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Hon kan om hon viII och han 
om han far stod! 

Ett genuspel'spektiv pu ltiral'es sittt att prata om elevel' med diagno
sen dyslexi ellel' speeijika lits- oell skl'ivsvul'iglletel' 

Introduktion 
Den har rapport en handlar om ett speeifikt fenomen som blev synligt i en av
handlingsstudie om hur barn, faraldrar oeh larare berattar om oeh tillskriver bety
delse oeh innebard at diagnoser som dyslexi eller speeifika las- oeh skrivsviirig
heter. l Innan jag presenterar detta fenomen nalmare skall jag kOlifattat beskriva 
avhandlingsstudien i sin helhet. Syftet med studien var att erhalla akad farstaelse 
av hm barn anvander oeh ger betydelse at en diagnos som dyslexi eller speeifika 
las- oeh skrivsvarigheter. I eentJum stod 20 barn vars las- oeh skrivprestationer 
under tidiga skolar inte motsvarat de krav som skolan fonnulerat. Det ledde till att 
bamen blev testade i en utredning dar barn ens skriftsprakliga svarigheter defmie
rades i tenner av dyslexi eller speeifika las- oeh skrivsvarigheter2 Bamen var 
mellan 10 oeh 13 iir oeh aterfanns yid tiden studien i arskursema fyra till sex. Nar 
faraldrama tillfragades om sitt oeh sina bams deltagande i studien betonades 
vikten av bamens "infonned consent" . Bamen (19 av de 20 som ingar i studien) 
intervjuades i sin henunilja. Bamintervjuema utfonnades i syfte att ge bamen 
stort utrymme att styra oeh bestamma umehiillet i det samtal som fOlmas . Bamens 
faraldrar (20 intervjuer) oeh larare (25 intervjuer) intervjuades med inriktning pa 
hur dessa vuxna aktorer nmtomkring anvande oeh tillskrev betydelse oeh inne
bard at en diagnos som dyslexi eller speeifika Iiis- oeh skrivsvarigheter. Dessa 
intelvjuer var liksom bamens appna, med fokus pa vissa samtalsamnen oeh bar
nen var den eentrala referenspunkten. 

I analysen av Iararintelvjuema (se bilaga 1)3 visade det sig att laramas satt att tal a 
om sina elever skilde sig at i flera avseenden. Det giek att se tva olika satt att 

I Avhandl ingen heter Pa tal i dyslexi och skall fdrsvaras 14 april, 2000. 

2 Dyslexi definieras inom ramen fOr ett medicinskt och kognitionspsyko1ogiskt perspektiv som en dysfu nkt ion vad galler mOjligheten att 
till agna sig en avkodningsf'Omlaga. Det iir en dysfunktion som damled inverkar pa barns mojligheter aU till il.gna sig en god skrift· 
sprakJig f6mlaga (Jacobson & Lundberg, 1995). 

3 Sammantaget rOr del sig om 25 intervjutillJallcn. Dessa handlar sammantaget om 19 clever, vilket betyder aU vissa inlcrvjucr be
handlar samma clev fast utifrAn olika lhares perspektiv. Vissa larare deltar ocksa i l1era intervjuer, eftersom de har arbetat med l1er 
an en av dessa 19 elever. 



prata om den diagnos eleven fatt, vilka framstar som tva olika standpunkter. 
Vissa larare pratade om diagnosen i positiva tenner oeh danned vardefull for 
bade eleven oeh dem sjalva som larare. Andra larare forholl sig mer avvaktande 
till diagnosen, vad galler dess potential att forklara oeh forsta den speeifika 
elevens skriftsprakliga prestationer. I det senare fallet framkastades oeksa 
alternativa forklaringsmodeller till att den speeifika eleven uppvisar hinder i sitt 
tillagnande av skriftspraket. Detta rorde sig alltsa om tva skilda satt att prata om 
oeh resonera kring diagnosen. Intervjuerna kunde pa basis av vad jag uppfattade 
som ett stallningstagande for ell er emot diagnosen i forhallande till den speeifika 
eleven delas upp i tva gmpper: 15 intervjuer i vilka ett aeeepterande av diagnosen 
dominerar oeh 10 intervjuer i vilka en mer avvaktande hiillning gentemot 
diagnosen kan sparas . 

Intervjusamtalen handlade emelleltid inte bara om hur lararen sag pa eleven vad 
galler diagnosen oeh det fenomen som den beteeknar. I samtalen pratade vi oeksa 
om eleven utifran andra aspekter, bade i problemorienterade oeh berommande 
respektive till synes neutrala ordalag. Detta tal om eleven oeh diagnosen gay en 
antydan om hur lararna ser pa oeh uppfattar elever pa ett generellt plan. Dessa 
berattelser, redogorelser oeh beskrivningar visade - direkt ell er indiTekt - vilka 
krav oeh forvantningar dessa larare hade pa elever i egenskap av elever. I lararnas 
berattande konstmerades med andra ord en bild av den goda eleven, bade utifran 
vad som framhavs som positivt oeh vad som presenteras som problem vad gall er 
elevers satt att vara. 

I ett yttrande som det foljande fi'amtrader implicit en nOlm for vad som kan sagas 
utgora en god elev: "sa det ar forst nu som hon ar liksom mottaglig for oeh arbeta 
med som en I'iktig skolelev." (19: 27-28, min kursivering) Uttryeket en I'iklig 
skolelev antyder hur elevskap varderas, ett elevskap som kan vara mer eller 
mindre "riktigt" oeh tyder pa en underliggande en norm gentemot vilken elevens 
beteende jamfors oeh bedoms. Jag valde att i analysen av hur bilden av den goda 
eleven konstmeras tydliggora de kriterier som byggde upp oeh fOlmade delma 
nonn. 

Det var i samband med denna analys som ytterligare ett fenomen visade sig, 
vilket skall diskuteras mer ingaende i denna rapport. Den bilden, eller rattare sagt, 
dessa bilder av hur en god elev fOlvantas vara, var namligen oeksa bilder av 
fliekor oeh pojkar. Det framstod som om art fliekor i hogre grad omtalades i 
tenner som overensstammer med vad som utgjorde bilden aven god elev. Jag 
skall emellertid inledningsvis aterge vad som framkom i analysen av bilden av 
den goda eleven. Darefter foljer en presentation av hur denna bild oeksa kan 
analyseras utifi'iin ett genusperspektiv. 
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Bilden av den goda eleven 
Viveka Adelsward, Ann-CaJ'ita Evaldsson oeh Eva Reimers (1997) har i en studie 
av lItveeklingssamtal i vilka larare, foraldrar oeh elever del tar, bland annat 
studerat vilka karaktariserande ord oeh lIttIyek som larare tiIIgriper nar de 
beskriver eleverna4 

Den allmanna bild av den svenska skoleleven som formedlas av de olika uttryck 
som anvands for att beskriva eleverna visar pa elvaaringar som arbetsamma, 
ordentliga och snalla , "Duktig" ar det vanligaste enskilda uttrycket. Man kan 
ocksa se att de uttryck som anvands for at! diskutera kritiska synpunkter eller 
problem riktar sig lika mycket mot elevernas flykt fran ansvar och mot oonskad 
passivitet (t.ex. drbmmer) som mot oonskad aktivitet (t.ex. pratsam) . Det galler 
alltsa att vara lagom aktiv eller aktiv pa ratt satt . (Adelsward, Evaldsson & 
Reimers, 1997, s. 77) 

I studien visar man hur svenska skolbarn i elva-ars aldern framtI'ader som 
ordentliga oeh snalla elever som tar ansvar for sitt arbete i skolan. Oeh vander 
man sig till offieiella texter kan man i laroplanen fran 1994 (Lpo 94) Hisa foljande 
under rubriken "Elevernas ansvaJ' oeh inflytande": "Elevernas kunskapsmassiga 
oeh soeiala utveekling forutsatter att de tar ett allt stCirre ansvar for det egna 
aJ'betet oeh for skolrniljon samt att de far ett reellt inflytande pa utbildningens 
utfonnning," (Laroplanen fran 1994 Skolverket, s. 20) Detta overensstammer pa 
manga satt med den bild av idealeleven som tonaJ' fram i den har studien. Bilden 
av den goda eleven bestar av en rad olika egenskaper oeh satt att vara oeh kan 
sammanfattas pa foljande satt. 

Den goda eleven 
ar motiverad oeh mottaglig 
iir beredd till stora aJ'betsinsatser 
uppvisar en medvetenhet om den egna inlarningsproeessen 
taJ' ansvar 

Det ar en bild av en elev som inte kontrolleras oeh regleras med diseiplinerande 
metoder oeh strang ovelvakning. Att tvinga en elev att lasa laxor fraJl1stalls 
snarare som ett problem som kan leda till "varldens rabalder", som en liirare 
uttlyeker del. Den god a eleven framtrader istallet som ett sjalvreglerande subjekt, 
som ar beredd att ta ansvar, ar medveten om de krav som stalls oeh som ar 
beredd att arbeta hart, Valerie Walkerdine (1990; 1995) skriver om hur den 
bameentrerade/progressiva pedagogiken under 1900-talet [att den effekten att 

4 Den studie som Adelsward, Evaldsson och Reimcrs (1997) har genomf6rt skiljer sig fra.n fOreliggande studie i flera avseenden. I den 
forstnamnda bygger del empiriska materialet pa institutionell a samtal och del empiriska materi alct lit intc format i en intervjusitua
tion. Del ar ocksi\ samla! som iararen Ar alagd aU genomfOra med eleven. och dennes f()r!ldrar, varje termin och de fir danned intc en 
fo ljd av aU eleven har problematiserats pa ett specifikt satt. 
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barn regleras, inte genom disciplin och underordning, utan genom den reglerande 
sarming som konstruktionen av ett aktivt och kompetent barn utgbr. Och darmed 
"freed from coercion, the child was much more subtly regulated into nOImality" 
(Walkerdine, 1990, s. 21). 

