
DEPARTMENT OF 
CHILD STUDIES 

Barn och dyslexi 

Barns jorMllningsstilt till diagnosen 
dyslexilltis- och skrivsvarigheter 

Kw"in Zelterqvist Nelson 

1998:5 
Reviderad version 

WORKING PAPERS ON CHILDHOOD 
AND THE STUDY OF CHILDREN 



1 

1.INTRODUKTION 

En kort presentation av forskllingsprojektet 

Bakgmnd 
Teoretiska utgangspunkter 
Tva centrala fragestiillningar 

2. OM METOD 

At! valja informanter 

Etr etiskt dilemma 
Infonnanter via skolhalsovarden 
Kontakt med I.scentmm 

Barnen som deltar i studien 

Tabell1 

Databearbetning 

Transkription 
Intervjuerna som personliga berattelser 
Analys av intervjuerna 
Tva fdgor infdr bearbetning och analys 
Att anvanda eHef inte anvanda dysJexilUis- och skrivsvarigheter 

3. BARNENS BERATTELSER OCH REDOGORELSER 

At! anviinda sig av dyslexi/las- och skrivsvarigheter som diagnos 

Dyslexilliis- oeh skrivsvarigheter som del av en sjiilv 
Dyslexilliis- oeh skrivsvarigheter i ett speeifikt sammanhang 
Dyslexilliis- oeh skrivsvarigheter som en motsiigelsefull diagnDs 
Dyslexilliis- oeh skrivsvarigheter som nagot utanfdr en sjiilv 

Att inte anvanda dyslexi!las- och skrivsviirigheter som diagnos 

Att problematisera liisandet och skrivandet utan att problematisera sig sjiilv 
Att undvika problematisering overhuvudtaget 

Avslutande diskussion 

Slutord 

Referenser 

2 

3 

3 
5 
6 

9 

9 

10 
11 
21 

22 

27 

28 

28 
28 
31 
33 
36 

38 

38 

38 
55 
67 
71 

84 

85 
95 

101 

109 

111 



Teoretiska utgangspunkter 

Den har studien tar sin utgangspunkt i ell samhalIsvetenskapligt och humanistisk forsk

ningsperspektiv som gor det moj ligt all se pa och studera dyslexi - och deballen om dys

lexi - som ell socialt fenomen som skapas och omskapas i sociala och kulturelIa processer 

och som relaterat till en rad historiska omstandigheter. Jag kommer all utga ifran ell kon

struktivistiskt tankande vilket innebar ell viktigt stallningstagande vad galIer synen pa 

sprakets betydelse. Konstruktivism som teoretisk utgangspunkt betonar sprakets konstitue

rande funktion vilket innebar att spraket ses som skapare av det som vi upplever som var 

verkligheP Ett viktigt begrepp i sammanhanget ar diskllrs som anvands for all betona all 

spraket alltid ar relaterat till dess anvandning i ell kommunikativt och socialt sammanhang. 

Det kan galla ett samtal mellan tva manniskor, en skriven text eller ett institutionellt sam

manhang. Eftersom et! fordjupat resonemang kring diskurs riskerar att bli alltfor langt och 

omfattande nojer jag mig tills vidare med att utga ifran Vivian Burrs definition: "A 

discourse refers to a set of meanings, metaphors, representations, images, stories, state

ments and so on that in some way together produce a particular versions of events." (Burr, 

1995, s. 48). Det ar dock viktigt all klargora att min anvandning av begreppet diskurs ar 

relaterat till Michel Foucaults id6histOliska tradition snarare an en sprakvetenskap

ligllingvistisk tradition.' 

Min utgangspunkt ar att studera dyslexi/las- och skrivsvarigheter som en social konstruk

tion. Det bor inte uppfattas som ett stallningstagande for att dyslexillas- och skrivsvarighe

ter inte finns - i nagon slags ontologisk bemarkelse - ut an baserar sig pa mitt kunskapsin

tresse. Jag menar att oavsett biologiska och organiska grunder tar dyslexillas- och skrivs

varigheter sin betydelse relaterat till det sociala sammanhang dar orden anvands och relate

rat till vem som anvander demo Utifran ett konstruktivistiskt perspektiv flyttas intresset pa 

