reflektion. Speciallärarna, klasslärarna och förskollärarna
behärskar samma material och förskollärarna ”får” använda materialet på
”sina barn” liksom de äldre barnen i skolans första år också kan använda
det. Språkgruppen är märkbart delaktiga när A-gatan redovisar att de
arbetar enligt språkträdet och läser upp vilka punkter som fungerar bra och
vilka som fungerar sämre eller som de väljer att hoppar över. I denna
sekvens når parterna hög graden av intersubjektivitet.

Genom att reflektera över dokumentens olika moment övertar parterna
ansvar för hur de uppfattar att LoS/D problematiken förebyggs med hjälp
av pedagogiskt material. Motståndet mot läsning för sexåringarna som
inledde första året har nu utvecklats till erfarenheter och begrepp om en
”god läs- och skrivutveckling” för att förebygga LoS/D.

Resultat frågeanalys

Hur uppfattar ni läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Lärarna och förskollärarna undviker att definiera LoS/D. För parterna hand-
lar det om brist på tillfällen till ”språkduschande”. Parterna visar hög grad
av intersubjektivitet vad gäller synen på kontinuitet av professionella insat-
ser, för att ge barn rikligt med språkträning. Språkträning uppfattas för-
hindra onödig LoS/D. Lärarna och förskollärarna visar hög grad av inter-
subjektivitet vad gäller att uppfatta och dela in pedagogiskt material kring
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi enligt olika steg. Parterna talar om steg 1,



140

som går ut på att kontrollera att barnet når fonologisk medvetenhet. Parter-
na visar intersubjektivitet vad gäller lästräning, som inte bör föregå grund-
stegen i fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet uppfattar lärar-
grupperna som en del av LoS/D-problematiken. Fonologisk medvetenhet
tränas enligt parterna genom att barnen får utveckla tal och tanke parallellt
med att omsätta tankar i ord, bild och skapande. Förskollärarna, special-
lärarna och lärarna talar hellre om läs- och skrivutveckling än om LoS/D.
Det gäller även fonologisk medvetenhet. De når intersubjektivitet vad gäller
fonologisk medvetenhet, men talar oftare om ”ljuda och rim och ramsor”.
Parterna visar hög grad av intersubjektivitet vad gäller att förbättra barnens
språkförmåga genom exempelvis ”språkduschande” och ”jag”-berättelser.
De ser sambandet mellan brist på självkänsla och läs- och skrivsvårig-
heter/dyslexi. Förskollärarna och lärarna visar alteritet vad avser uppfölj-
ning av barnets eventuella svårigheter. Lärarna talar om boksamtal. De
uppfattar att barnets formuleringsförmåga stimuleras. Förskollärarna talar
om steg 2, Språkträdet. De uppfattar att samtal mellan barn visar hur barn
utvecklar sitt språk och att det kan iakttas med hjälp av Språkträdet. Man
gör ett Språkträd för varje barn, som redovisar barnets behärskande av
syntax och begreppsförståelse. Det innebär att parterna uppfattar att de
arbetar med barnens skrivande och läsande såsom de uttrycker det i hand-
lingsplanen. Förskollärarna gör noteringar. Lärarna menar att läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi inte är en entydig beteckning. Parterna visar inter-
subjektivitet vad avser barns förmågor och vikten av att få utrymme för
dessa. Speciallärarnas erfarenhet visar att tester läses olika av skilda pro-
fessionella, vilket ger upphov till missuppfattningar.

Hur talar ni om det inom er yrkesgrupp och hur kommunicerar ni det
till andra professionella?

Lärarna och förskollärarna konstaterar att de inte enkelt kommunicerar sin
pedagogiska kompetens med varandra och att de i utbyte med andra pro-
fessionella vill tala om ”konkreta” åtgärder. Logopeden kommenterar under
andra året att lärarna” de kan få stöd att urskilja om det är den auditiva eller
visuella (förmågan hos barnen) som är dålig”.

Förskollärarna etablerar intersubjektivitet i det att de talar med varandra
när det gäller vad som kommuniceras till och med föräldrar. Hög grad av
alteritet uppvisar parterna vad gäller att kommunicera med andra profes-
sionella om de barn som har annat modersmål än det svenska. Under tredje
året säger Cajsa, förskollärare, att hon ofta får fylla i formulär som skall
följa med barnet till skolan och då får hon fylla i att elever med svenska
som andra språk inte kan svenska så bra ”att de har behov av extra stöd”.
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Cajsa menar att det inte betyder samma sak enligt hennes sätt att se det.
Cajsa säger att hon inte anser att dessa barn hör hemma under samma
rubricering men vet inte hur hon skall kommunicera det. Barn med annat
modersmål än svenska skapar professionell osäkerhet. Under tredje året
visar parterna högre grad av intersubjektivitet i kommunikation med andra
professionella.

Vad gör ni med det ni praktiskt iakttar?

Inledningsvis visar parterna nyfikenhet men visar alteritet vad gäller att
redovisa vad språkträdet motiverar dem att ändra i verksamheten, som till
exempel att ändra dagsrutiner för att få tid avsatt för att skriva ner
iakttagelser som skall redovisas i språkträdet. Förskollärarna och special-
och klasslärare i förskola/skola visar hög grad av intersubjektivitet vad
avser samtal om pedagogiskt arbetsdokument. Under tredje året har Språk-
gruppen kommit fram till att föra ett fortgående samtal om det pedagogiska
arbetsdokumentet. Astrid klasslärare och Titti speciallärare uppdaterar
innehållet i det pedagogiska arbetsdokument. Parterna visar hög grad av
intersubjektivitet och bekräftar med utsagor som: ”det känns viktigt det vi
gör”. Språkträdet sprider sig genom förskolorna och grader av inter-
subjektivitet visar parterna genom att inte enbart hävda tidsbrist, som orsak
till att avvakta att följa upp barnen och att finna tid för att dokumentera
iakttagelser, vilka parterna återger vid samtalspresentationer.

Hur samverkar ni med andra professionella?

Parterna visar hög grad av intersubjektivitet i Språkgruppen i samverkan
med kolleger inom Nordskolan och i Systerskolan. Samverkan transprofes-
sionellt ökar graden av intersubjektivitet, när systerskolans kolleger
inkluderas under tredje året. Klasslärarna, speciallärarna och förskollärarna
hävdar att de samverkar med förskolans yrkesutövare samt systerskolans
lärargrupper nu när de arbetar med samtalen och med hjälp av det peda-
gogiska arbetsdokumentet som diskussionsunderlag. Parterna visar ökad
grad av intersubjektivitet i form av initiativ till att ytterligare ett studiebesök
på annan skola genomförs, för att visa upp pedagogiskt material och för att
utbyta egna och andras arbetssätt om läs- och skrivutveckling för att före-
bygga LoS/D.
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Tematisk analys

Yrkesspråk

Förskollärarna när de utmanas med boksamtal retirerar först till att de
”håller på sina rim och ramsor” och visar i viss mån alteritet till ”boksam-
tal”. Parterna visar ökad grad av intersubjektivietet i det att de tar gemen-
samt ansvar vid redovisning av pedagogiskt material för barnens språk-
utveckling, vilket förenar parterna vad gäller begreppet ”språkutveckling”.

Parterna visar också ökad grad av dialogicitet genom att eka varandras
benämningar såsom ”boksamtal”, ”fabeldjuret”, ”språklådor” och ”Trulle-
material”. Ju fler gånger de tar om förklaringarna desto tydligare, blir deras
behärskande av begreppen dvs. en ökning av mastery.

Presentationerna bidrar till samverkan genom språkets kommunicerande
funktion och tillför parterna hög grad av mastery vad gäller att samtala om
pedagogiskt material, dvs. behärska övningar som språklådor, språkträdet,
litteratur och att presentera ”pedagogisk” handlingsplan vad gäller ”läs-
och skrivutveckling”.

Parterna visar lägre grad av appropriering, tillägnande när det gäller för-
hållningssätt, normer och värderingar kring utvärdering av den egna verk-
samheten och djupet av begreppsförståelse, dvs att ta till sig läkarens och
logopedens uttryck eller motivera varför de inte gör det med hjälp av
begrepp som uttrycker pedagogiska iakttagelser. Det är också ett tecken på
att en intersubjektiv situationsdefinition kan utvecklas vidare.

Flera exempel visar på självreflektion. Ett exempel visar förskollärare
Ella, när hon använder Språkträdet och formulerar ett barns ”sociala
kompisspråkande” som gjorde en ”tyst” pojke ”talande”. Förskollärarens
professionella iakttagande här ger ett exempel i ett led av ett yrkesspråkets
”begreppssamling” i vardande om ”barns språkutveckling”.

Motståndet mot boksamtal blir mindre och både förskolan och skolan
känner till vilka texter barnen tränats i. ”Boksamtal” innebär att läsa berät-
telser för barnen, som skall återberättas enligt strukturen ”början-handling-
slut”, enligt lärarnas önskemål. Att också låta barnen förskolebarnen ”läsa”.
strider mot förskolans förhållningssätt, men parterna förhandlar fram ”bok-
samtal” till en inventering av ”goda texter”, som samtliga lärargrupper enas
om är bra.

Professionella gränser och ansvarsområden

Det pedagogiska materialet överbryggar professionsgränser. Lärarna och
förskollärarna talar inte längre om vad som tillhör undervisningssfären eller
omsorgssfären. De uttrycker intersubjektivitet. De visar nu presentationer
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för kolleger och rektorer vad avser ansvarsområden. De visar också dialo-
gicitet, använder varandras begrepp, som när klasslärare Astrid, fritids-
pedagog och förskollärare i förskoleklass Lisa, speciallärare Annika och
förskollärare Ella i förskolan redovisar erfarenheter av arbetet med innehåll
och arbetsprocessen med ’röda tråden’ även kallat pedagogiskt arbets-
dokument.

Astrid, Lisa, Titti och Ester presenterar flera gånger Språkgruppens
arbetsprocess i samtalsform genom att redovisa hur de tänkt kring pedago-
giskt arbetsdokument. Sedan leder de med ca 25 kolleger i tre grupper, som
i samtalen, erfarenheter av barns språkutveckling. Mastery gestaltar Språk-
gruppens deltagare och visar i sina professionella roller en djupare förstå-
else, appropriering i och med att de kan ta vid där den andre slutar. De
samlar också in synpunkter från de närvarande kollegerna. Språkgruppens
yrkesutövare presenterar sin dokumentation på en ny arena, dvs. inför
systerskolans lärargrupper och förskolelärargrupper, och får synpunkter och
frågor kring det pedagogiska arbetsdokumentet. Det pedagogiska arbets-
dokumentet speglar ytterligare reflektion kring de professionellas uppfatt-
ning av hur barns språkutveckling kartläggs i samtal för samverkan. Parter-
na ges en möjlighet att appropriera perspektiv, normer och värderingar
genom transprofessionell kompetensutveckling.