Bilden av den goda eleven som skymtar fi'am i Hirarnas berattande i den har' 
studien sager oss migot om hur denna nonnalitet konstruerats, en nonnalitet mot 
vilken eleverna bedbms, var'deras och regleras. Vad som ar' tankevackande i 
sammanhanget ar att framstallningen av den goda eleven inte nbdvandigtvis 
verkar inbegripa kravet att na upp till skolans uppstallda kunskaps- och 
fardighetskrav. Med utgangspunkt i att de elever som star i centrum fbr 
intervjusamtalen har defmierats i termer av "barn med las- och skrivsvarigheter" 
eller "barn med dyslexi" kan man fi'aga sig om detta far en underordnad betydelse 
sett utifran lararens perspektiv pa vad som kravs av en god e1ev, namligen god 
arbetsmoral etcetera. Det som diagnosen avser att beteckna, narnligen en 
bristande individuellt relaterad fbnnaga, far en specifik betydelse i samtalen om 
den goda eleven, och det ar detta som nasta avsnitt skall handla om. 

FOl'mdga I'espektive al'betsinsats 
Min uppfattning ar att talet om den goda eleven respektive krav pa uppnaende av 
skolans kunskapskrav relaterar sig till tva skilda dimensioner i laramas satt att 
resonera om elever i skolan. Jag har visat hur de elever vi har samtalat kring, med 
sina hinder i lasande och skrivande, i hbgsta grad omfattas av de krav pa 
arbetsmoral som bilden av den goda eleven ger upphov till, pa ett satt som snarast 
ger uttryck fbr att den skriftsprakliga problematiken ar av underordnad betydelse. 
Vad bamens skriftsprakliga hinder anbelangar verkar dessa istallet bedbmas 
utifran andra kriterier, som enligt mill tolkning handlar om hur man talar om 
elevema i tenner av individuell fbnnaga. Kravet att na upp till uppstallda 
kunskapsnivaer ar re1aterat till en dimension i lar'arens bedbmning av, och 
perspektiv pa eleven, som snarare kretsar kring fblmaga respektive ofbnnaga. 
Det ar en dimension som inte inkraktar pa eller utesluter inte synen pa vad som 
utgbr idealbilden av en god elev. 

Det paminner om vad Lisa Bird (1994), skolforskare fran Nya Zeeland, skriver i 
sin studie av hur man inom skolans varld anvander sig av "discourses about 
ability and effort" (Bird, 1994, s. 97). Birds studie syftar till att narmare 
undersbka hur man i grundskolan talar om bamens prestationer i tenner av 
fbnnaga (eng., "ability") respektive anstrangning (eng., "effort") (Bird, 1994, s. 
97-99). I syfte att problematisera denna som Bird menar fbr-givet-tagna 
uppdelning mellan fbnnaga och anstrangning refererar Bird till begreppet 
meritokrati som ar avsett att karaktarisera det modema vasterlandska samhallets 
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satt att se pa och vardera meriter. Meritokrati sammanfattas nagot drastiskt pa 
foljande satt: "I.Q. + effOIi = merit." (Bird, 1994, s. 98) Bird havdar att denna 
analytiska uppdelning ar givande i en analys av hur man inom skolan anvander sig 
av tennerna formaga, intelligens respektive hfui arbete och anstrangning. Bird 
stravar efter att forsta pa vilka premisser detta ofta vardagliga tal vilar pa och hon 
refererar bland annat Valerie Walkerdines (1988) arbete med att analysera och 
dekonstruera termer som "rationalitet", "utveckling" och "fonnaga". Walkerdine 
har visat hur dessa tenner pa ett betydelsemassigt plan kOllUnit att bli forknippade 
med vetenskapliga diskurser. Det innebar att en telm som "folmaga" pa ett 
diskursivt plan lankats samman med begrepp som "sanning" och "fakta" och 
darmed nagot som ligger utanfor vad som istallet skulle kunna beskrivas i tenner 
av "hiili arbete" eller "anstrangning". Bird visar pa hur uppdelningen mellan 
fonnaga och anstrangning i sig vilar pa ett antagande om en tydlig grans mellan 
manniskans yttre och inre omgivning. Detta synsatt knyter an till teoretiska 
resonemang rorande sprakliga dikotomier som arv - miljo, medfott - inlart som 
styr tolkning, forstaelse och satt att tala om skolan, elever och kunskaper (Bird, 
1994, s. 99; se ocksa Walkerdine, 1988, s. 6- 9; 1989/98; s. 29-41) . 

Birds resonemang ar anvandbaIi i en diskussion om hUJuvida gott elevskap -
uttlyckt i tenner av egen medvetenhet, anSVaI·, vilja att Iyssna och gora som 
lararen sager - och individuell fonnaga kan sagas utgora tva dimensioner utifran 
vilka elever bedoms. Den dimension som beror formaga visar sig i det har 
sanunanhanget tydligt i de fall nar JaraIna talaI· om sina elever i termer av 
bristande fOlmaga, det viII saga vad "dyslexi" refererar till i ett diagnostiskt 
perspektiv. Det ar ocksa en dimension som anvands nar larama talar i tenner av 
begavning eller intelligens. 

Dessa tva dimensioner framtrader ibland mycket tydligt, som i foljande exempel, i 
vilket de anvands som komplementara forklaringar i relation till eleven ifraga. Jag 
skall forst presentera ett citat ur en intervju i vilken tva larare deltar, en 
klasslarare och en speciallarare. Citatet kan ses som upptakt till ett langre 
replikskifte som redovisas i excerpten nedan, mellan de bad a larare som 
medverkar i intelvjun. Forst sager speciaJlararen angaende flickan vi pratar om att 
hon inte ar en gray dyslektiker: "det aT som vi sager.. hon ar ingen gray 
dyslektiker.. for hon klaraI- sig ju relativt bra .. jag menaI-hon kan lasa." (21: 210-
211) Med andra ord, speciaJlararen i denna intelvju uttrycker att eleven ifraga 
inte har gray dyslexi eftersom hon klarar att lasa. Efter att hon givit mig nagra 
exempel over vad hon laser respektive vad hon far inspelat pa band, iiterkopplar 
jag till kOll1ll1entaren om att eleven kan lasa: 

Excerpt 1 

Karin Men annars sa laser hon alltsa? 
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Spec.larare Ja .. hon laser allting .. sjalv 

Klasslarare Men samtidigt .. man kan ju inte bara saga at! hon inte ar en san gray 
dyslektiker for det ar ju tack vare hennes .. otroliga envishet och vilja och 
ambition och iiven foraldramas .. till vi ss del.. at! hon kommit dithan hon 
har. . hade det varit et! barn som hade vari!.. mer ointresserad av skolan va 
sa hade hon inte nat! dithan. (21 : 228- 230) 

Har ser vi hur klasslararen gar in oeh havdar art man inte bara kan saga art "hon 
inte ar en san gray dyslektiker" utan art det ar elevens sart att m·beta i skolan som 
gor art hon "kommit dithan hon har". I yttrandet framtrader egenskaper som vilja, 
envishet oeh ambition samt visat intresse som avgorande om man ar dyslektiker. 
Har uppfattar jag att klasslararen i exeerpten ovan ger uttlyek for en forestallning 
att elever som uppvism· egenskaper som forknippas med den ideala eleven kan 
kompensera en bristande formaga, definierat i tenner av gray dyslexi, pa ett satt 
som gor att eleven inte framstar som en gray dyslektiker. Det betyder emellertid 
inte att hon inte kan definieras i tennerav gray dyslektiker: "man kanju inte bara 
saga att hon inte ar en san gray dyslektiker." 

Ett annat exempel pa hur dessa bada dimensioner kommer till uttryek vism· sig i 
exeerpten nedan. Har framtrader ett synsatt i vilket en sadan bristande fonnaga 
som diagnosen dyslexi avser att beteekna, forutsatter stO/'I'e arbetsinsatser fran 
elevemas sida. En larare berattar om ett foraldrasamtal han haft angaende pojken 
oeh hans svarigheter med tillagnandet av skriftspraket oeh uttryeker sedan 
foljande om pojkens mmnma. 

Excerpt 2 

Klasslarare Han ar medveten om at! det har ar nanting som man maste overtyga 
pojken om at! jobba med .. at! han ar beredd at! jobba mer an vad .. andra 
kamrater maste gora. (8 : 197-198) 

Detta yttrande ar signifikativt for vad som kommer till uthyek i laramas satt att 
prata om de elever som star i fokus for den har studien. Det handlar om att de 
maste "jobba" med sitt skolarbete oeh med sina laxOf, oeh inte bara "jobba" utan 
oeksa "jobba mer an vad .. andra kamrater maste gora". Elever som pa nagot satt 
uppvisar brister i sin formaga avkravs alltsa en stbrre arbetsinsats . Det fi·mngar 
oeksa av det yttrande som samma lararen faller angaende elevens arbetsinsats 
hemma: "nu jobbar han jattemyeket hemma oeh ett tag under arskurs fyra sa 
konstaterade vi att han gjorde nog mer skolm·bete hemma an vad han gjorde i 
skolan oeh det har vi forsokt forandra nu da for sa .. det orkar han inte." (8: 130-
132) 

Vad jag velat peka pa med exemplen ovan ar art larama knyter an till tva olika 
dimensioner; a ena sidan bedomningen av elevemas sart att arbeta i skolan pa 
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basis av en ideal bild av hur en elev forvantas vara, a andra sidan bedomningen 
av individuell fonnaga . Det betyder inte att dessa dimensioner hiills isar utan 
tvartom hur dessa dimensioner anvands pa ett sammanvavt satt nar lararna beratta 
och pratar om sina elever. Vad som emelleltid visaI' sig ar att des sa bade 
dimensioner tillmats olika betydelse. Ett gott elevskap framh'ader ofta som 
viktigare an en i enlighet med skolans krav fungerande las- och skrivfonnaga. Det 
kan med andra ord vara tecken pa att sa kallade moraliska egenskaper tillmats 
stone vikt an en sa kallad kognitiv fonnaga sasom las- och skrivfolmaga. 