5 Det aT ett synsatt som haT utvecklats i kritik ernct sync" pei spraket som re-presenterande del viII saga som mer cller 
mindre exakt i sin betecknande funklion av fename" i omvarlden. Dcn s k representationskritiken har utvecklats in
om filosofi och sprakvetenskap och haT idag tatl en att stark genomslagskrafi inom samhalls- och humanistisk forsk
"ings. 
, lan Parker (1990) diskuter.r begreppet diskurs med utgangspunkt i Henriques (1984) definition: "any regulated 
system of statements " (5. I 05). Parker menar art diskursbegreppet. sasom ha" anvander del, omfattar fOljande aspek
ler. Diskursen realiseras i textcr och samtal och htinvisar till andra diskurser och renckterar over 'sig sj~lv'. Diskur
sen handlar om objekt och ar barare av subjektpositioner och de tir historiskt lokaliserade. Och slut ligen, Parker Iyfler 
ocksa fram hUT diskursen repToducerar maktrelationer och att den haT 5 k ideologiska effekter (Parker, 1990, s. 191 
ft) 
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sa vis ifriln 'det reella objektet' till de aktiirer och de intressen som finns runt objektet (se 

Hallberg, 1996). Niir barn, f<iraldrar, larare och forskare pratar om dyslexi/las- och skrivs

vilrigheter ges termema innebord och form utifran de skilda erfarenhets-sfarer som praglar 

dessa positioner. Termema far ocksil en personlig innebord i relation till hur dyslexillas

och skrivsvarigheter vavs in i en individs livshistoria och kopplas sanunan med andra as

pekter i individens liv och erfarenheter. Dyslexi/ las- och skrivsvilrigheter kan darmed inte 

enbart forstas och forklaras inom en medicinsklkognitiv forklaringsram utan den senare 

bor ses som ell perspektiv, bland milnga andra, som kan anlaggas pa dyslexilHis- och 

skri vsvarigheter. 7 

En viktig utgilngspunkt i konstruktivistiskt tankande ar alltsil att betona perspektivets bety

delse for att f<irstil och forklara ett socialt fenomen, dil perspektivet ar format utifriln de 

sprakliga ramar - diskurser - som ocksil forskare i hog grad ar inforlivade i. Ett konstrukti

vistiskt perspektiv mojliggor darmed formulerandet av en rad fragor angaende dyslexillas

och skrivsvilrigheter som annars riskerar att forbli osynliga. Det ar fragor om hur dyslexi

diskursen utgor en del i en mer omfattande diskurs om barns olikheter (se t ex Borjesson, 

1997) ell er dyslexidiagnosen i relation till specifika professionella gruppers stravan att 

fi'amstalla sig sjalva som samhalleligt oumbarliga (se t ex Erchak & Rosenfelt, 1989). Om 

fokus ligger pa vad som sags angaende dyslexi, i exempelvis en vetenskaplig kontrovers 

angilende mojlighetema att vetenskapligt fasts tall a grundlaggande bakgrundsfaktorer eller 

vad som sags i en skolpolitisk debatt angaende det legitim a att diagnostisera barn som 

'dyslektiker' ar det Hitt att forbise hur debatter och vetenskapliga kontroverser ocksil for

mas i sociala foriindringsprocesser (se t ex Fairclough, 1992; Brante & Norman, 1995) . 

Med utgangspunkt i ett konstruktivistiskt perspektiv har jag valt att narma mig dyslexi som 

ett socialt och kulturellt fenomen och forskningsprojektet Barn oell dyslexi baserar sig pa 

tva grundlaggande fragestallningar. 

Tva centrala fragestiillningar 

Den forsta baserar sig pa hur man kan forsta den uppmiirksamhet och det intresse som 

konunit att omgarda fragan om dyslexi under 1990-talet? Hur konuner det sig att dyslexi 

7 Hyden fOr ett liknande resonemang angaende studier av manniskors satt att fonna och ge innebord at psykiska 
sjukdomar (Hyden, 1995a, s. 24-27). 
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tar/ges ett sad ant utrymme? Vilka historiska och sociala processer har fOregatt detta intres

se fOr att diagnostisera vad som betraktas som avvikelser i barns lasning och skrivning? 

Vilka diskurser samverkar med respektive motverkar diskursen om dyslexillas- och skrivs

varigheter? Det oppnar upp fOr en diskussion kring hur dyslexillas- och skrivsvarigheter 

som ett 'panyttfott' fenomen under 1990-talet kan relateras till en forandrad syn pa barn 

och bamdom. Genom att stud era fOrandrade samhalleliga villkor och politiska intentioner 

vad galler skolan som institution, som t ex ny laroplan 1994 och kommunalisering av sko

lan, kan fragan om dyslexillas- och skrivsvarigheter ses i relation till mer generella samhal

leliga forandringar. Det har ar ett resonemang som ocksa kan inforlivas i en diskussion om 

synen pa barn och bamdom som relaterat till sociala, kulturella och historiska processer, 

dar fragan om normalitet och avvikelse i hogsta grad blir aktuell. 