Professionell kompetens

Vid dessa presentationer råder av naturliga skäl grader av alteritet visavi
”nya kolleger”. Dessa är ju tänkta att ”ta till sig” av språkgruppen process.
Men mellan presentationerna, åhörarna och Språkgruppen ökar graden av
intersubjektivitet i bemärkelsen att Språkgruppen ses som ”kolleger att
snacka med” och som påverkar och förändrar. Inom Språkgruppen ökar
därmed intersubjektiviteten påtagligt.

Samtalspresentationerna på Västerskolan fortsätter och parterna visar
lägre grad av alteritet mellan lärare och ledning. Nordskolans- och Väster-
skolans rektor och förskolans enhetschef Camilla deltar vid flera tillfällen.
Vi dessa tillfällen kommer deltagarna överens om att fyra ur Språkgruppen
skall göra en presentation och genomgång för ett rektorskollegium som den
8 mars gästar Nordskolan. Parterna uttrycker en glädje i att säga saker till-
sammans och bli förstådda utifrån sin kompetens och talar i delar med den
andres yttranden. Parterna visar viss grad av appropriering genom att läsa
och ta del av handlingsplanen på ett kritiskt engagerat sätt. Man utvecklar
förståelse därför att man språkar om gemensamma saker.

Grader av mastery, behärskande hos den andra kollegan visar sig som
kommentarer som ger perspektiv till egen appropriering. Detta sker genom
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att parterna fyller på med information när kollegan stannar upp, eller tar om
en sats där något saknas.

Språkträdet i handlingsplanen diskuteras fortfarande men finns hos Ella
som använder den ”på tre barn till att börja med”. På B-gatan har Doris och
Diddi kommit igång. Förskollärarna visar alteritet när det gäller handlings-
planen, men vill komplettera med metod för förskolan. De bilägger en del
till handlingsplanen, vilket lärarna respekterar.

Sammanfattar vi tredje året präglas det av låg grad av alteritet mellan
parterna som deltagit i Språkgruppen vad gäller förhållningssätt, värde-
ringar och normer. Språkgruppen visar stark ökning av dialogicitet, mastery
och appropriering när det kommer till förhållningssätt, normer och värde-
ringar avseende handlingsplan och syn på att arbeta med barns språk-
utveckling för att förhindra LoS/D. Parternas kompetens inomprofessionellt
och transprofessionellt har speglats i processen.

Även dagbarnvårdare kallas till möten med ”boksamtal”. Parterna upp-
når ökad grad av intersubjektiv situationsdefinition vad gäller pedagogiskt
material i form av Hagtvet, ”Lek med språket”; (fabeldjuret) Chamber,
”Boksamtal”, språkträdet och pedagogiskt arbetsdokument. Det visar sig i
att man öppnar dörrar mot andra professionella i bemärkelsen ”kom och var
med vi har något att berätta”. Språkgruppen når en kompetens vad gäller
LoS/D, som blir tydligt avhängigt hur väl eller illa professionella arbetar
med begrepp som uppmärksammar barnens språkutveckling tidigt. Denna
uppmärksamhet ledde till produktiva åtgärder, som krävde överblick och
transprofessionell samverkan.

I ljuset av språkgruppens samtal för samverkan utvecklar professionella
att utmanas att ”språka fram” professionell kompetens.

Diskussion år 1-3

Första till tredje året handlar om att formulera problem och samla informa-
tion, dokumentera, pröva och sprida vidare (se kap 4). Under de olika åren
genomförs probleminventering: Vad är LoSD? Vilket pedagogiskt material
arbetar vi med? Vilka samarbetar vi med? Vad kan vi själva om barnens
språkutveckling i förskola/skola? Hur formulerar vi en handlingsplan, barn-
dokument, pedagogiskt arbetsdokument?

Graden av dialogicitet ökar mellan Språkgruppen och åhörarna mellan
första och tredje året. Åhörarna ekar begreppen i samband med att språk-
lådor, fabeldjuret och handlingsplanen presenteras och ledningen samlar till
ytterligare samtal och pedagogiska möten. Parterna i Språkgruppen visar
ökad mastery och appropriering sinsemellan, när det gäller att redovisa
innehåll och svara på frågor från åhörarna om innebörder avseende
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språkträdet, fabeldjuret och handlingsplanen. Dialogicitet, mastery och
appropriering mellan Språkgruppen och åhörarna ökar mellan presen-
tationerna och leder till att två representanter från systerskolan ingår i
Språkgruppen.

Informanterna vid Nordskolan säger sig vilja kunna stödja barnens
språkutveckling och vill finna gemensamma arbetsformer för förskole-
barnen och skolbarnen. Lärarna inom både förskola och skola finner att
språkundervisningen för barnen inte leder till önskat resultat och barnens
förmåga att tillgodogöra sig språkundervisningen är oklar. Lärargrupperna
har försökt tidigare men inte kunnat genomföra en förändringar av verk-
samheten som leder till det mål man vill nå, nämligen att barnen blir läsare
och skrivare.

I första samtalet formulerar parterna sig kring problemområden såsom
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Informanterna uppfattar barnens språk ut-
veckling som problematisk och säger sig vilja förstå vad som möter barnen
i verksamheterna förskola respektive skola. Informanterna formulerar prob-
lemet som att parterna dels inte vet vad som möter barnen av pedagogiskt
material eller undervisningsinnehåll i de olika åldersgrupperna, dels säger
sig okunniga om vad barnen förväntas behärska i förskolan respektive
skolan. Parterna talar om sina intressen av att tillvarata barnens språk-
utveckling. I min närvaro närmar de sig varandra med att formulera sig
kring problemområdet LoS/D. De förhandlar, de lyssnar, avvaktar, de låter
sig övertygas de blir entusiastiska. De blir vana vid varandra och de och lär
av varandra. Transprofessionell kommunikation innebär i denna studie en
process av medieringsfaser. Medieringsfaser har jag diskuterat som för-
hållandet mellan alteritet och intersubjektivitet. Den asymmetri som ev
övergår till symmetri innehåller steg av mastery, behärskande och en
reflekterad fördjupad insikt till appropriering, tillägnan. I stegen mot tilläg-
nan tillkommer de värderingar och normer som följer av diskursiv med-
vetenhet. I denna process har samtalsgruppens medlemmar från förskola
och skola samt logopeden från vården och talpedagogen från förvaltningen
samverkat och samarbetat om innehåll och betydelser i begrepp att använda
i pedagogiskt arbetsdokument och språkträdet. De har inte bara fördjupat
sin kompetens inom LoS/D utan även förändrat verksamheten inom för-
skola, förskoleklass och skola.
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KAPITEL 7. Skriftligt material

It is teachers who, in the end, will change the
world of the school by understanding it.

(Lawrence Stenhouse 1975/83)

Tredje delen i undersökningen

I följande avsnitt redovisas det skriftliga materialet som yrkesutövarna in-
om institutionerna omsorg och undervisning formade under processens
gång.

Det skriftliga materialet består dels av kallelser med minnesanteckningar
som parterna fört vid fokussamtalen och dels av en handlingsplan, ett peda-
gogiskt arbetsdokument som växte fram, samt språkträdet. Det framgår av
de exempel som ges hur processen att samtala, presentera, redovisa och
dokumentera framskrider.

Med hjälp av rubriker och rubriksättning vill jag visa vad i analysen som
framstod som framträdande moment och vändpunkter i processen. Rub-
rikerna får också illustrera dokumentationens del av interaktion, förändring
och utveckling.

Under rubrikerna Första året, andra året och tredje året redovisar jag
hur dokumentationen speglar kommunikationen i fokusgruppssamtalen. Jag
ger exempel på hur dokumentationen såg ut i början och slutet av varje år. I
slutet av kapitlet diskuterar jag, under rubriken Från kommunikation till
dokumentation över professionella gränser, dokumentationens betydelse.

Dokumentation första året

Kallelsen till första mötet innehåller ett upprop till kolleger inom enheten
att komma med förslag till ett innehåll i det som förskolan och skolan kallar
både ”barndokument” av lärare 1-7, ”röda tråden” av förskolan och hand-
lingsplan av speciallärare, lärare 4-9 (se bilaga 1).

Minnesanteckningar inleds i och med första mötet med Språkgruppen
den 28/4-99. Minnesanteckningarna skrivs inledningsvis som minneslappar
av den typ som kan tänkas finnas på en anslagstavla eller i kollegieblock i
lärarrum. Texten är informell. De berörda vet vem som adresserar vem,
vilken plats som åsyftas och vad saken gäller. Innehållet framgår knappt av
texten. Texten är handskriven. Den saknar datum. Genom de första fem
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fokussamtalen (28/4-99; 27/5-99; 7/9-99; 18/11-99 och 27/1-00) har kallel-
serna ungefär liknande utformning (se bilaga 1).

Det första årets början i april 1999 dokumenteras på spiralblocks papper.
Handskrivet står att läsa tidpunkt och sal 22, inom parentes, konferens-
rummet. Kallelsen anger att parterna ska diskutera och utforma en hand-
lingsplan med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter och språkutveckling.
De förslag som diskuterats under tidigare studiedag skickas ut tillsammans
med kallelsen. Punkter som biläggs till kallelsen, presenteras nedan. Dessa
punkter var insamlade under tidigare studiedag men inte sammanställda så
att parterna kunnat ta del av dem som en gemensam handlingsinriktning.
Punkterna uttrycker synpunkter från lärargrupperna från förskolorna och
skolenheten:

• Viktigt med information vid överlämnande av barn mellan förskola och
förskoleklass och skola.

• Samling av ”dokument” som följer barnen genom åren. Portfolio är
kanske en bra form. Vi måste enas om en inriktning.

•  Förskolan: viktigt att vardagsord används flitigt och målmedvetet i
naturliga sammanhang, speciellt med tanke på alla invandrarbarn.

• Viktigt att vi läser mycket och uppmanar föräldrar att göra det.
• Det behöver vara tätare samarbete mellan förskoleklasserna och år 1.
• Vid behov kunna kalla in t.ex. hemspråkstränare för bedömning av

barnens hemspråk.
• Utförande av en färdig modell för att kunna följa språklig utveckling

hos framförallt våra invandrar barn. Denna ”modell” skulle visa vad vi
arbetat med i förskolan, språkligt sett, samt vara en bedömning av
barnens språk när de flyttar över till förskoleklass.

• De elever som inte är färdiga med sin fonologiska medvetenhet börjar
inte med läsinlärning.