Moraliska egenskapel' oell kognitivajol'magol' 

Ett liknande fYnd presenteras av Bird (1994) i den tidigare omnamnda studien. 
Birds centrala fraga ar humvida det ar mojligt att se en forandring i laramas satt 
att tal a om skolbarnen tmder deras tidiga skolar och senare: "issues sUfJ'Olmding 
notions of ability and hard work may be differently articulated in primary and 
secondary schooling." (Bird, 1994, s. 99) Birds slutsats ar att skolarbete och den 
individuella anstrangningen varderas hOgre i de lagre skolstadiema medan det 
omvanda rader i de hogra stadiema. Bird havdar emellertid att aven om larare 
verkar se positivt pa elever med god fOlmaga sa ar "school practices [are] 
focussed on maximizing effort fi'om students as an important means of classroom 
control. For teachers, it may be rewarding to have 'able' students, but more 
important to have students who do their schoolwork without dismpting the 
classroom" (ibid, s. 103). 

Det betyder med andra ord att lararnas intresse av att kunna genomfora sina 
lektioner gor att moraliska dimensioner, i betydelsen den goda eleven, far stone 
genomslagskraft i laramas bedomningar av sina elever. Jag har tidigare refererat 
till en amerikansk studie av Shaywitz och Shaywitz (1990) angaende vilka elever 
som av larare bedoms som i behov av specialundervisning i lasning och skrivning. 
Studien visar hur lararnas bedomning ocksa inbegriper en bedomning av 
elevernas satt att vara i klassmnnnet. Det har fatt till konsekvens att pojkar som 
bedomts som stokiga, oavsett grad av problem med skriftspriiket, har givits stone 
tillgang till specialundervisning jamfort med ftickor, som enligt tesh'esultat har 
stora skriftsprakliga svarigheter, trots det fiitt staIma kVaI' i ordinarie undervisning 
(Shaywitz & Shaywitz, 1990, s. 998). Resonemanget antyder att vad som visar 
sig i den har studien ar en konsekvens av att lararna i sin bedomning av elevema 
tar mindre hansyn till kognitiva formagor, och anvander sig i hOgra grad av den 
dimension utifi'i\n elevskapet bedoms, som ar praglad av en explicit uttalad 
moralisk riktlinje. 

Detta ar emellertid ocksa ett resonemang som antyder den aspekt av laraInas 
bedomning och vardering av sina elever som skall diskuteras mer explicit i denna 
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rapport, namligen vilket kon den elev som omtalas har. Yttranden vad galler 
elevens ambitiosa, ibardiga ocb energiska arbete i skolan aterkommer med stOne 
tydlighet ocb regelbundenhet nar det ar flickor som laI'ama talar om. I foljande 
excerpt ar det en larare som berattar om sin elev - en flicka - och bur hon 
genomgatt en stor forandring efter sin utredning och den diagnos hon da fick. I 
repliken som foljer pa min uppmaning att beratta om hur lararen ser pa flickan 
som elev berattar lararen foljande: 

Excerpt 3 

Klasslarare Ja .. valdigt valdigt kortfattat.. for att gora en san har stor 
sammanfattning .. sa det man har jobbat med fliekan med., del ar myeket 
oeh .. lara henne oeh fungera socialt liksom var i ryran halva femman sen 
har det har med kunskaper borjat komma .. pa ett senare plan .. for hon har 
inte varit mottaglig eller det har inte varit.. lage for del.. hon krigade sig 
igenom ryran oeh tjejbrak (paus) ja sa.. det ar forst nu som hon ar 
mottaglig for oeh arbeta med som en riktig skolelev .. oeh ser man .. ser 
man .. nu hur det ser ut i sexan sa ar det ju liksom valdigt stora framsteg 
gjort med henne (Karin: ja) hon ar motiverad oeh sa haT. (19: 22- 28) 

Ovan ser vi hur uttrycket "en riktig skolelev" ar invavt i en iangre berattelse som 
gel' innehall at det specifika uttrycket. I det som foregaI' iararens pastaende att 
"det ar valdigt stora framsteg gjort med henne" ser vi vad som kravs for att bli en 
riktig skolelev. En viktig aspekt ar att hon - eleven - uppvisar en mottaglighet 
som i sin tur ger upphov till ett "lage" dar "kunskapeI''' blir intressant. Innan dess 
bandlar det om att "lara benne och fllngera socialt". Den bild av en riktig skoielev 
som fi'amtradeI' ovan bygger danned pa antagandet att elevens sociala fungerande 
ar en fomtsattning for att som elev kunna ta till sig kunskaper. Detta fi'amtrader 
inte minst i larm'ens satt att utnyttja objekts- respektive subjektsfOlm nar ban 
pratar om sin elev. I yttrandet att nagot ar "gjOlt" med henne som elev 
positioneras hon som objekt for laI'arens insats. Detta har emelleltid givit upphov 
till en forandring vilket visar sig i nasta yttrande da han positioneraI' flickan som 
ett subjekt i yttrandet: "hon ar motiverad ." Poangen med berattelsen kan sagas 
vara att mottagligheten for kunskaper baserar sig pa att eleven sjalv ar subjekt, 
med egen motivation, i kunskapsprocessen. 

Ovan visaI' jag bur en iarare framstaller nodvandigheten av att eleven fungerar 
socialt samt att eleven sjalv aI' motiverad, som betydelsenlllt for att kunna lara sig 
nagot. Denna larare uttlycker sig ocksa kring en rad andra egenskaper hos den 
har specifika eleven, som verkar vara viktiga for att kunna bJi en god skolelev, 
egenskapeI' som ocksa aterkommer i andra larares satt att prata om sina elever. 
Flickan beskrivs ocksa som en elev som "sadaI' verkligen kampat.. pa hon har 
iyfts sa med fi'amgangens hjalp" (19: 139) respektive "hon jobbaI' har och sliter 
och kampar och gor sitt basta" (19: 148- 149). Liknande uttryck aterkommer gang 
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pa gang i andra intervjuer, som exempelvis i foljande eitat. Som svar pa min 
uppmaning att beratta om eleven ifraga, en flieka, oeh hennes starka sidor i 
skolan, sager lararen: "Hennes starka sidor.. ar ju hennes oandliga envishet att 
hon ger sig aldrig (Karin: neej) oeh inte for nagra svarigheter va .. ut an hon 
kampar med otrolig glod ." (17: 42-44) Har ser vi hur egenskaper SOll envishet, 
att aldrig ge sig, att kampa med glod, at! jobba oeh slit a oeh gora sitt basta Iyfts 
fram som kriterier for vad som utgor starka sidor hos en elev. 

Den goda eleven som en flieka visar sig i en rad olika explieita omdomen. Et! 
annat exempel ar en larare som pratar om en fliekas satt att vara i den nyligen 
skapade speeialgruppen: "den enda som satt mitt i klassnllnmet.. det var hon // 
eleven//.. hon satt .. hon var alltsa skolbam." (24: 30-31) Fliekor beskrivs ofta 
med termer av "flitig", "energisk" oeh "kampar" vilket sammantaget ger intIyeket 
att bilden av den goda eleven oeksa ar en bild av en flieka. Det fJnns givetvis 
mojligheten att se detta berattande som en vad vi kan kalla realistisk bild av de 
fliekor oeh pojkar som ingar i studien. Det ar fliekor som arbetar hart varvid 
deras insatser i skolarbetet har kommit att Iyftas fram oeh betonas i dessa 
lararintervjuer. Jag vill emellertid havda betydelsen av att fraga sig om det kan 
vara en effekt av skilda forvantningar oeh fOrestallningar om fliekor oeh pojkar i 
skolan. Nasta styeke inleds med en diskussion om forskning som utifran ett 
genusperspektiv bedrivits om skolan. 

Den goda eleven har ett kon 
I tidigare forskning om fliekor oeh pojkar i skolan fi'amtrader bilden av skolan 
som en starkt konssegregerande miljo. I en rad skandinaviska studier fi'an 1970-
oeh 80-talen har det pavisats hur fliekor missgynnas i skolan vad galler att ta i 
ansprilk tid oeh utrymme i klassl11mmet samt det satt varpa de blir bemotta oeh 
varderade av larama (se t.ex. Wemersson, 1977; 1988; 1995; Kaller, 1990; 
Helmadotter, 1989; Einarsson & Hultman, 1984; Molloy, 1992: Granstrom & 
Einarsson, 1995). Under senare ar har emellertid denna bild av fliekoma som 
konsekvent underprivilegerade i bemarkelsen utsatta for ett strukturell orattvisa 
modifJerats oeh kritik har oeksa riktats mot denna sa kallade "elandesmodell" av 
hur fliekomas situation i skolan ser ut (Wemersson, 1992, s. 104). En sMan 
modell riskerar namligen att for det forsta bortse ifran komplikationen vad galler 
att tolka uttJyek oeh handlingar i term er av makt oeh motstand. For det andra 
tenderar olikheter me/lan fliekor respektive likheter me/lan pojkar och fliekor 
goras osynliga (se exempelvis Arnesen, 1997; Berge, 1997; 1998; Forsberg, 
1998: Wemersson, 1992; Ohm, 1990; 1998). For det tredje, den forenklade 
anvandningen av kategorin fliekor, som foljer den sa kallade elandesmodellen, 
gor oeksa att ansvaret for forandring laggs pa fliekoma - det ar fliekoma som 

9 



maste vaga vara modiga, vaga "sjunga ut" och havda sig sjalva. Detta ar 
tankegangar som i hog grad formulerats av Valerie Walkerdine (1989; 1990) 
Allison Jones (1994) och Bronwyn Davies (1993)5 Istallet havdas betydelsen av 
at! stud era konstruktionen av genus: hur framstalls, fonnas, uppfat!as och anvands 
femininitet respektive maskulinitet i skolpraktiken? Bur framstalls skillnader och 
likheter mellan det som betraktas typiskt pojkar och typiskt flickor? Vilken 
betydelse tillskrivs de egenskaper och beteenden som kopplas samman med 
manlighet respektive kvinnlighet i skolan? Bur beskrivs det som inte passar in i 
en tankt femininitet respektive maskulinitet? Det betyder at! man for det forsta ser 
spraket - den symboliska verkligheten - som produktivt med avseende pa 
manniskors sat! att uppfatta och tolka levda erfarenheter. Och for det andra 
betyder det at! man lamnar fragan om hur det verkligen ar - det vill saga den 
empiristiska ansatsen - at sit! ode med hanvisning till hur fakta, flktion och 
fantasi vavs in och overlappar varandra i komplexa och mangfacetterade monster 
(Walkerdine, 1990, s. 135). 