Den andra fragestallningen ror sig kring hur barn anvander sig av och forhaller sig till dia

gnosen dyslexi/ las- och skrivsvarigheter, bade pa et! personIigt och socialt plan? Hur kan 

bamen anvanda sig av diskursen om dyslexi/Ias- och skrivsvarigheter om vi ser spraket 

som verktyg fOr barnet i motet med omvarlden? Vad ar det for identitet som tillskrivs bar

nen i och genom diskursen om dyslexillas- och skrivsvarigheter och vad innebar det for 

bamets syn pa sig sjalv? Det ar fragor som visar pa nodvandigheten at! studera hur diskur

sen om dyslexi/las- och skrivsvarigheter kommer till anvandning pa en 'lokal' nivii, nar 

den appliceras pa barn, av bamets f6raldrar och av berorda lfu-are i skolan, likvaI som nar 

den anvands av bam sjaIva? Vilken betydelse tar dyslexi/Ias- och skrivsv1\righeter for det 

enskiIda bamet? Ar det sa at! bamet tar till sig och gor en sadan diagnos till 'sin'? Hur tar 

sig da ett sadant anarnmande sig uttryck? Eller avsager sig bamet diagnosen? Ar dys-

lex ill as- och skrivsviirigheter nagot som yuxenvarlden anvander sig av utifran sina intres

sen av at! forsta och kontrollera barn? 

Forskningsprojektet Barn Gch dys/exi utgar alltsa ifr1ln dessa tva central a fragestallningar, 

dar den fOrsta handIar om att se dyslexi som et! socialt fenomen, relaterat till samhalleliga 

fOrandringar, studerat ur et! social! och historiskt perspektiv. Den andra fragan handlar om 

viIka uttryck diskursen tar sig bland de manniskor som kommer i beroring med fragan och 

de barn som omfattas av diskursen om dyslexillas- och skrivsvarigheter. Det kan yid en 

forsta anblick framsta som tva fran varandra fristaende problemformuleringar men ambi-
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tionen ar att fiirsoka relatera dessa tva olika 'nivaer' till varandra. Genom att stalla fragor 

kring hur barnet tar till sig och anvander den diskurs om dyslexillas- och skrivsvarigheter 

som de antas be/mota i sin vardag, en diskurs som i det har fallet i hogsta grad beror dem 

sjalva och deras identitet, ges mojligheter for en mer omfattande diskussion om barns till

agnande och anamrnande av sociala koder och klassifikationer. 

Den har diskussionen komrner att fordjupas inom ramen for ett mer omfattande tvarveten

skapligt forskningsprojekt som heter Viilflirdsstatells olllvalldlillg ocl! ell "Y bamdolll, i vil

ket Bam Gcl! dyslexi ingar som ett delprojek!. Det forra ar ett forskningsprojekt som ur 

historiskalsociologiska och psykologiskalpedagogiska perspektiv narmar sig en rad frage

stallningar kring bamdomens innebord, forhallandet mellan barn, foraldrar, samhalle och 

stat och hur detta har praglats av valfardsstatens forandring under de senaste artiondena. 8 

I den foreliggande texten ar det den andra fragestallningen som star i fokus det vill saga 

den del av studien som riktar sig emot enskilda barns satt att anvanda dyslexi/las- och 

skrivsvarigheter. I de avsnitt som fiiljer tanker jag ge en overblick over hur jag kom i kon

takt med bamen och deras foraldrar och en rad andra metodologiska overvaganden som 

foljer en studie av det har si age!. Darefter presenteras bamens berattande om dyslexillas

och skrivsvarigheter, deras erfarenheter fi'an skola och specialundervisning relaterat till hur 

de valjer att presentera sig sjalva i en intervjusituation. 

S Del utgor ett av fyra deJprojekt i del av HSFR finan sieradc forskningsprogramrnel S,at· Miinll;ska. Den svellska 
slalell i omvDlldlillg ( 1997·2001). 
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tiskt tankande i dessa fragor, men om studierna enbart fOrlaggs pa en samhallelig niva, ut an 

relation till empiriska data om de barn som omfattas av diskursen, riskerar kritiken att bli 

alltf<ir abstrakt. 