• Låt inte eleverna gå vidare förrän ett ljud behärskas.
• Ge tid till samtal mellan personalgrupperna. Viktigt också att blivande

lärare lär känna barnen tidigt.
• De största insatserna sätts in i förskola – år 3.
• Helst två speciallärare på låg.
• Vad gör man när det brister någonstans? Vart vänder man sig? Vem gör

vad och när? Övergångar år 3-4: år 6-7?
•  Dokumentationen om barnets språkutveckling ska följa barnen från

BVC, första dagbarnvårdaren, förskoleklass och skola.
• Fortlöpande utbildning för personal om språkutveckling och  forskning.
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• Barnet måste ha ett språk först, för att vi i (sin) vår (min rättelse) tur ska
kunna upptäcka ev. läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. (Texterna är
citerade se bilaga.)

Handlingsplanen startade med en halv A 4 sida. (se bilaga 1). På det andra
mötet läses förslag till Handlingsplanen upp för kollegerna. De talar om
innehållet: språkutveckling. Handlingsplanen omfattar en maskinskriven
sida i berättelseform. Den visar vad parterna säger sig ha gjort eller önskar
genomföra. Informanterna väljer arbetsnamnet Språkgruppen på sig själva
under fokusgruppssamtalen. Vid Språkgruppens möten förs minnes-
anteckningar. Lärarna väljer att skriva minnesanteckningar var sin gång.

Anledningen till mötena är att man vill i en handlingsplan dokumentera,
material och metoder för barns språkutveckling och att formulera åtgärds-
förslag baserade på erfarenheter av och utbyte mellan yrkesgrupperna inom
området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Nordskolans målsättning är att
utveckla ett ”barndokument” som en del av handlingsplanen.

Arbetsdokumentet benämns i fokussamtalen på flera sätt: exempelvis
handlingsplan, ”röda tråden” och ”barndokument”. Fortsättningsvis kom-
mer det att benämnas handlingsplan. Till den kontinuerligt förändrade
handlingsplanen biläggs underhand de minnesanteckningar som förts under
fokussamtalen (se bilagor). Varje minnesanteckning speglar utvecklingen
under fokussamtalen. Minnesanteckningarna omfattar bl.a. studiedagar, tid
och rum, hur man planerar möten, vilken litteratur som läses, inköp av
litteratur, när litteratur skall läsas (datum), ledningens delaktighet, språk-
träning, Språkträdet, undervisningsmetoder, erfarenheter, utvärderingar,
och begrepp som fonologisk medvetenhet.

I första samtalet redan inventerar yrkesgrupperna pedagogisk didaktisk
litteratur och metodböcker som följer upp barns språkutveckling. I minnes-
anteckningarna vädjar Språkgruppen till enhetscheferna att införskaffa den
litteratur, som samtalsdeltagarna vill utgå ifrån, när de samtalar om peda-
gogiskt material.

Analys

Förskollärarna och lärarna har enats om förslag till litteratur för uppföljning
av barnen och en påbörjad handlingsplan, vilket uppmärksammas av
Camilla (enhetschefen). Förståelsen av den egna praktiken ökar man söker
förhandla fram gemensam terminologi, och gemensamma normer och
värderingar, knutna till respektive verksamhet, samt gemensamt pedago-
giskt arbetsmaterial. Praktisk medvetenhet reflekteras, vilket är ett steg på
väg mot diskursiv medvetenhet.
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En vändpunkt inträffade, som gav avtryck i dokumentationen. Den ut-
gjordes av den beslutsamhet som gruppen visade i slutet av första året, när
Astrid mening för mening läser högt i embryot till handlingsplan och de
tillsammans diskuterar dokumentet rad för rad. Astrid ger legitimitet åt
handlingsplanen, genom att betona att gruppen gemensamt ansvarar för in-
nehållet. Denna beslutsamhet leder dokumentationen vidare in på andra
året.

I slutet av första året har de satt rubrik på handlingsplanen. Denna lyder:
”Handlingsplan för en god läs- och skrivutveckling år 1-6”. Parterna använ-
der nu rubriker mål och genomförande.

Vid det sjätte fokusgruppssamtalet (30/3-00) deltar enhetschefen under
hela samtalet och lyssnar uppmärksamt till samtalets innehåll och del-
tagarnas beslutsamhet att fortsätta samtalen. Fokussamtalen ger ett första
resultat. Kallelsen till följande möte, som äger rum i september, är skriven i
ett ordbehandlingsprogram och minnesanteckningarna har nu fått ett annat
utseende och visar plats, datum samt innehåll för mötet. (Se bilaga 2)

Dokumentation andra året

I de nästkommande fokussamtalen (22/5-00; 28/8-00; 19/10-00; 25/1-01)
ingår yrkesutövare från vården: läkaren Magnus och logopeden Louise.
Kallelserna är fortsättningsvis skrivna med ordbehandlingsprogram. Datum
och underskrift ingår. Namn och plats för samtal och vad som kommer att
diskuteras redovisas (Se bilaga 2).

Frågorna från förskolans och förskoleklassens lärare om vad skolan för-
väntar att barnen skall kunna, besvaras ännu inte av skolans lärare under
andra året. Istället koncentrerar skolans lärare sig på handlingsplanen, som
ett instrument för att skapa samling i gruppen. Formuleringarna i handlings-
planen är föremål för en noggrann prövning innan de omformuleras.

Fokusgruppen prövar olika formuleringar och de beslutar sig för formu-
leringen: ”Handlingsplan för en god läs- och skrivutveckling, för förskola,
förskoleklass och skola år 1-6, för Nordskolan och förskoleklass i Väst-
skolan” ( se bilaga 2).

Handlingsplanen skall, enligt deltagarna, beskriva skolans, förskole-
klassernas och förskolans förhållningssätt till barns språkutveckling. Den
ska även användas som informationsunderlag till föräldrar om skolans och
förskolans insatser när det gäller barnens och ungdomarnas språkträning.
Arbetet med handlingsplanen blir ett exempel på ett lärande som åtföljs av
reflektion och dokumentation. Samtalen i Språkgruppen, leder nämligen till
att förskollärarna konstaterar att de behöver ett ’enkelt formulär’ som de
kan arbeta med för att skriva ner vad de iakttar av barnens språkliga ut-
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veckling. Annars ’har man allt i huvudet och det blir inte av’ enligt Cajsa
på A-gatan. A-, B-, C-, D-gatans förskollärare berättade i samtalen i Språk-
gruppen om uppgifter som de behövde fästa ner på papper för att följa upp
barnen. Detta leder till en skriftlig presentation av förslag till ett pedago-
giskt material, som kallas Språkträdet (se bilaga 3). Språkträdet har ut-
arbetats i samarbete med talpedagogen, kommunens förvaltning och de åtta
förskollärarna, som ingår i fokussamtalen från A-, B-, C-, och D-gatan. Det
redovisas vid en kommunal projektdag den 30 maj 2000. Det materialet ska
ingå i handlingsplanen som bilaga. Det prövas inte och färdigställs inte
förrän under tredje året.

Analys

Pedagogiskt material blir en viktig gemensam nämnare för förskolorna och
skolan. ”Språkträdet” är exempel på pedagogiskt material som parterna i
förskola och skola arbetat fram. En intersubjektiv situationsdefinition
utvecklar man i några delområden för att överskrida professionella gränser,
och det börjar med att studiedagen planeras. Förskolans och skolans lärare
skall ha en gemensam dag. Både förskolans och skolans lärare ska delta till-
sammans och lärarna ska berätta om fokusgruppsamtalen för kollegerna,
och som Astrid klasslärare påpekar: ”Språkträdet har kommit till i Språk-
gruppen”. Vidare säger hon: ”det är ni två (Ella och Ester) förskollärare
som har varit med och utformat det”. ”Språkträdet”, säger Ella, ”vill vi
använda för att barnen skall följas upp enligt en uppställning som rankar
olika språkliga färdigheter hos barnet och vad barnet klarar av vid olika
tidpunkter”. Dialogiciteten mellan parterna är uppenbar i detta exempel, där
parterna speglar varandra. Förskollärarna ser kontinuitet i uppföljning av
barnens språkutveckling om lärarna kan ta del av vad förskollärarna noterat
i Språkträdet och ta vid därefter.

Parterna visar ökad grad av intersubjektivitet under tillkomsten av
pedagogiskt arbetsdokument. ’Språkträdet’, ett dokument som framtagits i
samarbete med en talpedagog. Dokumentet är ett uppföljningsdokument.
Dokumentet ska användas av förskolans lärare och ligga till grund för sam-
verkan mellan förskola och skola. Parterna har dock ännu inte börjat
använda det på barnen.

Ytterligare ett pedagogiskt material introduceras, ’Trullematerialet’ (se
samtalen 1-5). Speciallärarna har introducerat det för förskolelärarna i
förskoleklass och de har gemensamt använt det på en grupp 6-åringar.
Resultatet visar att båda lärargrupperna är kunniga om barnens lässtatus
och har tagit till sig samma pedagogiska material och kunskap om barnens
språkutveckling. Materialet bildar övergång mellan förskoleklasser och
skolan. Speciallärarna bekräftar i samtalet utfallet av samarbetet i Språk-
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gruppen på så sätt att förskolelärarna har tagit över ’Trullematerialet’ från
speciallärarna. Speciallärarna överlåter det nu till förskoleklassens lärare.
Speciallärare Annika och Titti hävdar att de har kontroll på hur barnen blir
läsare och att samverkan i Språkgruppen fortsätter.

Titti, speciallärare, säger att kollegerna talar om material som ”det är det
här materialet […] som har hjälpt personal av olika kategorier att strukture-
ra” språkträning. Titti säger också att de svar hon får ofta ”lägger locket på”
i form av uttalanden som ”det har vi redan […]” och Titti fortsätter med att
säga att ”någon måste peta opp locket då”. Parterna uttrycker sig vilja gå på
djupet, de söker sig från mastery till appropriering. Titti har också iakttagit
nöjda reaktioner hos kolleger på en grannskola: ”dom tyckte man kunde
fortsätta […] med det här materialet (Trulle materialet) upp i åttan”, men
Tittis slutsats är att ”man går in med traditionell undervisning och fortsätter
inte med det här som barnen kanske skulle behöva lite mer av”. Titti säger
att det kan bero på att kollegerna ”inte är inne i det här” och därför
”fortsätter undervisningen”.

Barnets språkutveckling testas under en begränsad tid och Annika och
Titti konstaterar att ”så pass många ligger lågt (i fonologiskt test) av bar-
nen”. Hon säger att hon inte vet vem som ”jobbat med barnen”. Titti säger
att hon ställer sig frågor som ”vilket material dom haft”, ”hur dom jobbat”
och ”vem som jobbat” med barnen. I samtalet framgår att Titti och Annika
skall ”bena upp lite grann”. De söker orsak till vad det beror på att barnen
ligger så lågt i de fonologiska test som utförts. Titti frågar sig om det är
”ovanligt dålig svenska” eller ”annat material” eller ”så stora barngrupper”.