Med utgangspunkt i ovan refererade perspektiv har jag valt att nfumare undersoka 
laramas satt prata om sina elever. De flickor och pojkar som ingiir i foreliggande 
studie fu' elever som deflnierats som annorlunda vad galler inlamingsmonster och 
skolprestationer - eller ! 6rnu}ga med Lisa Birds (1994) ord. Den centrala 
problemfOImuleringen i det folj ande ar med andra ord hur genus konstrueras i 
samtal om elever som har deflnierats som avvikande vad galler inlaming. 

Liiral'nas elevl'epel'toal'el' 

I den studie av utvecklingssamtal mellan larare, foraldrar och elever som 
omnamnts tidigare anvands telmen karaktarsrepertoarer som en sarrunanfattande 
telm for "karaktariserande ord och uttryck som anvands av lararen for att 
beskriva eleven" (Adelsward, Evaldsson och Reimers, 1997, s. 74). Dessa ord 
och uttryck plockas ut och analyseras av forskama i syfte att tydliggora den "bild 
av hur e1vaariga elever ar, och onskas vara" (ibid, s, 73) som kommer till uttryck i 
utvecklingssamtalen. Detta satt att nfuma sig fi'agan hur manniskor pratar om 
andra manniskor knyter an till forskningsomradet diskursiv psykologi . Inom detta 
orru'ade studerar man hur spriikliga repertoarer utnyttjas och anvands i texter och 
samtal for att fa fi'am speciflka bilder av en person eller en grupp manniskor. Den 
bilden - konstIUktionen - studeras sedan som en effekt av det speciflka spriikliga 
sammanhanget, snm'are an som en mer eller mindre med verkligheten 

5 Dessa tankegangar har formulerats inom post·stnlkturalistisk feministisk tcori , rned lIamn sam Valerie Walkerdine (198 8; 1989; 
1990) AJlison Jones (1994) oeh Bronwyn Davies (1 993). loom ramen for delU13 kritik har man ocksd pavisat hur effektema av en s;\ 
kalla elllndesmodell at" aU man uppratthaller en skarp skiljelinje mellan del 50111 vi uppfattar sam manligt och kvinnligt. Genussys· 
lemet som symboliskt system har beskrivits sasom aU del upprattMlls genom iSdrhMlandets logik som bygger pi aU det manliga och 
kvinnliga framstil l\s som i grunden olikt. DelUla isarhA llandets logik utgOr i sin tur en forutsattning llir en s.k hierarkiseringen i vii· 
ken mannen kvarstAr som Nonn, gentemot vilken kvinnanjiimfors (se od,s! Hirdman, 1988, s. SO-52). 
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overensstalmnande bild av personen, ell er gruppen, ifnlga. Via dessa shldier av 
hur en individ eller en kategori manniskor framstalls i texter, samtal oeh liknande 
diskursiva sammanhang kan man oka sin forstaelse for hur enskilda oeh gJ'upper 
av manniskor bedoms oeh varderas, bade soeialt oeh kulturellt (Potter & 
Wetherell, 1987, s. 116- 137; se oeksa Davies & Ham\, 1990, s. 49-51 oeh Burr, 
1995, s. 116- 117). Detta ar ett angJ'eppssatt som jag valt att anvanda i en analys 
av hur genus konstrueras i samtal om elever som har defmierats som avvikande 
vad galler inlaming av skriftspraket. 

Analys och beal'betning 

AlIa yttranden som larama f,iller om den speeiflka eleven yid intervjutillfallet 
ploekades ut. Det bestar av yttranden som till exempellarare som uttlyeker sig 
hing vad eleven !'ir (t.ex. "ar inte en ren dyslektiker", "ar lite knepig"), har (t.ex. 
"har hoga hav pa sig sjalv", "har humor") eller kan nagot6 (t.ex. "kan inte 
planera", "kan aterberatta")'? Det var med andra ord vardeomdomen som larama 
gay uttryek for under intervjutillfallet rorande sina respektive elever. 

Det forsta steget i bearbetningsproeessen utgjordes av en bedornning av varje ytt
rande med avseende pii om det var berolmnande, i bemarkelsen positivt varde
omdome till sin karaktar ell er om det var mer problemorienterat till sin karaktar8 

Analysen var inriktad pii vad som sades (i innehiillslig bemarkelse) oeh hur olika 
omdomen fordelade sig med avseende pii om det rorde sig om pojkar ell er fliekor. 
K vantifleringen baserade sig pii huruvida ett omdome iiterkom i flera intervjuer 
vilket betyder art om ert vardeomdome aterkom inom en oeh samma intervju val
de jag art rakna derta som et! yttrande. 9 

Det andra steget i bearbetningsproeessen var art sortera det total a antalet 
yttranden pa basis av tre kategorier. Den forsta kategorin valde jag art kalla 
"Folmaga oeh fardigheter" vilken omfattade alla de yttranden som hanforde sig 
till elevemas fardigheter oeh forrniigor. Nasta kategori benarnndes "Skolarbete" 
en kategori som omfattade alla yttringar vad gallde elevens sart art aJ'beta i 
skolan. Dessa tvii kategorier ar relaterade till de tvii skilda dimensioner som 
fi'amtrader i laramas satt att prata om oeh bedoma sina elever, i egenskap av 

6 "Kan" syftar j detta sammanhang po! aU kunna nagot i fonn av aU behilorska en viss fiirdighet relevant fiSr skolan. Det betyder aU "han 
kan grata" rliknas inle in i detta sanunanhang. 

7 Yttranden om vad bamen g6r har inlc tagils med i detta urval cftersom dessa korn alt omfatta en Tad aktiviteter som aU leka med 
kamrater, aU lasa iaxor, alt rida och aH spcla fotboll, vilkel inte var relevant i flSrhallande till den aktuella problemfommieringen. 

8 Adelsward et a\ (1997) gOT en liknande indelning . Den studien visar fOr 6vtigt att lilrama lir vatdigl fOrsiktiga i sin kritik och i sitt slut 
aU problemaliseraelevema. Nuhilnllirsigdettillutvecklingssamtal.ivilka elevema ana sitter med. I en intervju kan man givetvis 
fOrvilnta sig mer av en direkt kritik eftersom varkcll eleven eller fOriildrar medverkar, vilket ocksA visar sig. liven om positiva och be
r6mmande yttranden overvilger. 

9 Det betyder inte at! vissa yttranden alerkom ordagrannt, men om exempelvis en pojkes begavning omtalades yid Ire tillflllen under en 
inlervju, rAknandes del SOIll eU yttrande. 
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elever, som diskuterades i foregaende avsnitt. Jag valde att benamna den senare 
kategorin "Skolarbete" som sammanfattande begrepp for de va.rdeomdomen som 
sOlterades in i denna kategori. I analysen av alia de yttranden som ploekades ut 
valde jag sedan att anvanda mig av ytterligare en kategori som benamndes 
"Personliga egenskaper ". Den fiek ornfatta alia yttranden som hanforde sig till 
elevemas egenskaper oeh satt att vara oeh som inte nodvandigtvis ha de med 
skolan att gora. Det kom att bli en omfattande kategori vilket visade att larama 
gama talade om hill elevema ar, som personer oeh individer, i samspel med 
varandra oeh i familjen . 