Jag har istallet med utgangspunkt i det etiska dilemmat valt att betona f<iljande tva aspek

ter. Det fOrsta galler sjalva urvalsprocessen; i samband med att bamens f<iraldrar tillfraga

des om att delta i studien betonades betydelsen av att det var fOraIdrama och bm·net som 

skulle ge sitt medgivande till att delta i projektet. Det hiir aktualiserades speciellt i de fall 

nar f<iraldrar var positiva till projektet men tveksamma till i vilken grad de skulle involvera 

bamen, eftersom bamen i sa hog grad red an blivit utsatta fOr granskning fran mimga hall. I 

flera fall blev jag ocksil uppringd av f<iraldrar som gama vi lie delta i projektet eftersom de 

fann fragestallningen viktig men som var tveksamma angaende bamets medverkan. Vi f<ir

de da en noggrann diskussion om vad det innebar att tillfraga barn om medverkan och hur 

barns satt att svara kan tolkas. 

Den andra aspekten relaterar sig till upplaggningen av intervjusituationen. I sjalva inter

vjusituationen, nar jag trMfat bamet och vi satt oss ner, och innan bandspelaren sattes 

igang, fOrsokte jag la en uppfattning om hur bamet hade informerats om intervjun. Med ut

gangspunkt i vad bamet sedan sa, f<irsokte jag, tillsammans med bamet formulera en de

finition av syftet med intervjusamtalet som vi kunde en as om innan samtalet paborjades. 

Darefter var upplaggningen av intervjun mycket oppen med avsikten att barnet sjalv skulle 

ges stort utrymme att sjalv avgora om och hur mycket honlhan vi lie prata om dyslexillas

och skrivsvarigheter (se bilaga 2, en beskrivning av barnintervjuns genomf<irande). 

Informanter via skolhiilsovarden 

I det f<irsta steget kontaktades skolhalsovarden i tva medelstora svenska kommuner som 

jag fortsattningsvis kommer att kalla Osterstad och Vasterstad. Anledningen till att jag val

de skolskoterskor som kontaktpersoner inom grundskolan ar att skolskoterskor har en vik

tig roll i elevhalsovardsarbetet pa grundskolan och att de ar f<irmedlare mellan skolpersonal 

och skollakare. Det ar ocksa skollakare och skolskoterskor, som star fOr remisskrivandet 

nar man onskar en dyslexillas- och skrivutredning fran en utredningsenhet. Pa sa vis utgick 
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jag ifran at! skolskoterskoma hade den oversikt som kravdes fOr at! veta vilka barn som di

agnostiserats som barn med dyslexillas- och skrivsvarigheter. 

I min kontakt med skolhalsovardsorganisationen, via skolOverIakama i de bada kommu

nerna, fickjag reda pll at! det fanns en formell registrering av barn med 'sarskilda behov', 

dar differentiering gors med hanvisning till fysiska handikapp, psykosociala behov och, i 

vissa fall, specifika inHirningssvllrigheter. I bllda kommuner hade det yid tiden fcir studien 

paboIjats en registrering av barn med koncentrationssvarigheter (diagnoser som Damp och 

ADHD) men ingen motsvarande registrering fanns yid den har tiden over barn med diagno

sen dyslexillas- och skrivsvarigheter. 

De fragor som jag hade med mig ut till skolskoterskorna var: vilka barn pa grundskolans 

arskurser fyra till sex finns registrerade i skolhalsovarden som barn med dyslexillas- och 

skrivsvarigheter? Hur manga ar det? Finns det ett skriftligt utlatande? I kontakten med de 

enskilda skolskoterskorna (sammantaget 32) fann jag at! de drev sin verksamhet pa en 

mycket sjalvstandig basis och alia skolskoterskor verkade ha en mycket ingaende kunskap 

om vilka barn som involverats i elevvardsverksamheten. Det var ocksa uppenbart at! det 

inte fanns nagot enhetligt system vad galler registrering av barn med sarskilda behov. Jag 

informerade alia skolskoterskor om att jag var intresserad av barn som blivit testade och 

bedomda som barn med dyslexi/ las- och skrivsvarigheter och som pa grundval av diagno

sen erhallit extra hjalp i skolan, i form av exempelvis specialundervisning. Yid en fcirnyad 

kontakt med vaIje enskild skolskoterska fick jag uppgifter om antal barn med diagnosen 

dyslexi/las- och skrivsvarigheter i upptagningsomradet. Skolskoterskorna skickade darefter 

ut et! informationsbrev (se bilaga I) om studien till berorda familjer, ofta i samband med 

ett rutinbesok eller i samband med at! telefonkontakt togs infcir et! annat arende. 12 Pa det 

hiir sattet fick jag kontakt med en stor grupp med fciraldrarlbarn, via skolskoterskan. 