Ett hinder, som består under andra året mellan parterna, gäller värde-
ringar och normer kring boksamtal och förberedelser för barnens lästräning
genom förskolan och förskoleklass i skola och skola. Parterna upplever
motstånd när det gäller att skriva sig samman om en plan avsedd för barnen
1-16 år. I den ”senaste” versionen av handlingsplanen19 kommer den därför
att bestå av ett tilläggsmoment med de förtydliganden som förskollärarna
vill göra för att visa på vad de genomför av övningar, så att dessa verkligen
finns nedskrivna. På så sätt visar de tydligt det innehåll i barndokumentet
(språkutvecklingsmoment och övningar som visar hur förskolan arbetar
med barnens språkutveckling), det som alla barn skall ha gått igenom och
fått öva sig på. Alteriteten håller i sig bland gruppens deltagare om vad som
är möjligt och inte möjligt att använda av läromedel och material för språk-
träning. Lärarna och förskollärarna visar dock intersubjektivitet angående
vikten av genomförande av en gemensam handlingsplan och fastställer tid

                                               
19 Samtal för samverkan fortsätter och pågår efter att denna studie gått till tryck.
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för fortsatta samtal. Den 30 mars 2000 beslutar de att nästa möte skall äga
rum den 22 maj och då skall de vara överens om vilken litteratur som
handlingsplanen skall rekommendera för läsning.

Dokumentation tredje året

Tre samtal mellan förskolornas och skolans personal planeras in för vår-
terminen 2001 och en namnlista med deltagares namn och adresser biläggs
kallelse (5/4-01; 19/4-01; 25/5-01; 7/9-01; 4/12-01). Under tiden kommer
också skolans entré att uppvisa namn med klassbeteckningar och lärarnamn
samt vilka klassrumsnummer, som ligger på vilken våning i byggnaden.
Under andra och tredje året påverkar parterna verksamhetens innehåll.
Språkgruppen har fått ”fondpengar”. Astrid anställs en dag i veckan (för-
delas på en förmiddag och en eftermiddag) för att sprida innehållet i det
pedagogiska arbetsdokumentet till systerskolan med anslutande dagbarn-
vårdare och förskolor, samt för att samla in de tankar om innehåll i hand-
lingsplanen som kommer från kolleger (bilaga 1). Lärarna är noga med att
formulera sig och att skriva ner sina slutsatser i dokumentet. Det pedago-
giska arbetsdokumentet presenterades för kollegerna vid maj-mötet våren
2001, upprepas under hösten och ”övergår till Systerskolan”, som speglar
denna benämning. En heldag för pedagogiskt möte, skapar en samling av
boktitlar för skilda språkgrupper ett ”grundbibliotek” och ”att dela med sig
av språkträdet” för förskola, förskoleklass /skola (bilaga 3).

Under tredje året söker lärargrupper och ledning pengar till böcker på
både svenska och andra språk. De hoppas med handlingsplanen, som också
innehåller en lista av ”bra” läsning, kunna rekommendera litteratur och
kunna motivera barnens föräldrar att tala om innehåll och bilder med det
egna barnet på det egna modersmålet.

Språkträdet, som skapas av deltagarna i fokusgruppsamtalen fungerar
som en checklista i förskolan. I den går förskolläraren igenom varje barns
språkstatus och vilka moment som tränats under barnets tidiga språkutveck-
ling. Språkträdet har prövats av Ella i hennes barngrupp. Hon berättar i
fokussamtalen om Språkträdet, om sin användning av det, och om de erfa-
renheter hon gör av det. Språkträdet har blivit ett nytt sociokulturellt verk-
tyg för henne och gruppen i övrigt.

När Ella dokumenterar barnen i förskolan C-gatan med hjälp av språk-
trädet som analysinstrument, kommer hon fram till att dialogleken, ett
”socialt kompisspråkande”, som betyder att en ”tyst” pojke finner sitt ”tal”
och blir mindre blyg, först med kamrater och senare även med vuxna. Ella,
berättar att hon får i samtal med pojken korta svar tillbaka vid ”matbords-
pratet”. Ella har pojken vid sin sida varje måltid. Han blir allt tydligare men
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han talar mycket svagt. Pojken är fyra och ett halvt år och talar med
”oböjda treordssatser”. Ella skriver i minneanteckningarna:

Tittade på anteckningar och känner viss oro över att saker inte utvecklas!!.
Dvs. han är fortsatt tystlåten, försiktig, otydlig. (19/2-01) (snart fem år).
Kryss för ”Nej”, i kolumnen för talar förståeligt, (kommentar: pga blyghet).
Sitter fortfarande bredvid mig vid matbordet! Detta för att han talar tyst,
viktigt att jag hör och inte behöver säga va´? en endaste gång, för då blir han
osäker, då han måste återupprepa!! Tar eget initiativ till att spela spel. Ska vi
spela. Frågar han mig. Vi uppmuntrar till spel, dialog, läsning. Fortfarande
blyg, försiktig och ”osynlig”. Vi ser honom grundligt redan när han kommer
in i tamburen. Vill inte riktigt säga ”God morgon” Varför? (19/3-02)

Analys

Parterna visar under tredje året dialogicitet vad avser ”pedagogiskt arbets-
dokument”. De behärskar aspekter av LoS/D som de gemensamt kommit
fram till. Men de har även tillägnat sig dvs. approprierat gemensamma
termer, normer och värderingar vad gäller barnens tal och läsutveckling. Ett
exempel på alteritet kvarstår mellan parterna under första och andra året
och rör ”boksamtal”. Förskollärare i förskola och förskoleklass uppmuntrar
inte sexåringar att läsa t.ex. enkla texter (jfr Davidsson, 2002:192). Men
detta förhållande ändrar sig under samtalsprocessen och parterna visar
under tredje året påtaglig intersubjektivitet vad gäller läsning och berättel-
ser i förskolan. Det framkommer i samtalen och den redovisning som
knyter an till fabeldjuret, att förskolans lärare uppmärksammat sin viktiga
roll i barnens tidiga kontakt med läsande och berättande som ett led i
barnens egen kommande lästräning. Skälet till att läsning varit mindre upp-
muntrat enligt förskollärarna är tidsbrist.

Från kommunikation till dokumentation över professionsgränser

Enligt Axelsson, som följt lärares lärande och deltagande i ENSI-miljö-
projekt, är det i projektsamtal som ansvar tas upp mellan deltagarna. Det
innebär att det inte är forskaren som avgör vart projektet ”tar vägen” utan
det är en process som skapas i samarbete mellan aktörerna. Ett gemensamt
ansvar skapas i samtalet, som tydliggör den kunskap som omsätts i prak-
tiken. Det är i samtalet mellan människor som förståelse och kunskap
genereras. Axelsson konstaterar att:

Lärarnas utbildning har inte hjälpt dem att formulera sina egna frågestall-
ningar, genomföra observationer samt reflektera över dessa och dessutom
göra detta skriftligt. De har normalt inte tid avsatt för att hinna skriva ner
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eventuella observationer och därmed ha underlag för att reflektera”
Axelsson (1997, s 109).

Med hjälp av den skriftliga dokumentationen synliggjorde lärargrupperna
praktisk medvetenhet och diskursiv medvetenhet. Rönnerman (1998:57)
talar om just denna process av skriftlig dokumentation och hur viktigt den
är. Det blir viktigt att lärarna tar tag i sitt skrivande och inte överlåter det.

Rönnerman tar upp det Elbaz (1991) påpekar att ”lärarna själva torde
kunna utveckla skrivandet, som ett led i det egna arbetet”. Kompetens-
begreppet blir otydligt om det inte just dokumenteras av dem som processar
det (jfr Thunborg, 1999; Agevall, 1994; Ellström, 1992; Aronsson, 1992).
Med det menar jag att lärarna tar tag i det egna skrivandet och dokument-
terandet genom att bli varse de kulturella verktyg som ligger just i den
transprofessionella kommunikationsprocessen, som i denna studie visat sig
i fokussamtalen.

Man utvecklar kompetens därför att man dokumenterar och
förhandlar innebörder transprofessionellt

För lärare i förskola och skola går omsorg respektive undervisning före allt
annat. (Davidsson, 2002). Mycket av lärarnas arbete handlar om att ”i
huvudet” och ”på papper” planera det som skall hända. Den diskurs, som
lärarna är en del av, via tradition och förhållningssätt, bygger på kroppslig
närvaro och meddelanden som för det mesta kommuniceras mun till mun.
Skulle ett meddelande vara brådskande kan ringkedja bildas. Det som inte
förmedlas i skolan under dagen kan även förmedlas via en kollega nästa
dag. Information av detta slag sker muntligt eller genom anteckningar.

Samarbete kring gemensam handlingsplan

I projektet önskar förskolans och skolans lärare att få träffas en hel dag. Det
genomfördes och en av de första stegen mot transprofessionellt utbyte
började. Lärarna börjar med handskrivna anteckningar (se bilaga 1) och går
över till ordbehandlade texter (se bilaga 3).

Parterna förhandlade, och utvecklingen av intersubjektivitet vad avser
betydelser av begrepp och formuleringar i handlingsplanen blev synlig. Det
skrev och raderade och fyllde på med nya formuleringar. Det blev en del av
ett ansvar inför de andra. Det var knappast möjligt att nå samsyn mellan
företrädare för olika förhållningssätt och traditioner utan att parterna gavs
tid att ta varandras perspektiv. Den kompetensutveckling som grupperna
arbetade med som valdes ut av informanterna och som de enades om for-
mades genom en text vävd av ansvar, förståelser, ”missförståelser”, kom-
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municerade erfarenheter och lärande. Detta lärande kan beskrivas som ett
situerat, sociokulturellt lärande.

De första kallelserna innehåller karaktären. ”Ni kommer ihåg vad vi sa”
låt oss ”träffas” för att diskutera vidare. När kompetensen syns i dokument-
terade textrader perspektiverar det parternas uppfattning av att ingå i ett
formellt sammanhang. De blir delaktiga i en diskurs, som griper över och
griper in i det förgivettagnas slentrian. Nya spelregler som beskriver till-
gång till resurser vilka förändrar parternas förhållningssätt, passerar profes-
sionella gränser och sätter nya förståelser i rörelser. Skolan lämnar det
officiellt hemliga för det professionellt tillgängliga.
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Kapitel 8. Sammanfattning och slutdiskussion

Från remiss till team

Syftet med denna avhandling har varit att studera om och hur professionella
inom så olika områden som medicin, förskola och skola utvecklar sin
kompetens genom transprofessionella fokussamtal om läs- och skriv-
svårigheter/dyslexi.