Detta fOlfaringssatt innebar att laramas yttranden lyftes ut ur sitt sammanhang 
oeh blev dekontextualiserade. Det ar ett problematiskt angreppssatt satillvida att 
sjalva samspelsmomentet med saval spraklig utsmyeknad, i form av exempelvis 
bagatelliseringar oeh ironier, som tysta bliekar oeh kroppsliga rorelser, forsvarm 
med Mfoljande risk att skapa en missvisande bild. Samtidigt menar jag, var det 
just denna dekontextualisering som skapade mojligheter att undersoka om det 
rorde sig om ett monster som faktiskt forblir osynligt i en kontext, SOll i samtal, 
eller i lasning av intervjutexter. Det fanns namiigen anledning att tro att det ar just 
denna kontext, eller detta sannnanhang, som fOlmar en gemensam forstaelseram 
som tas for given mellan mig oeh den intervjuade i forsta hand, oeh mellan mig 
oeh den text som intervjumaterialet utgor i andra hand. Det ar den gemensamma 
forstaelsen - eller toikningsramen - som i sig kan bara pa en mer eller mindre 
omedveten syn pa hur fliekor oeh pojkar dr, vad de har oeh vad de kan vilket gor 
att det kan vara berattigat att dekontextualisera i syfte att forsoka gora synlig 
denna dolda tolkningsram. ID Inom ramen fOr poststrukturalistisk teoribildning 
handlar det om att genomfora en dekonstruktion av den text som intelvjuema med 
larama utgor. Bronwyn Davies skriver hill hon anvander poststIUkturalistisk teo
ribildning som 

a means of dislocating the press of more usual discourses, a way of unravelling old re
alities/perceptions and thus of making way for new ones. I draw attention to the text 
itself, not as it reveals a 'real', objectively knowable world to which the text simply 
points, but as it enables us to see the possible worlds that the texts constitutes. (Davi
es, 1993, s. 14) 

Genom att lyfta bOlt - ell er forskjuta (eng. "dislocate") med Davies ordval - det 
igenkannbara oeh for givet tagna har texten dekonstIUerats . Detta har mojliggjort 
ett synliggorande av hur texten pa bekostnad av vissa tolkningar framhaver andra 
speeiftka tolkningar av den soeiala varlden (Hare-Mustin & Mareeek, 1988,455-
456). En dekonstruktion av texten syftar inte enbrut till att visa hur texten via till 

10 Yvonne Hirdman (1998) skriver om kontexten som doljer hur en syslematisk underordning av del kvinnliga uppril.tthl1ls och hur en 
fixering pr. individuell nivlt - del fUUlS exempel pa kvitUllig Ovennakt ceh manlig underordning - uppriUthaller och dOljer konsek
venta mOnster. 
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exempel yissa ordyal oeh uttJyek konstl1lerar en speeiflk bild ay den soeiala 
yarlden. Den oppnar oeksa upp for altemativa tolkningar - ell er lasningar - av 
handelser oeh uttlyek i den soeiala varlden. 

Pojkarnas /ol'm{lga o ell /liekornas al'bete 

I foljande avsnitt skall resultatet av denna bearbetning att redovisas, oeh 
analyseras oeh diskuteras. Sammantaget har 293 yttranden plockats ut, vilket 
fi·amgar av tabell 1 nedan." 

Tabclll. Totalt antal yttranden 

Om f1ickor Om pojkar Totalt 

Problemorienterat 51 52 103 
Berommande 89 101 190 

TOTALT 140 153 293 

Av tab ell en ovan framgar att det ar en relativt jamn fordelning av omdomen vad 
galler fliekor oeh pojkar. Danned fmns det ingen gl1lnd for att pasta att larama 
pratar mer eller mindre om pojkar eller fliekor, ell er af mer berommande ell er 
problemorienterad vad galler fliekor ell er pojkar. Problemorienterade yttJ·anden 
utgor proportionellt satt ungefar en tJ·edjedel av alia yttranden . Med tanke pa att 
sjalva intelvjun ar problemorienterad, i bemarkelsen attjag uttryekligen ber 
lararen beratta om eleven oeh hennes eller hans satt att klara skolan, om dyslexi, 
om las- oeh skrivsyarigheter, om problem, om testning etcetera, visar detta pa en 
benagenhet att Iyfta fram det som ar av mindre problematisk karaktar hos 
elevema, fliekor som pojkar. Det har oeksa i manga fall varit stora konflikter 
rorande elevens situation i skolan, med foraldrar, med andra larare, vilket inte 
aterspeglar sig i laramas omdomen. Tvartom, min uppfattning ar att miinga 
beskrivningar framstalls med stor omtanke oeh stark kansla for eleven. Det 
hindrar inte att denna ovelvikt av positiva oeh ieke problematiserande omdomen 
oeksa kan ses som en effekt av laramas onskan att i intelvjusituationen presentera 
sig som goda oeh karleksfulla larare (Goffinan, 1959/74, s. 39). 

Kategorin "Formaga oeh fardigheter" omfattar alia yttranden om elevemas 
fOlmaga (eller ofonnaga) att lasa, skriva, memorera men oeksa mer generella 
utsagor om begavning oeh satt att tarlka. Kategorin omfattar oeksa alia yttranden 
som gors om att bamen har, eller inte har, dyslexi respektive specifika las- oeh 
skriysvarigheter. Omdomen angaende fardigheter oeh kunskaper i relation till 
speeifika amnen forekommer oeksa har som exempelvis: "ar valdigt duktig i 

11 Uingden pa dessa yttranden varierade mellan Iv! ord (t.ex. "kan Jiisa") och 12 ord (t.ex. "ar lite lat och obstinat snarare An svag i 
skolan"). Genomsnittiiga llingdell pi\. de yttranden som valts ut ar 4-5 ord. Det har ibland varit svArt aU avgransa eU y«rande efier
sam elt omdome ofta Jindades in, eller smyckades ut, till eU "hon kan ..... respektive "han har .. " men i bearbetningen har jag valt aU 
arbeta med Hingre yttranden. eftersom del ar yttrandets inneh!1I som stAr i centmm fOr analysen. 
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matte", "ar sa otroligt alhnanbildad" och "ar kunskapsmassigt svag" . Med andra 
ord, denna kategori omfattar alla yttranden som hanfor sig till vad som inom 
ram en for ett kognitionspsykologiskt perspektiv skulle betecknas som kognitiva 
egenskaper, relaterade till individen och som framkommit som result at ay test, 
utredningar eller andra liknande bedomningar av eleven: "ar valdigt begavad", "ar 
en salme lasare", "ar klipsk och snabbtankt", "har inte svarigheter med las- och 
skriv" och "har grava las- och skrivsvarigheter". 

Tabell 2. Formaga och nirdigheter. 

Om flickor Om pojkar Totalt 

Problemorienterat 21 31 52 
Berornrnande 27 37 64 

TOTALT 48 68 116 

Totalt falls det 116 yttranden som faller inom ramen for denna kategori. I tabellen 
ser vi att det har fallts 68 yttranden om pojkarnas fOlmagor, vilket utgor 59 % ay 
det total a antalet yttranden. Jamfoli med pojkarna omtalas flickorna i rnindre 
omfattning vad gallerfonnaga och fardigheter, 48 av totalt 116 (41 %). Vad 
galler den problematisering som gors av pojkarna i studien ar det formagan att 
lara sig lasa och skriya som star i centrum har. Yttranden som "har grava las- och 
skrivsvarigheter", "ar en kille med grava las- och skriysvarigheter" och "ar en helt 
nOlmalbegavad kille med dyslexi" aterkommer regelbundet. I pojkarnas fall 
anvands alltsa diagnosen i hog grad niir deras fonnagor respektiye of on nag or 
karaktariseras av larama. Det betyder inte att yttranden som exempelyis "har 
svart", "har svart att uttlycka sig", "ar valdigt langsam nar han skriver" och "kan 
inte tillagna sig en text", inte forekommer. Vad som emellertid ar intressant att de 
forekommer i mindre omfattningjamfort med nar larama i studien pratar om 
flickor. 

Det finns namligen en tend ens till att nar larama pratar om flickoma i 
problemorienterade telmer, in om ramen for tal om fonnagor och fardigheter, ar 
det inriktat pa hur elevema skriver och laser, snarare an i tenner ay att de har 
dyslexi, eller grava las- och skrivsvarigheter. Yttranden som falls om flickor ar 
exempelvis: "ar en samre lasare" , "har svm for att lasa", "har jobbigt med 
lasning" och "har problem med lasning och vander och vrider pa bokstaver" . 
Ytterligare ett fynd som ar av betydelse i sammanhanget, ar att liiI'arna tenderar 
att bagatellisera diagnosens utsagor i yttranden om flickorna: "har inte svarigheter 
i las och skriv", "har inte riktigt grava svarigheter i las- och skriy, "iiI' ju ingen 
gray dyslektiker" och "ar inte en ren dyslektiker". I mina ogon framstar detta som 
en nedtoning av diagnosens betydelse och framtrader i tva skepnader. For det 
forsta , genom att inte anvanda sig av diagnosen, "dyslexi" eller "specifika las- och 
skrivsvarigheter" nar flickornas svarigheter att tillagna sig skriftspraket beskrivs 
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tonas diagnosens betydelse ner. For det andra, genom att konkret yttra sig om hut 
dessa flickor laser, shiver eller inte laser och shiver, framtrader ett altemativt 
satt att tala om shiftsprakliga problem som gor diagnosen overflodig som ut saga 
om detta fenomen hos eleven. 

Nar man yttrar sig om pojkama i berommande och positiva ordalag ar det med 
omdomen som: "har ett stort intellekt", "ar allmanbegavad" "ar nOlmalbegavad", 
"ar otroligt smart" och "ar snabb i tanken". Begavning och intellekt betonas 
danned oftare hos pojkama medan flickoma beshivs i term er av konJa"eta las
och shivaktiviteter: "har bra las-fOrstaelse", " ar bra muntligt", "ar tankande och 
reflekterande" "kan lasa" "kan lara sig saker utantill" och "kan lasa vad hon , , 
shivit". Yttrande om intelligens aterfmns en gang, om en flicka, samt telmen 
"klipsk" en gang, om en annan flicka . Detta ar betydligt mindre i jamforelse med 
pojkama dar "intelligens/"begavning" aterfinns i sju intervjuer, rorande sex 
pojkar. Detta paminner om vad Valerie Walkerdine har visat i en rad studier om 
flickor och pojkar i skolan: "boys are still taken to possess something even when 
they perfonn badly." (Walkerdine, 198811998, s. 17) Lisa Bird (1994) redovisar 
en liknande tendens i sitt faltarbete i grundskolor pa Nya Zeeland. Intelligens i 
tenner av nagot naturligt och sjalvklaIi forekom oftaI'e nar man pratade om 
pojkar, medan flickor som visade prov pa goda skolprestationer snarare 
omtalades i telmer av hOgpresterande och hart arbetande elever. "During the 
science fieldwork, we seldom had conversations with teachers about 'natural 
intelligence' in girls." (Bird, 1994, s. 104) 

Vad galler "Skolarbete" ar det en kategori som omfattar alla yttranden som gors 
angaende elevens satt att m'beta i klassrummet eller med andra ord, elevens satt 
att vara som elev. Generellt ar det 54 yttranden som omfattas av denna kategori 
det viII saga fane an kategorin ovan, och de fordelar sig pa foljande satt som 
framgar av tabell 3. 