I detta avslutande kapitel sammanfattar och diskuterar jag några förut-
sättningar och villkor som varit av betydelse för samtal för samverkan,
såväl inom- som transprofessionellt om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.
De förutsättningar och villkor som ligger till grund för kompetens-
utveckling kan schematiskt beskrivas som en process som omfattar följande
steg: En hög grad av alteritet mellan parterna övergår i en högre grad av
intersubjektivitet mellan parterna. Detta i sin tur leder till mastery dvs. en
ytlig förståelse och sedan till appropriering, dvs. att man tagit in något nytt
från annat håll och gör det till sitt eget. I och med approprieringen har
kompetensutveckling skett.

Skolintervjuerna från 1998 visar att lärargruppernas uppfattningar om
LoS/D är nära förbundna med respektive lärargrupps praktik, dvs. förskola-
lärare, speciallärare och lärare har olika synpunkter på fenomenet utifrån
sina respektive verksamheter. Alteritet mellan förskollärarna och lärarna
visades genom att förskollärarna inte betraktade förskolebarnet som
presumtiv läsare. Förskollärarna kunde inte på ett självklart sätt sätta sig in
i LoS/D-problematiken. Detta hindrade båda parter från att finna sam-
verkansformer. Lärargrupperna skapar då en intersubjektiv situations-
definition via behovet av att samtala om åtgärder för varje barn. De talar
om att aktivt söka dialog mellan vård, förskola och skola. Både förskola-
lärarna och lärargrupperna talar vanligtvis med talpedagog och vid enstaka
fall med logoped, för att få råd om LoS/D. De nämner inte samverkan med
övriga vårdgrupper. Parterna uttrycker dock önskemål om att få träffa andra
yrkesgrupper som arbetar med problematiken LoS/D.

Vårdintervjuerna från 1999 visar att vårdgrupperna uttrycker alteritet
inomprofessionellt mellan barnklinik, habilitering, foniatri och oftalmologi.
Detta visas genom att parterna anser att det är varje specialitets ensak att
uttrycka sig på sitt sätt inom sitt område och via remiss överlåta ansvar och
bedömning till nästa område. Undantag utgör dock BVC-psykologer och
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habilitering, som sinsemellan har samarbete med varandra och därmed
uttrycker intersubjektivitet. Vårdens uppdrag är det patologiska, dvs. det är
det sjuka som urskiljs. Vårdinformanterna förväntar sig att skolan tar sitt
ansvar, när det gäller barn avseende läsning och skrivning. De uttrycker
därmed alteritet transprofessionellt.

Skolintervjuerna

– Hur uppfattar representanterna för de olika yrkesgrupperna sin kom-
petens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, enligt utsagor i intervjuer
och fokusgruppssamtal?

Lärargrupperna i förskola och skola har olika uppfattningar om sin kompe-
tens avseende LoS/D. Förskollärarna har inte i sin verksamhet kännedom
om hur LoS/D yttrar sig i skolan.

Förskollärarna kommunicerar inte sin kompetens till skolans lärare. För-
skollärarnas yrkesspråk innehåller inte termer som LoS/D. Förskollärarna
kommunicerar dessutom sällan sin kompetens om barnens språkstatus där-
för att de inte känner till vad skolan kräver av barnet. Lärargruppernas
yrkesspråk redovisar olika normer, värderingar och skilda synsätt på
barnens språkutveckling.

– Hur uppfattar de olika yrkesgrupperna att de kommunicerar sin kom-
petens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till andra yrkesgrupper?

Yrkesgrupperna inom skolan uppfattar sig inte kommunicera sin kompetens
transprofessionellt. Förskollärare uppfattar att de talar med talpedagog om
barns språkutveckling, men då överlämnar de också barnen till talpedago-
gen. De utvecklar ingen egen kompetens via iakttagelser av barns språk-
utveckling, på grund av att verksamheten inte organiseras ur den aspekten.
Lärarna uppfattar sig inte kommunicera LoS/D med andra yrkesgrupper,
men uttrycker att de ser det som nödvändigt för att uppfattas som profes-
sionella inför föräldrar och barn.

– På vilket sätt utgör de olika yrkesspråken hinder respektive möjligheter
för transprofessionell samverkan?

Yrkesspråken inom lärargrupperna visar alteritet vad gäller tidiga insatser
av medveten träning av barns fonologiska medvetenhet. Lärargrupperna
inom förskola och skola talar olika om barn. Lärargrupperna uppger sig
sakna tranprofessionell kommunikation för att utveckla kompetens-
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förståelse, för att överskrida professionella gränser och ansvarsområden.
Därmed utgör yrkesspråket både hinder och möjligheter. Hinder i form av
traditioner, normer, värderingar och förhållningssätt gör att man tar avstånd
från andra professionellas yrkesspråk och kompetens.

Vårdintervjuerna

– Hur uppfattar representanterna för de olika yrkesgrupperna sin kompe-
tens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?

Ögon- och öronläkaren uppfattar sig inte ha kompetens på LoS/D. De anger
att de kan se problemet ur andra aspekter. Inomprofessionellt uttrycker
yrkesgrupperna inom vården intersubjektivitet med avseende på testför-
farande och förhållningssätt till barnets kognitiva funktioner. Vård-
grupperna uttrycker också intersubjektivitet vad avser behandlingsbegrepp,
som ”avkodningsförmåga”, ”pragmatisk, semantisk störning”, skador, som
”cerebral skada”, ”afasi” och ”katarrer”, ”otiter” vid tester av barnens kog-
nitiva funktioner. Men, de uppvisar alteritet i kompetens vad gäller att
definiera barnets kognitiva funktioner vid diagnostisering och behandling
samt med behandlingsterminologi, som presumtivt berör kompetens-
området LoS/D. Den auditiva funktionen/förmågan, som speglas i ”röst-
området”, uppfattas olika. BVC-psykologen ”testar och bedömer” barnets
sociala förmåga och interaktion. Logopeder har sin kompetens på barnets
användning av ”rösten och talapparatens fysionomiska förutsättningar” och
vad som kan tränas och övas upp. Läkarna uppfattar sin kompetens i att
diagnostisera symtom och genetiska skador som kan få auditiva konsekven-
ser. Hörselnedsättningar och oupptäckta katarrer kan visa sig som former
av LoS/D.

– Hur uppfattar de olika yrkesgrupperna att de kommunicerar sin kompe-
tens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till andra yrkesgrupper?

Yrkesgrupperna inom vård uppfattar sig kommunicera sin kompetens via
dokumentation av kliniska iakttagelser. Men de säger sig sakna kommu-
nikation transprofessionellt vad gäller kompetensen i ljuset av pedagogiska
iakttagelser. Det gäller speciellt aspekter, som rör området LoS/D.

– På vilket sätt utgör de olika yrkesspråken hinder respektive möjligheter
för transprofessionell samverkan?
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Vårdens professionella uppfattar yrkesspråket, som en vana att dokument-
tera kliniska iakttagelser medierat via ”diagnosspråket”, vilket skapat inter-
subjektiv förståelse bland vårdens professionella. Professionella specialise-
ringar uppvisar även alteritet i terminologi vilket gör att professionella
gränser och ansvarsområden blir synliga även inom vården. Detta uttrycks
genom att läkare och logoped använder begreppet diagnos medan psyko-
loger använder begreppet bedömning. Det ger olika status visavi LoS/D.
Begrepp som patologisk och förhållningssätt som innebär behandling visar
att kommunikationen mellan vård och skola saknar en dimension som
ibland lämnar mottagaren ”oförstående”.

Fokussamtalen

– Hur uppfattar representanterna för de olika yrkesgrupperna sin kompe-
tens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Första året

Yrkesgrupperna inom vård, förskola och skola uttrycker alteritet i samtal
för samverkan vad avser kompetens om LoS/D under första året. Förskol-
lärarna anser inte LoS/D vara deras kompetensområde. Professionella inom
vården ser LoS/D, som ett område som handlar om att ”förstå”, och det är
skolans område. Speciallärare och klasslärare anser att kompetensområdet
LoS/D är något de inte behärskar, trots kurser och studiedagar. De finner
svårigheter att formulera sin kompetens i verksamheten kring LoS/D-
problematiken.

Andra året

Under denna fas blir de professionella i fokussamtalen varse att de upp-
fattar sin kompetens ur flera aspekter. De relaterar sina värderingar och
normer, som situerade inom olika verksamheter. Vårdens kompetens på att
ställa diagnos översätts inte omedelbart till åtgärder i skolan. Vårdens pro-
fessionella menar att förskolan och skolan saknar ”frihetsgrad” att dra kon-
sekvenser av pedagogiska iakttagelser. Skolans professionella ser kom-
petens vad gäller lästräning som obefintlig i förskolan.

Tredje året

Professionella inom förskola och skola visar alteritet i sina uppfattningar av
begrepp som lästräning och boksamtal.

Graden av intersubjektivitet ökar i och med dokumentationen av sam-
talen, därför att man vill enas om formuleringar. Via dialogicitet, dvs.
genom att eka motpartens ord visar parterna att de vill dela den andres
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intersubjektiva situationsdefinition. I diskussioner av pedagogiskt material
som ”språkträdet” och ”fabeldjuret” förhandlas begrepp tills dess att
intersubjektivitet uppnåtts, begreppen behärskats, mastery, och införlivats,
approprierats i parternas begreppsvärld.

– Hur uppfattar de olika yrkesgrupperna att de kommunicerar sin kompe-
tens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till andra yrkesgrupper?

Första året

Initialt vill förskollärarna inte delta i fokussamtalen, därför att de inte anser
sig ha med LoS/D att göra. Men, intresset för barns språkutveckling och för
att förstå vad som krävs av barnen i skolan driver förskollärare och lärare
till samtalen. Speciallärare och lärare kommunicerar med varandra, men
inte så att man förstår vad den andres kompetens egentligen rör sig om
angående LoS/D. De samtalar om ”ordkedjan” och tester som barnen får
göra i olika stadier, men kommunicerar inte kompetens i form av inne-
börder av termer, normer, värderingar och världsbild, vilket visar på låg
grad av intersubjektivitet.

Andra året

Parterna konstaterar att de har behov av nära samverkan exempelvis visavi
BVC. De uppvisar alteritet vad avser sekretess, men intersubjektivitet vad
gäller föräldramedverkan och barndokumention.

Tredje året

Parterna inom förskola och skola har samtalat om varandras kompetens. De
visar dialogicitet i form av att eka  samma begrepp. Deras appropriering
uttrycks genom ett ökat kompetensdjup. Detta kan ses i dokumentationen, i
det pedagogiska materialet, språkträdet och fabeldjuret, som växer fram
under samtalen. Vården och skolan uttrycker intersubjektivitet i uppfatt-
ningar om kompetens vad gäller vikten av pedagogiska iakttagelser och en
transprofessionell kommunikation om kompetens. Det leder till att parterna
vinner säkerhet i presentation och begreppsanvändning kollegialt, vilket i
sin tur gör transprofessionell kommunikation och kompetensutvekling syn-
lig för parterna själva, dvs. ger dem en diskursiv medvetenhet.
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– På vilket sätt utgör de olika yrkesspråken hinder respektive möjligheter
för transprofessionell samverkan?

Första året

Yrkesspråken markerar initialt professionella gränser, dvs. alteritet. För-
skollärarna håller fast vid sin syn på ”det inte läsande barnet”. Yrkes-
grupperna börjar dock förhandla innebörder, normer och värderingar under
första året. ”Boksamtal”, som ska förbereda barnens läsning för skolan och
berättelsers uppbyggnad med början, handling och slut enar parterna. De
finner möjlighet att genom ”fabeldjuret” sätta ord på sin kompetens. Be-
greppet språkutveckling får en innebörd som kan sammanfattas i ”fable-
djuret”. Här öppnas en möjlig väg att mötas om yrkesspråkliga benämning-
ar av barnens språkutveckling.

Både hinder och möjligheter hörs i samtalen. Dialogicitet visar sig
genom att parterna ekar samma yrkesspråkliga begrepp i vissa situationer
under samtalsprocessen. Yrkesgrupperna inom vård, förskola och skola
skapar intersubjektivitet genom att enas om begreppet språkutveckling.

Andra året

Hinder och möjligheter genom yrkesspråk kommer fram under andra året.
Det visar sig att parterna söker yrkesspråkliga begrepp som täcker de barn
som inte har en god språkuppfattning, därför att barnen inte är ”förståe-
liga”. Barnen vistas i flerspråkliga miljöer i förskola varje dag. Logopeder-
na talar här om ”impressiv språkstörning”. Klasslärarna kommer inte att åt
att ”språkduscha” dessa barn enligt lärarnas yrkesspråk, dvs. barnen får inte
höra vuxna tala svenska. Det gör att få barn erövrar språket. Det leder till
att förskollärare fyller i ”behov av extra stöd” på många barn på det formu-
lär som följer med barnet till skolan i de fall förskolans lärare är osäkra på
barnets språkstatus. Förskollärarnas språkutvecklingsbegrepp innehåller
dagliga observationer och en närhet till barnens vardag invävda i lek med
rim och ramsor. De uppfattar sig kompetenta på att uppmärksamma barns
språkanvändning allt ifrån tvåordssatser till uttal vid lek med rim och ram-
sor. De använder uttryck som barn ”som inte har ett språk”, barn som är
”svåra att förstå”, barn som är ”tysta”, ”barn som har svårt att koncentrera
sig” och barn som ”måste ha det på ett visst sätt”. Vårdens professionella
översätter dessa begrepp till neuropsykiatriska begrepp som bl.a. Asperger
och Autism. Men vårdens yrkesgrupper finner skolans beskrivningar kom-
plexa och svåra att både nyansera och översätta till medicinska respektive
pedagogiska situationer. Yrkesgrupperna skapar intersubjektivitet genom
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att de förhandlar terminologi som är användbar för transprofessionell sam-
verkan.

Tredje året

Lärargrupperna inom förskola och skola förändrar sitt förhållningssätt till
yrkesspråkliga begrepp. Nu utgör inte yrkesspråkens begrepp något hinder.
Genom dialogicitet har parterna använt samma begrepp och prövat be-
greppens innebörder, och har enats om en möjlig intersubjektiv situations-
definition kring begreppen: pedagogiskt material, boksamtal, fabeldjur och
Trullematerial. Begreppen behärskas, mastery. Därmed används begrepp,
som lärargrupperna över professionella gränser införlivar, approprierar
med sina respektive verksamheter.

– Utvecklas kompetensen inom de olika yrkesgrupperna?
Kompetensutveckling sker så till vida att parterna fördjupar innebörder i
begrepp, ”talar” fram ”tyst” kunskap och speglar kompetens transprofes-
sionellt i samtalen. Genom kommunikation med varandra kan parterna upp-
täcka möjligheterna till samsyn. Under intervjuerna framkommer yrkes-
gruppernas olika uppfattningar om LoS/D. Dessa överbryggas i samtalen,
och även om ovanan att möta varandras yrkesspråkliga termer leder till av-
vaktan inför genomförande av ett barndokument, så leder dokumentationen
till att parterna kommer vidare och använder varandras termer, överskrider
professionella gränser och yrkesspråkliga hinder. Därmed har de inte bara
utvecklat kompetensen inom de olika yrkesgrupperna utan även
transprofessionellt.

– Sker verksamhetsförändring?
Genom den kompetensutveckling som skett under fokussamtalen har man
sett sig själv i den andres roll och verksamhet, vilket leder till en vilja att
förändra regler och rutiner (jfr Goffman, 1979; Giddens, 1997). Parterna
bidrar till att förändra verksamheten i så måtto att de samverkar om synen
på barnens språkutveckling från förskolan till skolan, framställer peda-
gogiskt material och formulerar en handlingsplan, för att studera barnets
språkutveckling genom skoltiden. I och med dokumentationen av samtalen
om LoS/D omformulerar parterna en praktisk medvetenhet till diskursiv
medvetenhet. Detta leder till att parterna förändrar verksamheten så att
barnens läs- och skrivträning startar redan under förskoletiden. Regler och
rutiner för hur verksamheten kring barns språkutveckling skall bedrivas har
också förändrats. Så har till exempel timmar som tidigare fördelats på
specialundervisning nu förlagts till förskoleklass, för att man där skall få
kännedom om alla barns läsande så tidigt så möjligt.
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Fokusgruppssamtalen 1999-2000 redovisar diskussioner över tre år.
Parterna visar alteritet som utgångspunkt, därför att de inledningsvis bara
ser sin kompetens i relation till den egna praktiken. Under samtalens gång
tar de varandras utgångspunkter, förhandlar fram en intersubjektiv situa-
tionsdefinition. Detta visar att de har beredskap för förändring, och för-
djupning av kompetens om LoS/D och språkutveckling. De utvecklar sin
förståelse, mastery och tillägnar sig, approprierar innebörder i termer,
normer och värderingar. I fokussamtalen ökar dialogiciteten parterna
emellan över tiden.

Den utveckling som skett under de tre åren uppvisar stora likheter med
aktionsforskningens fasindelning: samla in, pröva, agera och sprida vidare
(se kapitel 4). Men, den uppdelning som aktionsforskningen gör är inte lika
tydlig i mitt material, därför att faserna går in i varandra och vissa delar
som samla in, pröva och agera kan till och med finnas under alla tre åren.
Därför ställer jag mig frågan om inte aktionsforskningens fasindelning
faktiskt är en vetenskaplig konstruktion. Uppdelningen i första, andra och
tredje året är en kompromiss som jag har valt för att det i någon mån med
förskjutningar följer kalenderåret/n, men också i stort sett skolans terminer.
Den kompetensutveckling som samtalsdeltagarna beskriver i denna studie
har likheter med de fyra utvecklingssteg som Targama & Sandberg använ-
der i sin bok Ledning och förståelse. De finner grunden i förståelse om vad
kompetens uppfattas som av inblandade parter essentiell. De ifrågasätter de
rationalistiska kompetensansatserna där synsättet på kompetens beskrivs
som att varje individ medvetet handlar och agerar inom en organisation. De
ifrågasätter en förståelse som landar hos endast varje individ, som om verk-
ligheten vore given istället för att den i en social interaktion förhandlas
fram. Jag ansluter mig i denna studie till deras resonmang om individen
som social och kollektiv men finner även att processen i samtal för sam-
verkan blir viktig för att parterna skall kunna urskilja kompetensfördjupa-
ning och utveckla kompetens, vilket då kan leda till fördjupning och
verksamhetsförändring som informanterna visar i denna studie.

De rubriker som jag valt att samla inför en slutdiskussion knyter samman
den utgångspunkt som avhandlingen inleder med nämligen: Tre institu-
tioner, tre förhållningssätt påverkar en rubrik som ramar in materialet samt
två rubriker som visar resultaten av studien, Man utvecklar förståelse
därför att man språkar och Samtal för samverkan utvecklar kompetens
transprofessionellt och verksamhetsförändrar.
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Tre institutioner, tre förhållningssätt påverkar

Tre olika institutioner vård, förskola och skola med tre olika förhållnings-
sätt påverkar arbetet med att komma igång med kompetensutveckling i
detta samverkansprojekt. Parterna har skilda uppfattningar om vad som kan
förstås med begreppet LoS/D. De har traditionellt olika sätt att se på
ansvarsområdet LoS/D. Därmed kommer professionella gränser och
ansvarsområden i dagen vid parternas fokusgruppssamtal i studien. Olika
förhållningssätt kommer också till uttryck i yrkesspråk och kompetens.
Utmaningen att förklara vad som uppfattas som självklarheter inom under-
visningens paradigm för omsorgens och vårdens professionella genererar
perspektiv på alla tre förhållningssätten och påverkar parternas praxis-
utveckling. Man måste helt enkelt förstå sin kompetens och dokumentera
denna för att den ska kunna samtalas om, beskrivas och speglas genom
andras uppfattningar.

Vad beträffar vårdintervjuerna gav analysen av frågorna: ”Hur uppfattar
man sin kompetens om LoS/D?” och ”Hur uppfattar man sig samverka med
andra professionella om LoS/D?” följande resultat:

Informanterna uppfattar sig osäkra på vad man menar sin kompetens vara
inom LoS/D. De hänför sin kompetens till inomprofessionella termer och
egna iakttagelser av de klienter som de i behandling kommit i kontakt med.
De begreppsdefinitioner som informanterna använder för LoS/D-problema-
tiken i vårdintervjuerna är: ”avkodningsförmåga av ord”, ”pragmatisk-
semantisk störning”, ”neuropsykiatriska störningar”, ”språkstörningar”,
”knäckt koden”, ”medfödd svaghet i att tolka bokstäver”, ”tolka ihop bok-
stäver till ord och ett meningsfyllt sammanhang”, ”skilja mellan försenad
läs- och skrivinlärning”, ”dyslexi ett handikapp som gör att man tar till sig
kunskapen på ett annat sätt”, skador som ”cerebral skada”, ”afasi” och
”katarrer”.