Tabell 3. Skolarbete. 

Om flickor Om pojkar Totalt 

Problemorienterat 6 10 16 
Berommande 25 13 38 

TOTALT 31 23 54 

Yttranden som ar av berommande karaktar ar exempelvis: "ar noga", "har en 
massa bra inlagg" "ar medveten" "ar intresserad" "ar motiverad" "ar latt att ha i ) , , , 
undervisning", "har gjort jatteresultat" och "ar flitig". Bar aterfinns ocksa 
yttranden som hanfor sig till sjalva elevskapet sasom: "sa det ar forst nu som hon 
ar liksom mottaglig for och aI'beta med soin en riktig skolelev" och "ar en vanlig 
elev". Problemorienterade omdomen daremot later som foljande: "ar inte speciellt 
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motiverad", "har svi'lIi att ta ansvar" och "ar inte nagon lugn elev". 

Tva tendenser blir fl'amtradande har. For det forsta, yttranden om flickors satt att 
m'beta i ldassnumnet ar fler (31) an pojkamas (23). Av det totala antalet yttranden 
(54) utgor 57% omdomell om flickoma och 43 % om pojkar. I jfunforelse med 
den fOlTa kategorin fiamtrader har det omvanda forhallandet. Nar man pratade om 
fonnaga och fardigheter hos elevema ar det i h6gra utstrackning pojkm' som 
omtalas; 59 % pojkar jamfort med 41 % om flickor. For det andra, och detta ar 
viktigt i sammmlhanget, berommande omdomell om skolarbetet falls i hogre grad 
om flickoma. Av de 31 yttranden som gal's om flickor hm' 25 stycken en 
berommande karaktar vilket utgor 81 %. Detta i jamforelse med de berommande 
omdomen som gors av pojkama vad gall er skolarbete (13 omdomen av totalt 23) 
som utgor 57 %. Ytterligare en aspekt har ar att berommande omdomen om 
flickor fordelar sig ocksa jamt over alia intervjuer. I pojkamas fall ar de positiva 
och berommallde yttranden koncentrerade till sju intervjuer. Vad galler 
problemorienterade yttranden fu' dessa i bada fallen koncentrerade till nagra fa av 
bade flickoma och pojkama pa elt likartat satt. 

Vad sager oss da denna kategorisering hitintills? For det forsta, om vi erinrar oss 
att det ror sig om elever som definierats som avvikande vad galler 
inlfuningsfonnaga, i termer av las- och skrivformaga, visaI' sig elt intressant 
fenomen. Den bild av pojkmna som konstmeras via de omdomen som gal's av 
deras formagor respektive oformagor kan sagas stamma overens med defmitionen 
av dem som elever med dyslexi . Det finns en kongmens mellan vad larama sager, 
och den diagnos som givits pojkama. I flickomas fall daremot konstmeras en bild 
som inte alltid overensstammer med defmitionen av flickorna som elever med 
diagnoser som "dyslexi", "specifika las- och skrivsvarigheter" eller "specifika las
och skrivsvarigheter av dyslektisk karaktar". Lararna tenderm' snarare att 
bagatellisera flickomas diagnos via yttranden som: "hon har inte ren dyslexi" eller 
"ar ingen gray dyslektiker". Det betyder att diagnosen anvands av larmna i hOgre 
grad nar de talar om pojkamas fonnagor i skolan, som elt salt att forklara, 
beskriva och vardera eleven. Till skillnad fian nar flickoma omtalas, da diagnosen 
anvands i mindre omfattning och ibland bagatelliseras. 

For det andra det fi'amstar som pojkmna tenderar att i hogra grad Yfu'deras i 
tenner ay fonnaga och fardigheter medan flickoma tenderar att bli varderade 
utifran deras satt att m'beta i skolan och ta sig de uppgifter som laggs for dem i 
klassmmmet. Detta bekraftar antagandet att bilden ay den goda eleven, som en 
dimension gentemot vilken elevema varderas ay larmna, tenderar alltsa att 
anvandas pa ett genusrelaterat satt. Det betyder med andra ord att varderingen av 
flickoma ar mer moralisk till sin karaktar i bemarkelsen goda eller mindre goda 
elever. 
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Det innebar emelleltid inle att talet om fonmlgor oeh fardigheter star utanfor en 
moralisk ordning. Daremot kan man saga att de moraliska dimensionema i tal et 
om fonnagor forblir mer osynligt oeh dolt till foljd av det speeifIka sprakbruk som 
det kommer till uttlyek inom. Att ha ell er inte ha en fonnaga presenteras inom 
ramen for ett objektifIerande sprak, med ansprak pa att vara fakta snarare an 
asikter oeh uppfattningar. Det i sig bygger givetvis pa en moralisk ordning i 
vilken fakta oeh vetenskapliga kunskaper presenteras som objektiva oeh i den 
bemarkelsen fi"ia fran moral (Beronius, 1994, s. l71-l75). I pojkamas fall 
anvands alltsa diagnosen som moralisk avlastning i bemarkelsen att det ar ett 
problem som ligger utanfor pojkarnas personliga oeh individuella mojligheter att 
gora nagot at. I fliekomas fall , daremot bagatelliseras diagnosen eller sa tonas den 
ned, vilket for med sig att den moraliska bard an kvarstar pa fliekoma som 
individer. Det ar deras egenskaper som elever som lyfts fram, egenskaper som 
kan andras i bemarkelsen att anstranga sig mer eller m'beta hiirdare. Denna bild av 
fliekoma som i sWrre utstraekning bedomda inom ramen for en explicit moraliskt 
praglad dimension bekraftas i en analys av hur yttranden fordelar sig i den tredje 
kategorin. 

Kategorin "Personliga egenskaper " omfattar alia yttranden om personliga 
egenskaper, egenskaper som inte pa ett tydligt satt ar relaterade till bamet som 
elev i ett skolsammanhang. Larama pratar garna oeh myeket om bamens satt att 
vara pa ett mer generellt plan, bade soeialt oeh individuellt. 

Tabell 4. PCl'sonliga egenskaper . 

Om f1ickor Om pojkar Totalt 

Problemorienterat 26 11 37 
Berommande 35 51 86 

TOTALT 61 62 123 

Det totala antalet yttranden ar 123 oeh fordelningen av yttranden vad galler 
fliekor eller pojkm' ar relativt jarnn. Det f11ll1s emellertid en tendens att flickor 
omtalas i tenner av problem i hogre grad. Av totalt 61 omdomen om fliekor ar 26 
yttranden av problemorienterat slag, vilket utgor 43 % proportionellt sett av det 
totala. Vad galler yttranden rorande pojkar ar det istallet 11 yttranden av 62 totalt 
som ar problemorienterade det viii saga 22 %. 

Det gar inte att urskilja nagon innehiillslig skillnad i vad som yttras om flickor 
respektive pojkar. Problemorienterade omdomen som exempelvis: "ar ganska 
missunnsam", "har valdigt lag social kompetens", "ar fIxerad yid sitt problem", 
"har lag status", "ar utsatt" oeh "ar ratt sa liksom bortskamd" anvands om bade 
flickor oeh pojkm·. Berommande omdomen som "ar en stark person", "ar valdigt 
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hjalpsam", "ar tJygg", "ar fmurlig" oeh "har humor" kommer till uttryek i bada 
fallen . Daremot kan man saga att problemorienterade omdomen som falls om 
fliekor fordelar sig over aUa fliekor oeh aterfinns i alia intervjuer. Daremot ar 
problemorienterade omdomen koneentrerade till sju "pojkintelvjuer" rorande sju 
pojkar. Det framstar med andra ord som att fliekoma i detta material tenderar att 
alia bli problematiserade som personer, vilket i sin tur kan knytas till tendensen 
till fliekoma i hogre grad beskrivs oeh omtalas i termer av omdomen som har en 
moralisk dimension. 

Sanunanfattningsvis visar analysen av hur fliekor oeh pojkar beskrivs oeh 
varderas som elever, i dessa lararintelvjuer, att nar man pratar om pojkar anvands 
diagnosen dyslexi respektive speeifika las- oeh skrivsviirigheter i hOgre grad. 
Pojkama tenderar darmed att bli bedomda pa basis av formaga oeh fardigheter 
oeh diagnosen utnyttjas av larama nar de yttrar sig om pojkamas satt att lasa oeh 
skriva. Daremot omtalas pojkamas satt att arbeta i skolan i mindre omfattning, 
medan pojkarna som individer oeh personliga karaktarer fi"amhavs, ofta i 
berommande ordalag. Fliekorna daremot bedoms i mindre omfattning utifran 
fOlmaga oeh fardigheter, oeh diagnosen tenderar att bagatelliseras. Det gors pa 
bekostnad av konkreta beskrivningar av hur fliekoma laser oeh skriver. Daremot 
prisar man fliekoma som goda oeh hart arbetande elever samtidigt som de 
framstallssom problematiska som personer. Med andra ord, detta kan tolkas som 
att fliekorna oeh pojkama karaktariseras pa olika satt som en effekt av att 
genusrelaterade tolkningsramar anvands av larama nar de talar om fliekor 
respektive pojkar. Fliekoma bedoms pa grundval av moraliska dimensioner - hur 
de or i olika avseenden - medan pojkama snarare bedoms pa basis av formagor 
oeh egenskaper som de antas besitta. Jag skall nu avsluta resonemanget genom 
att exemplifiera hur dessa olika dimensioner konuner till uttryek i ett annat 
sarrunanhang genom att fora in ytterligare en rost i sammanllanget, narnligen den 
rost som konuner till uttlyek i den skriftliga utredningen. 

Tv{l utredningsrappol'ter 

Tva Iarares satt att beratta om en flieka oeh om en pojke kommer att presenteras 
parallellt med resultat fran pojkens oeh fliekans respektive utredningsrapporter. 
Genom attjamfora testresuItaten sasom de framstalls i rapportema, kanjag visa 
bade hur eleverna bedomts inom ramen for en utredning oeh hur larama sedan 
uttryeker sig om dessa tva elever. Jag gor inga anspriik pa att bevisa nagot utan 
avsikten med detta kontextualiserade exempel ar att tillfora ytterligare en 
dimension till diskussionen. Det var flera aspekter som bidrog till att gora denna 
jamforelse mojlig. For det forsta har elevema testats oeh utretts pa samma stalle, 
av samma testledare, dock inte yid samma tidpunkt i livet. Pojken ar 12 iir vid 
utredningen oeh fliekan ar 11 ar. Laramas berattande om dessa sina elever foljer 
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oeksa en likartad samtalsinyit fran min sida. Detta ar omstandigheter som gor 
mojliggor en direkt kvalitatiy jamforelse mellan tva larare oeh tva eleyer, en 
jamforelse som jag menar oeksa tydliggor yissa generella drag som yarit kommit 
f)·am i analysen ay det empiriska materialet. 

Resultaten kommer att presenteras i myeket sammanfattad fOIln oeh hela 
rapPOIien gar ay etiska skal inte att iiterge. Det betyder att jag har yalt att jamfora 
de kOIifattade utliitanden som gors pa grundyal ay bedomningar oeh test ay 
lasandet oeh skriyandet. I yissa fall ar det ett kOIi utliitande som sammanfattar 
resultat ay kvalitatiya bedonll1ingar ay bamets skrivfblmaga. I andra fall 
presenteras resultatet i siffror tillsanunans med fbrvantat nOImalyarde. Jag har 
yalt att koneentrera mig pa de testresultat som fokuserar pa barnets satt att lasa 
oeh skriya l2 oeh ay dessa, de test som anyants i bada fallenI3 

Tabell 5. Bediimning och testresultat 

Flickan Pojken 

FINMOTORIK 
Bedomning av Hogerhant. Ingen fungerande Hogerhant. Myeke! spand 
skrivsiitt skrivstil , textar. Osaker pa flera peMfattning (hand, axlar spand). 

bokstavsformer oeh spand yid Anvander bunden skrivstil, patagligt 
skrivandet. Svilrt at! halla sig pa sviirt fomm bokstavema. Osakerhet 
radema. manga bokstavers form . 

ORDKEDJOR 
Ordkedjor 28 RIO F ~ stan I (ilk lYra) 6 Rl7 F ~ stan 1 (iik sex) 
Bokstavskedjor 27 R ~ stan 2 (iik lYra) 26 R ~ stan 2 (ak sex) 

LASPROVH4 56 ord/min. (iik fyra lagst 93/min) 33 ord/nlin (iik sex lags! 107/min) 
OLOFSSON 
Fonologisk strategi 8 R ~ iik fern medel 22 R 7 R ~ ak fern medel 22 R 
Ortografisk strategi 26 R ~ ilk fern medel 56 R 8 R ~ ak fern medel 56 R 

: Analys utlatande Fliekan har speeifika las- oeh Pojken har grava las- oeh 
skrivsviirigheter av i huvudsak skrivsvarigheter av dyslektisk 
auditiv karaktar karaktar. 

Dessa testresultat sager oss att fliekans sYarigheter ar ay mindre allYarlig karaktar 
i jamfbrelse med pojkens resultat. Bada eleyema presterar emellertid under 
fblvantad niYa med ayseende pa alder eller arskurs . Bedbmningarna ay deras satt 
att skriya paminner starkt om yarandra yilket ar intressant med tanke pa hur 
larama sedan talar om dessa bada bams satt att hantera skriftspraket. Med dessa 
resultat i iitanke ar det nu dags att se hur larama talar om dessa biida eleyer. 

12 Ell fad test som provar milUlcsfdmlttga samt visuell perception anvands ocksc\ i dessa utredningar. Jag valdejag att inte presenlera 
dessa dajag mcnar att de inte tillror analysen nagol. 

13 Det lir med andra ord en viss ojamnhet i ulredningsfOrfarandet vad galler test som anv&nds. Exempelvis, pojkens 
utrednings rapport ar mcr omfattande vad galler anlal test som redovisas. 
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Inledningsvis foljer en redogorelse om fliekan. Uiraren oehjag har i samtalet som 
foregar replikskiftet pratat om diagnosen dyslexi pa ett mer generellt plan, varvid 
jag fragar: 

Excerpt 4 

Karin Hur ser du pa det har med las- oeh skrivsvarigheter.. eller dyslexi oeh 
speeifika las- oeh skrivsvarigheter (paus) tyeker du att £liekan 11 eleven 
ijragall har dyslexi? 

Klasslarare Hmhm .. jaa . .. inte ren dyslexi (Karin: nej) jag har ju £ler oeh jamfcira med 
(Karin: ja just det ) ja just del.. nej .. neej det skulle jag inte vilja pasta att 
hon har (Karin: ja just) hon har inte ails den typen av svarigheter som 
dom som ar riktigt grava som vander be oeh de /1 B och D /1 oeh hela det 
har m6nstret som man ser det har inte Fliekall. (Karin: lIej just) Fliekan 
har mera svart .. ja .. dels motoriskt hon skriver hart.. hall kan inte halla sig 
pa radema (Karin: ja just det) oeh hon skriver fult om jag sager.. hon har 
ful handstil.. svar att lasa fcir andra (Karin: hl11hl11) men ... hon stavar 
lite .. nar hon har brattom sa stavar hon ilia .. om hon riktigt tanker efter sa 
kan hon stava myeket battre. (17: 201-214) 

Har ser vi hur lararen forst sager att fliekan har "inte ren dyslexi" oeh att hennes 
svarigheter ar inte jamforbara med "dom som ar riktigt grava". Det antyder ett 
monster som redan kommenterats angaende lararnas satt att prata om fliekornas 
diagnos i bagatelliserande ordalag. Samtidigt ar hennes beskrivning 
overensstarnmande med vad utredningen visar, namligen en flieka med speeiftka, 
dock inte grava, las- oeh skrivsvarigheter. Vi skulle med viss forsiktighet kunna 
saga att lararen gor en beskrivning av fliekans las- oeh skrivproblem som 
overensstammer med utredningens. Darefter kommer vi in pa hur lararen 
uttryeker sig om fliekans satt att skriva: "hon skriver fult omjag sager.. hon har 
f111 handstil.. svar att lasa for andra" oeh senare att: " nar hon har brattom sa 
stavar hon illa". Detta uttryeks utan forskonande omskrivningar oeh fliekans satt 
att skriva oeh stava beteeknas med ord som "ful" oeh "illa" vilket daremot inte 
kan sagas overensstamma med vad som star i utredningen ovan. Redogorelsen 
avslutas sedan pa ett signiftkativt satt nar lararen pratar om fliekans stavning: "om 
hon riktigt tartker efter sa kan hon stava myeket battre." Har havdar liiraren att 
fliekan kan stava battre om hon tanker efter, det vill saga i yttrandet hanfors 
fliekans stavning till hennes vilja snarare an formaga. Att kunna men inte vilja 
antyder en moralisk dimension, som jag tidigare havdat aterkommer nfu' det fu' 
fliekor som talas om, eller beskrivs. 

Redogorelsen om pojken som foljer i exeerpten nedan foljer pa min samtalsinvit 
angaende diagnosens relevans i relation till eleven ifraga. Det ar samma fi'aga, 
ell er snarare invit till resonemang, som inspirerade redogorelsen om fliekan ovan. 
Vad som ar intressant, oeh som jag villlyfta fi'am, ar att har far berattelsen en 
annan utformnillg. Inledningsvis hanvisar jag till vad hon tidigare sagt om 
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diagnosen oeh ber henne utveekla detta: 

Excerpt 5 

Karin Ja jusl del.. men nu har du vart inne Iitel pii .. men vad tror du om del har 
med dyslexi dii eller Iiis- oeh skrivsvarigheter.. 11 .. II kan du liksom 
utveekla del dar Iitet mera? 