Sammanfattningsvis fokuserar informanterna inom vården på behand-
lingskompetens rörande ”skador”. Skador uppfattas som reparabla, irrepa-
rabla eller som något som ”kräver kompensation”. Uttrycken ”diagnostisera
en brist”, ”träna en funktion” eller ’bedöma en social förmåga” summerar
den kompetens som vårdintervjuerna ger uttryck för. Här skiljer sig dock
parterna åt. Läkarna och logopederna talar om diagnos, där BVC psyko-
logen talar om utvecklingsbedömning. Yrkesspråket blir bärare av konnota-
tioner som innehåller värderingar. Med dessa värderingar predestineras
svaren som inte hemmahörande i skolan. Enligt BVC-psykologen gör det
att hon avstår från att ta kontakt med skolan. Samtidigt utgör gräns-
dragningen att BVC-psykologen får önskemål från lärarna om att inviga
dem i vilka förväntningar och krav de kan ställa på barnen allt efter de
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nivåer som BVC-psykologen bedömer att barnen befinner sig på. Ett annat
exempel ger logopeden, LOG:1 som hänvisar till en gräns där ansvar går
över till det pedagogiska förhållningssättet. Således säger LOG:1 att autism
kan kännas igen på att ”barnet ger inget prat alls och ingen ögonkontakt”
vidare hävdar logopeden ”att det är ett pedagogiskt problem om han
(barnet) har svårt att tolka det han hör”. Att ljuden ”formas och placeras
riktigt i munnen är logopedens ansvar” men ”när det kommer till att förstå
och tolka ljud” hänvisar logopeden till skolans domän. Det skulle vara en
pedagogisk uppgift, en uppgift för skolan.

Alteritet kommer till uttryck i markeringar som ”skolans värld har jag
igen aning om” (LOG:1) eller en ställd förväntan som ”då tycker jag att det
är skolans sak att få det visuellt”.

De vårdinformanter som tidigare varit i kontakt med förskola och skola
uttrycker vikten av att man pratar med varandra över professionsgränserna.
Annars förblir det vid, enligt BVC-psykologen, att parterna vet olika saker.
För dem är tidigare samarbete en erfarenhet som ger dem möjlighet och
viljan att förhandla om vad som kan förstås med LoS/D. För läkarna och
logopeden, som inte har erfarenhet av samverkan kvarstår uppfattningen att
skolans uppgift är att ”sköta sitt”.

Inom vården uppfattar informanterna inom BVC-verksamheten och
habiliteringen att dessa samverkar om LoS/D-problematiken. Inom vården
uppfattar man sig inte självklart ta kontakt med förskola eller skola. De
uppfattar sig inte samverka i den dagliga verksamheten när det gäller
aspekter av LoS/D. De uppfattar ansvar var för sig inom sina verksamhets-
områden, men inte för helheten. Professionella gränser och ansvars-
områden överlappar varandra men får olika betydelser hos de skilda profes-
sionella yrkesutövarna inom vården. De uppfattar inte ansvar som del-
mängd av kommunicerad kompetens utan utgår från olika utgångspunkter
och att verksamheterna ändå bidrar till en samlad bild, när någon annan
professionell grupp exempelvis via remiss ”tar över” i form av ”över-
rapportering”. Former av ”överrapportering” ställer krav på kompetens vid
överföring av information. Läkaren, logopeden, talpedagogen och BVC-
psykologen avstår från att komma i en situation, där inomprofessionellt
kända termer måste förklaras. Viktig information, som sammanfaller med
den professionellas kompetens och som till viss del är avhängig av ett sam-
tal för samverkan, explicitgörs eller explicitgörs inte beroende på hur verk-
samheten organiserar överrapportering. Överläkaren nämner i samtalen
behovet av bredare samverkan och redovisar planer på ett kvinno-barn
centrum där organisering av professionell samverkan erbjuds vårdens
aktörer och klienter.
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Professionella gränser synliggörs här av att vården har dokumentation,
vilken innehåller kliniska observationer och samtal; förskolan gör observa-
tioner, vilka ägnas ca en timme per vecka (enligt informanterna). Skolan
gör iakttagelser, som kan efterfrågas vid en elevvårdskonferens, och även
vid utvecklingssamtal.

I samtal för samverkan prövar parterna i dialogicitet de begrepp som går
att arbeta med. ”Språkutveckling” blir ett sådant begrepp. Vårdens begrepp
om neuropsykiatriska/biologiska störningar yttrar sig bl.a. som störningar i
språkutveckling s.k. språkstörningar. Språkstörningar kan följas utifrån hur
barnet utvecklar språk och hur tidigt hos barnet det sker. Det vården upp-
fattar om barns språkutveckling på BVC kan iakttas av och stödja försko-
lans observationer av barns språkutveckling. Det borde vara en självklarhet,
enligt läkarna i studien, att denna transprofessionella kommunikation ingår
i verksamheterna.

Yrkesspråket både begränsar och öppnar för tolkningar av problematik,
dels genom att benämna problemet men därmed också begränsa vad som
kan uppfattas. Mellan de tre institutionerna i denna undersökning har
professionella gränser och ansvarsområden utkristalliserats.

Av forskningsgenomgången vad gäller samverkan mellan professionella
i former av teamarbete framgår det bl.a. att det finns olika utvecklingssteg
för kompetensutveckling. Utvecklingsstegen beskriver Sandberg &
Targama (1998) som kompetensförståelse mot uppgift, kompetensförstärk-
ning, praxisutveckling och kulturförändring. Parterna i föreliggande studie
har tagit tre år på sig för att utveckla egen verksamhet och att pröva sam-
verkan transprofessionellt. De har därmed beskrivit kompetens som något
mer än eget yrkeskunnande, nämligen som eget speglat i andras trans-
professionellt. Väl inne på det fjärde året har parterna funnit former för att
utveckla samarbetet.

Man utvecklar förståelse därför att man språkar

Egerbladh & Tiller (1998) visar med sin forskning att utvärdering är ett
kraftfullt verktyg för skolutveckling. Dock menar författarna att skolor i
stort flertal stöter på problem både vad gäller kultur och struktur (jfr Kroks-
mark, 1991, 1999). De hänvisar en stor del av den fördröjda effekten till
tyst kunskap. Hansson (1998) menar att kunskap kan förefalla tyst men
kanske inte är så tyst (eng. tacit) utan snarare kunskap som inte står i fokus.
Underförstått ligger just att gammal regelstyrning och centraldirigering
hänger kvar, till exempel i det stängda klassrummets metodik. Det leder till
”stängda dörrar” enligt Davidsson (2002:192).
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Kompetens som visar sig via yrkesspråket bildar utgångspunkt för olika
perspektiv. Perspektiven i sin tur kan leda till tvister om vem som kan tolka
LoS/D-problematiken mest professionellt. De som anses mest professio-
nella, med andra ord den yrkesgrupp som lyckats hävda ett professionellt
perspektivet före ett annat, tillåts av tradition att dominera i olika grader.
En viktigt moment utgörs av dokumentation, uppföljning och utvärdering.
Vårdens tradition är tydlig vad gäller dokumentation och att ta upp ansvar.
Alltså utgör diskursen den kontext inom vilken parterna formar sin kommu-
nikationsnivå. Min studie visar att vårdens aktörer avstår från att befatta sig
med förhållningssätt som rör det ”friska barnet”. Därmed har parterna
inledningsvis både ett öppet och slutet förhållningssätt till samtal i/om
samverkan.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan av tradition hamna på institutionen
skolans bord. Barnets utveckling sker emellertid över tiden och passerar
betraktarens ögon inom nämnda professioner allt från BVC, förskola, skola
till gymnasium. Kompetens såsom det yttrar sig via ett yrkesspråk bildar
här länken mellan förståelse och handling. Vi kan säga att yrkesspråk, som
man överskrider för att skapa förståelse, går från tyst kunskap till medveten
kunskap. Det blir alltså av betydelse för hur kompetenser utvecklas inom
området LoS/D och hur professionellas iakttagelser kommuniceras
transprofessionellt och följaktligen hur barnen ’blir kompetent’ bemötta.

Samtal för samverkan utvecklar kompetens
transprofessionellt och verksamhetsförändrar

Professionella gränser i form av stängda dörrar hindrar parterna från att ta
ett gemensamt ansvar. Ansvar tar formen av remissförfarande i stället för
teamansvar.

Vad menar vi då med professionellt ansvar? Läraren ”känner” med
största sannolikhet ansvar för sina elever alternativt studenter på basis av en
allmän hederskodex och tradition, men yrkesgruppen har inte kontroll över
yrkesutövningen. En läkares ansvar är däremot kontrollerat av en ansvars-
nämnd av kolleger. Graden av professionalitet blir här olika.

Alteritet uttrycks bl.a. i den undran över ansvar som råder mellan profes-
sionella. Professionellt ansvar når fram till yrkesspråksgränsen. Därefter
saknas en intersubjektiv situationsdefinition. De olika yrkesgrupperna upp-
fattar en osäkerhet och otydlighet vad gäller arbets- och ansvarsfördelning
mellan skola, förskoleklass och förskola.

Pedagoger inom förskolan, liksom lärare måste få möjlighet att sam-
arbeta med andra professioner, utveckla observationsförmåga och analys-
förmåga både på undervisnings- och individnivå genom att beskriva/doku-
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mentera, analysera och reflektera kring en undervisning/verksamhet som
förebygger läs- och skrivsvårigheter eller fungerar som stöd för elever i
svårigheter (SOU 1997:108). Lärarna har inte tid avsatt för att dokumentera
sin undervisning med barn med LoS/D. Skolans vardag styrs av regler och
normer som saknar dokumentation som redskap. När lärare får en diagnos
som beskriver barnets behov kan lärarreaktionen bli att ”de skulle bara se
hur vardagen i skolan ser ut - det har dom ingen aning om”. Samarbete över
institutionsgränser mellan olika lärargrupper och inom foniatrisk praktik,
skulle bidra till att utveckla den diskursiva beskrivningen av stöd och
insatser för barn med LoS/D.

Att kommunen ej lyckats tydliggöra arbets- och ansvarsfördelning är ett
exempel på strukturellt hinder. I samtalen återkommer resonemanget om
återkommande omorganisationer och strukturella förändringar ofta med
inriktningen att den tillgängliga tiden med kolleger och barnen har minskat
och som en följd av detta kunskapen om barnens språkutveckling. I en skol-
miljö med återkommande organisatoriska förändringar utgör språkgruppen,
enligt min analys, ett forum som svarar för en viss kontinuitet och därmed
blir bärare av den kollektiva kompetens som utvecklas inom området läs-
och skrivsvårigheter/dyslexi.

Målet att skapa goda förutsättningar för barnens språkutveckling är ett
verksamhetsmål som överskrider professionsgränser och kräver transpro-
fessionell kommunikation, att personer med olika professioner, t.ex. lärare,
läkare och logoped, träffas i samtal, för att ömsesidigt försöka nå förståelse
för varandras erfarenheter av problemområdet. Detta innebär i förläng-
ningen att den enskilde individens inomprofessionella förståelse överskrids,
beroende på hur diskursiv medvetenhet medieras och verksamheter
organiseras.