Spee.larare Jomen .. Pojken har del nlmslans oeksa (Karin: jaa) alltsa .. dyslexi .. vad 
jag har forstatt i alia fall del kan ju va valdigt olika .. del ar en ganska 
bred oeh saga dyslexi .. II . .!I det ar ett enonnt omrade .. oeh allt fran att 
vara .. ha lite anlag till dyslexi till att vara en grav dyslektiker .. oeh jag 
upplever val att Pojken har. . jaa .. ja .. svarigheter har han ju oeh 
svagheter har han (Karin: hm) jag kan val inte saga att dom ar grava men 
att han behover ovning .. han behover uppbaekning oeh kanske myeket 
mer just om man tanker oeksa pa hans alder att han gar i sexan .. sa da ar 
han ju sa att saga svag i sitt skrivande pa diktamen oeh sa dar. (10: 161-
169) 

Uiraren pratar om pojkens "svarigheter" oeh "svagheter" oeh sager att "jag kan 
val inte saga att dom ar grava". Detta fi·amtrader som en hanvisning till den upp
delning hon tidigare givit uttJyek for vad galler att "ha lite anlag till dyslexi" oeh 
att "vara en gray dyslektiker". Genom att fi'amhava diagnosen som ett "enormt 
omrade" bygger hon upp ett argument som verkar ga ut pa att saga att pojkens 
"svarigheter" inte ar grava. Bar ser vi hur det lararens beskrivning delvis motsa
ger vad som framkommit i rapporten, dar det star att han har "grava las- oeh 
skrivsvarigheter av dyslektisk karaktar". Uiraren dampar darmed intIyeket av att 
det ror sig om grava svarigheter parallellt med att hon fi'amstaller det som ett pro
blem som ligger utanfor den viljemassiga sfaren. Det betyder att nagot maste go
ras fran omgivningen sida vilket kommer till uttryek i; "han behover ovning .. han 
behover uppbaekning oeh kanske myeket mer". Den har pojken har med andra 
ord behov av "ovning" oeh "uppbaekning" oeh "myeket mer" dartill. Med hanvis
ning till pojkens alder sager hon sedan att "han [ar] ju sa att saga svag i sitt skri
vande pa diktamen oeh sa dar". Den brist som pojken tillskrivs redogors for i 
termer av "svag" oeh "svarigheter" gors alltsa med en tydlig hanvisning till alder. 
Kort sagt, pojken har en brist som uttryeks i tenner av "svarigheter" oeh "svag" 
oeh som visar sig i jamforelser med janmariga. Bar ser vi med andra ord en lara
res satt att prata om en elevs svarigheter som jag uppfattar knyter an till generella 
ideer om att barn utveeklas pa ett aldersre1aterat satt, oeh att de som inte ar ade
kvata i forhallande till sin egen alder maste erhalla swd oeh uppbaekning. Det 
handlar om att barnet behover ovning oeh uppbaekning, nagot som omgivningen 
kan tillfora, varvid ansvaret for bamets utveekling laggs darmed pa omgivningen. 

I exeerpten ovan menar jag att Hirarens satt att prata om pojken, knyter an till ett 
utveeklingspsykologiskt tankande som anvands i pedagogiska sammanhang, i 
vilket 'det aktiva brunet' ar uttryek for en potential hos barnet att vaxa oeh 
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utveeklas, sa Hinge omgivningen fonnar att ge ratt stimulans oeh uppmuntran. 
Detta satt att resonera gar att applieera pa en situation, i vilken barnet (pojken) 
har dyslexi, eftersom utveeklingen visserligen definieras i telmer av "stbrd" eller 
"svarigheter", men sa lange atgarder satts in, oeh bamet (pojken) ges stbd, som 
kan utveeklingen stimuleras. I det har samman11anget ar det lararen som skall 
tillgodose pojken med det stbd oeh uppbaekning som han behOver det viII saga 
lararen ar ett uttryek for bamets stimulerande omgivning. Valerie Walkerdine 
(1990) diskuterar hur kvinnliga lararen respektive modem, pa ett diskursivt plan 
kOl1llnit att signifiera den nodvandiga "omgivningen" for "barnet", tva tenner som 
betydelsemassigt lankats sal1llnan. 

The two terms form a couple: a child developing in an environment. Further 
analysis suggests that the mother and the teacher both become part of the envi
ronment. They are defined by the very qualities that are opposite to those of ' the 
child', who is active, inquiring, and whose activity leads to 'real understanding'. 
The teacher and the mother, by contrast, are necessary not to instruct but to 
watch, observe, monitor, and facilitate development. (Walkerdine, 1990, s. 71) 

Pojken i berattelsen ovan framstalls som om han kan, bara han far myeket upp
baekning oeh stbd, fran en uppmarksam omgivning. Det betyder med andra ord 
att nar fliekor skall beskrivas framtrader bilden av nagon som kan om hon viII, 
medan det gall er pojkar aterfinner vi ett satt att tanka som handlar om att pojken 
kan, om han bara far stbd. Hon kan om hon viII, han om han far stbd! 

GenusI'elaterade tolkningsramal' 

Det framstar med andra ord som att diagnosen i hOgre grad anvands av pojkamas 
larare for att forklara oeh forstil vad som ar problemet medan i fliekomas fall ges 
diagnosen ett mer begransat forklaringsvarde. Detta milste givetvis stallas i 
relation till att diagnosen i pojkamas fall oftare har varit en angelagenhet for flera 
av de larare som intelvjuats. Pojkamas larare har i stone omfattning varit 
delaktiga i att ta initiativ till utredningen vilket en viktig bakgrundsfaktor oeksa i 
denna diskussion. Det innebar att i de intelvjuer dar pojkar star i centrum ar det 
fullt mojligt att laramas satt att lyfta fram oeh betona diagnosen, ar en foljd av att 
de varit delaktiga i att en utredning kom till stand. Medan det i fliekomas fall ar 
fler larare som inle varit involverade i utredningen vilket i sin tur gal' att de inte 
anvander sig av diagnosen, eller betraktar den som giltig i sammanhanget. Trots 
att det inte gill' att dra statistiska slutsatser vad gall er samband menar jag att detta 
ar viktigt att lyfta fram. 

Samtidigt finns det utrymme for en altemativ tolkning har oeh jag skall nu tillata 
mig en viss grad av spekulation kring det som franJkol1llnit vad galler skilda satt 
att se oeh prata om fliekor respektive pojkar. 
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Den genuskonstruktion som aterfinns i dessa larares satt att prata om sina elever 
ar ett uttryek for kulturellt oeh soeialt bestamda tolkningsramar. Dessa 
tolkningsramar ger upphov till "pojkberattelser" nar det handlar om pojkar, oeh 
"fliekberattelser" nar det ar fliekor. Det innebar danned att de berattelsefonner 
oeh sprakliga repertoarer som aterfilms i intervjuema, oeksa kan ses som 
verksamma innan en utredningen oeh diagnostiseringen kommer till stand. Det 
betyder att om vi ser dessa repertoarer som tolkningsramar som larare tillgriper 
for att satta ord pa sina erfarenheter av elever i skolan, far detta konsekvenser 
med avseende pa vilka som bedoms vara i behov av utredning. Om lararen i 
fliekomas fall ar mer benagna att bedoma oeh Iyfta fram kapaeiteten att arbeta 
oeh anstranga sig i skolan kan det leda till att fliekomas hinder i tillagnandet av 
skriftspraket inte framstar som ett problem. Inte sa lange de arbetar ihiirdigt oeh 
ar villiga att gora som lararen sager. En lang gangen spekulation kan oeksa vara 
att det medftir att fliekoma tranar oeh arbetar hard are, vilket ger resultat vad 
galler skriftsprak.liga prestationer. 

Med andra ord, att fliekomas larare i flera fall inte varit delaktiga i utredningen 
kan med andra ord ha att gora med att man inte bedomt fliekomas problem som 
allvarliga nog att utreda. Det for ju oeksa med sig att diagnosen inte ses som 
nagot man tar pa allvar. Detta skulle oeksa forklara valior det i fliekomas fall iir 
foraIdrama som drivit pa att bamet ska utredas oeh testas . Det antyder oeksa en 
forklaring till varfor jag i mitt mote med skolhalsovarden inte "hittade" fliekor 
med dyslexi. Daremot visade det sig att fliekor hade utretts oeh testats, men det 
hade inte registrerats i den omfattning som pojkarna blivit registrerade inom 
skolhalsovarden. 

I de fall man som larare stoter pa en pojke som uppvisar brister i sitt lasande oeh 
skrivande fmns en tolkningsram som inbegriper formaga, fardigheter oeh 
kunskaper som nagot primart att se oeh vardera hos en pojke . Oeh i de fall 
lararen ser en pojke som inte laser oeh skriver, fiamtrader detta som ett problem 
(for det forsta), som maste atgardas (for det andra). I detta fall blir diagnosen en 
effektiv tolkningsram med vilken man kan ftirsta oeh forklara deIilla brist hos 
eleven ifraga, oeh som jag tidigare papekade ovan, som kan vara relaterad till 
betydelsen av att som larare tillgodose 'bamets' oeh danned pojkens utveekling. 

Vad som hander i dessa berattelser jag analyserat ar att den genusrelaterade 
tolkningsramen, i ett berattande om fliekor som fatt en dyslexidiagnos, eller 
diagnosen speeifika Ias- oeh skrivsvarigheter, utsatts for pafrestning. Fliekorna i 
studien har problem med skriftspraket oeh de har fatt diagnosen dyslexi, vilket ar 
en ut saga som havdar att det ror sig om en individuellt relaterade hinder i 
tillagnandet av skriftspraket. Detta utrnanar den konventionella uppdelning i 
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formagaianstrangning, sa som den anvands nar den applieeras pa fliekor oeh 
pojkar, det viII saga i sin genusrelaterade tappning. Dessa fliekor har fatt en 
diagnos som uttlyeker att deras svarigheter att lasa oeh skriva ar en foljd av 
kognitiva brister, snarare an bristfaIIiga arbetsinsatser. Det utmanar darmed den 
kulturellt fonnade berattelsen om fliekan som personligen ansvarig for sina 
prestationer da de ses som en foljd av fliekans satt att m'beta oeh anstranga sig 
snm'are an formaga oeh begavning. Detta till skillnad fran diagnosen i pojkens 
fall , eftersom den blir en lyekad 16sning pa det dilemma som uppstar nar pojkm' 
framtrader som bristfalliga i sin fonnaga. Det ar inte pojken som moraliskt 
ansvarig individ som brister, utan det ar en fonnaga som han inte har, oeh som det 
tillkonuner miljon att kompensera. Det ar fliekor som pa nagot satt framtrader 
som "ett feI" genom att de inte passar in i gangse ramar for hur fliekor ar oeh ska 
vara i skolan. 

Uiramas satt att ge betydelse at oeh anvanda sig av diagnosen dyslexi, eIIer 
speeiftka las- oeh skrivsvarigheter ar daImed inte bara relaterad till bedomningen 
av eleven som elev, utan oeksa om det ar en flieka eller pojke. 
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