Det finns grupper som av hävd anses professionella enligt definition. Det
finns också skärningspunkter som betonar gränser för det professionella. En
sådan skärningspunkt är det ”patologiska” perspektivet, ett slags för-givet-
tagande inom läkarnas professionella yrkesspråk och det ”normala”
perspektivet som ett för-givet-tagande inom lärarnas. Avsaknad av konti-
nuitet och samverkan leder till problem för yrkesaktörerna i form av
frustrationer över att inte kunna hjälpa barn och föräldrar.

Denna avhandling visar, att samtal för samverkan utvecklar inte bara den
inomprofessionella kompetensen utan även fördjupar transprofessionell
kompetens. Både fokussamtalen och den därmed utarbetade dokumenta-
tionen, har lett till verksamhetsförändringar på så sätt att förskolorna och
skolan i denna studie omorganiserat barns läs- och skrivträning.
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Forskning inom organisationsutveckling pekar på olika analysmodeller
för hur en sådan organisationsstruktur formas. Denna studie bekräftar det
tidigare studier visat, nämligen att förskolan av tradition inte ser barnen
som ”läsare”, men studien visar också att samtal om uppfattad kompetens
och samverkan ger yrkesaktörer verktyg att via dokumentation av samtal
om samverkan påverkar förhållningssätt och verksamhet. Parterna i studien
kan via dokumentation, och samtal om dokumentation, kommunicera kom-
petensförståelse och sätta egen kompetensförståelse i relation till en trans-
professionell kompetensförståelse. Härigenom ligger vägen öppen för verk-
samhetsförändring.
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SUMMARY

Background

Approximately 25 % of students in Swedish pre-schools and schools have
special needs due to reading and writing disabilities or dyslexia. Profes-
sionals in childcare, teaching and medical treatment have varying
competence concerning dyslexia and regard the problem from different
perspectives. Their differing conceptions lead to lack of co-ordination and
lack of a comprehensive view of how to deal with the phenomenon. As a
result, students may not get the professional help they need to overcome
their difficulties.

Political resolutions have been made to promote collaboration between
childcare and school, both of which today falls on the Ministry of
Education. But, for students, health care falls on a different authority of
responsibility. Thus, child care, teaching and medical treatment belong
institutionally to different professional cultures with different professional
requirements and different professional languages. As such, their
professional competence remains within their own field of practice.

The study reported in this thesis was designed to investigate if focus
group conversations could create an arena for broadening a practical and
discursive consciousness of professionals from the three fields.

Aim

The purpose of the present thesis is to study whether and how professionals
from such different areas as medicine, preschool and school develop, their
interdisciplinary focus-group discussions, their competence regarding
reading-and writing difficulties/dyslexia. Three main research questions
were formulated:
• What are the different professionals’ conceptions of dyslexia?
• How do the different professionals communicate their conception of

dyslexia to colleagues of different professional competencies in focus
group interviews.

•  Is there a development of inter-disciplinary competence in inter-
professional communication during three years of focus group
interviews?

To answer these questions, a qualitative analysis was carried out.
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Outline of the thesis

In the present thesis of eight chapters, data is presented, described and
analysed in chapters five to seven. Chapter five mainly describes the
prerequisites for the hospital data and transcribed interviews. In chapter six
focus group interviews are analysed in three phases as to how the
discussions developed over time and also regarding the theoretical notions,
questions and themes the data contained. In the three phases participants’
views of dyslexia and their conceptions as to how professionals com-
municate their practice regarding dyslexia are summarised and related to a
theoretical framework. In Chapter Seven the development of written
documents is described and analysed. Finally a meta-analysis is carried out,
the data being analysed with regard to alterity, intersubjectivity,
dialogicality, mastery and appropriation.

Theoretical framework

The present theoretical framework comprises different but related per-
spectives on interactionism, and offers as a broad perspective on the notion
of social constructionism. It considers both the individual’s and the
collective’s production and perception of certain behaviour and certain
meaning in institutional settings. This is consistent with Giddens’s (1984,
1997) theory of structuration, which considers institutions and their actors
in relation to social practice of routines and norms, linguistic or non-
linguistic, produced and reproduced by the institution. Social practice is
shaped and internalised in a secondary socialisation process (Berger &
Luckmann, 1967) in which interaction is a means of mediating practical
and discursive consciousness (Giddens, 1984, 1997) Both Vygotskian
(1978, 1987) and Neo-Vygotskian theories stress semiotic mediational
means as sociocultural tools that form meaning and understanding, which is
linked with a historical, cultural and institutional setting (Wertsch, 1991).

The theoretical framework also considers the dynamics of interaction
and negotiation, resulting in reconstruction and re-conceptualisation of
routines and norms. According to Giddens there is a tension between
routines and norms manifested as institutional, and violations of these.
Through interaction, it is possible to cross the boundaries and re-construct
and re-conceptualise the institution. In this interaction, dialogue and
dialogicality are essential. This calls for intersubjectivity, that is, re-
ciprocity between the interlocutors (Rommetveit, 1974). But the conditions
for creating mutual understanding in face-to-face dialogues vary, due to the
participants’ different perspectives, values and norms (Rommetveit 1974).
This phenomenon is called alterity (Bakhtin, 1986). However, both alterity
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and intersubjectivity are needed to produce a change in communication and
thought. In this process the interlocutors pass through different develop-
mental steps of which mastery and appropriation are the final ones
(Wertsch, 1998).

The different theories offer analytical tools: alterity, intersubjectivity,
dialogicality, mastery, appropriation, practical consciousness, discursive
consciousness, competence, professional boundaries and responsibility,
professional language.

Method

To approach how professionals in childcare, school, and health care relate
their perceptions of dyslexia to their institutional practice, and how they
communicate their perceptions of competence interdisciplinarily/inter-
professionally, a field study was carried out. For this, a research model
influenced by action research (Lewin, 1951) and ethnographic research
(Wertsch, 1998); Fetterman 1989, Duranti, 1997; Goffman, 1979; Mehan,
1979), was created. Data was obtained from field observations, individual
interviews, focus group conversations and written documents. Four pre-
schools, two comprehensive schools and one hospital were involved.

The main data collection was based on participant observation, audio-
recording and written documents. The observations focused on the various
situations in the classrooms, staff-rooms and waiting rooms. The first part
of the data was derived from seven audio-recorded individual interviews
with health-care professionals. The second part of data came from fifteen
audio-recorded focus-group conversations with professionals from, child-
care, school, and health care. The focus group conversations were produced
longitudinally over three years from their initiation. They took place partly
at the hospital and partly in the pre-schools and schools.

The audio recorded data was transcribed as close to spoken language as
possible but with the normal alphabet. The transcriptions comprise 60.5
hours.

The individual medical interviews were qualitatively analysed with
regard to their answers to the questions: How do you apprehend the notion
of reading and writing disabilities and dyslexia? How do you talk about it
within your own occupational group, and how do you talk about it to
others? What do you do with what you clinically and practically observe?,
How do you co-operate with other professionals? The answers as to the
different professionlas viewpoints were also analysed with regard to alterity
and intersubjectivity.
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The focus group conversations were analysed with regard to the
questions mentioned above. They were also analysed with regard to profes-
sional language, professional boundaries and responsibilities, professional
competence, alterity, intersubjectivity, dialogicality, mastery and
appropriation.

The written material is described in its progression from hastily scribbled
notes to computerised documents.

Result and discussion

The results of the individual interviews in health care show that each
participant’s perception of dyslexia was closely attached to her or his field
of practice and observations of clients/pupils. The health-care professionals
focused on injuries, apprehended as repairable, irreparable, or possible to
compensate for. The physicians talked about, ‘diagnoses of deficiency’.
The speech therapists talked about ‘developing an ability’. The psycho-
logists talked about ‘evaluating social competence’. The health care people
felt responsible for their own field of practice but not for the whole area.
Professional boundaries and areas of responsibility within health care
overlapped, but were given different meaning in the different disciplines.

Health-care professional languages connote values and norms that do not
belong to those of pre-schools and schools. From previous studies (Geijer,
1998) it was found that professionals from pre-schools and schools had
different views on dyslexia. The professionals of pre-schools did not regard
dyslexia as a problem of their concern. However the professionals of
schools regard dyslexia as a problem within the professionals working at
school.

These findings led to the second part of this thesis, namely focus group
interviews/ conversations, where professionals from health care, pre-
schools and schools participated.

The results show that, over time, the participants changed their
perceptions of dyslexia.

Phase one, evinced a high degree of intersubjectivity between the health
care, pre-school and school participants, but a high degree of alterity
between the different groups of professionals as to their conceptions of
dyslexia. At first none would cross the boundaries of the others’ pro-
fessional conceptions of dyslexia. But gradually the participants started to
adopt each others’ perspectives by communicating with each other, which
also laid the foundation for discursive consciousness.

Phase two still showed alterity, i.e. different views and interpretations of
the notion of dyslexia, in the conversations. The health care professionals
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showed reluctance to adopt the others’ conceptions: they could not totally
replace the definitions current in their own fields of practice with the
pedagogical observations. But the participants sought intersubjective
situation definitions by means of dialogicality: they started re-using each
others’ words, and negotiating their meanings of dyslexia.

During phase three, there were still degrees of alterity between the pro-
fessionals. But the conversations highlighted the importance of the peda-
gogical observations. Intersubjectivity was shown in the co-operation
between pres-schools and schools as to the creation of syllabus and evalua-
tion documents. Over time, the professionals developed their competence
and a readiness for collective competence and co-operation. During this
process the participants passed the stage of mastery, towards that of appro-
priation. In communication with professionals from different disciplines the
notion of dyslexia was regarded from different perspectives with different
connotations. The conversations directed the participants’ attention to the
lack of interprofessionally communicated competence. They also realised
that the responsibility for children with dyslexia is not attached to one
single group of professionals, but is of interprofessional concern. By
mirroring their own professional competence in the focus group con-
versations, the participants deepened their understanding and competence
with regard to dyslexia. And, their practical consciousness, when verbalised
developed into discursive consciousness as well as lead to change of
organising reading and writing for children in pre-school and school.

The written documents show a similar development during the focus
group conversations. From hastily scrawled notes they developed into
computerised, and well-structured plans of action for supporting children of
special needs.

The development of the written documents shows an interprofessional
developmental process, that is, how the participants were thinking at the
beginning of the project and how their questions, notions, values and norms
changed and were documented during the conversations.

The written documentation highlights the development from practical
consciousness as expressed in the focus group conversations to discursive
consciousness.

The degree of intersubjectivity developed, and deepened the understand-
ing of participants’ owns practice. The schools changed the officially secret
to the professionally accessible. The spoken and written data show that
interprofessional communication leads to inter-disciplinary competence.
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