12 Hela f6rfaringssaltet hade godkanls av en etisk kommitte fdrlagd till eU stOrre universilelssjukhus. Intentionen 
mcd projektet var till en borjan an inkludera IVa. diagnoskatcgorier; dyslexilHis- och skrivsvarigheter och 
Damp/ADHD. och skolskoterkorna tillfragade familjcr sam berorts av nagon av des sa btigge diagnoscr. Det cmpiris
ka materialet blev dock overvtildigande och diagnoskategoriema komrner att bcarbetas var for sig. 
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Jag uppfattade gruppen skolskoterskor som generellt positiva till forskningsprojektets an

sats. Mfmga uttryckte sin oro over hur lite man kanner till om diagnostiseringens effekter 

pa langre sikt och betonade hur viktigt det var att vanda sig till barnen direkt. Den tvek

samhet som kunde utlasas i gruppen gallde fragan om att fungera som kontaktperson, 

framst med hanvisning till ett redan mycket pressat tidsschemau I vissa fall fanns ocksa en 

tvekan infcir att fungera som kontaktperson i fcirhallande till vissa specifika familjer dar en 

fcit1roendefull relation hade upparbetats under arens gang och som man inte ville riskera att 

bryta. Jag hade flera samtal med enskilda skolskoterskor dar vi gemensamt kom fram till 

ett tillvagagangssatt, som vi antog skulle passa en specifik familj som skulle kontaktas. 

Fa bam I'egistrerade 

Sammantaget fanns det under hostterminen 1996, i tva stOrre mellansvenska kommuner, 

tjugoen barn pa mellanstadiet som bedomts som barn med dyslexillas- och skrivsvarighe

ter. Det motsvarar i Osterstad 9 barn (ca 0,17 procent) och i Vasterstad 12 barn (ca 0,26 

procent) av antal barn i arskurserna 4-6, i vardera kommun. Det ar en mycket lag siffra sett 

i relation till de 5-10 procent som i manga sammanhang presenteras som en vetenskapligt 

underbyggd uppskattning pa antal barn med specifika las- och skrivsvarigheter/dyslexi (se t 

ex Hoijen & Lundberg, 1992, s. 18; Gillberg & Od man, 1994, s. 18; Stadler, 1993, s. 17). I 

Kronobergsprojektet (se Jacobsson, 1995a) en s k populationsstudie med en rad fragestall

ningar rorande barn, lasutveckling och dyslexi, undviker man begreppet dyslexi med han

visning till definitionsproblem och anvander darmed inte uttrycket barn med dyslexi. 

Istallet pratar man om "daliga lasare", Med hanvisning till resultat pa lastest och avkod

ningstest visar det sig att 7,6 procent av barnpopulationen (2 166 elever) ar "daliga lasare". 

Hur kan detta fcirstas i relation till det lilla antal barn med diagnosen dyslexillas- och 

skrivsvarigheter som jag stOter pa i mina kontakter med elevhalsan i tva stOrre kommuner? 

Om vi utgar ifrAn att 5-1 ° procent av barn i grundskolan har dyslektiska besviir, eller ar 

"daliga lasare" (under fcirutsattning att man anser att det ar en rimlig bedomning) utgor 

siffrorna 0,17 - 0, 26 procent som jag stOtte pa i mitt mote med skolhalsovarden enbart en 

13 Del visade sig att skolskoterskor ar sUindigt involverade i forskningsprojckt mcd medicinskt prag\ade fn'lgesUill
ningar sasom till exempel a5tma, allergi . diabetes hos barn. Samlidigt har skolhalsovardcns resurser har begransats 
kraftigt under de senare Aren. vilket medffirt en slorre arbctsborda fijr kvarvarande personal. 
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mycket liten del av det 'reella' antalet barn med His- och skrivsvarigheter. 14 Utan att gora 

ansprak pa att faststalla en forklaring skall jag fora ett resonemang som blir ett forsok att 

kontextualisera dessa siffror. Syftet med diskussionen att erhalla en fOrdjupad fOrstaelse av 

de barn som sedemera korn att inga i studien snarare an att fasts tall a bakgrundsfaktorer. 

For det fOrsta kan man fraga sig vilka utredningsresurser som firms tillgangliga for kom

munal skol- och elevvardsverksarnhet? I bsterstad fanns yid tiden for studien en specifik 

utredningsenhet inom ramen for habiliteringsorganisationen, dar dyslexi-utredningar ge

nomfOrdes. I Vasterstad yid samma tid fanns ett regionalt resurscentrum inrattat i syfte atl 

utveckla laspedagogisk kompetens bland grundskollarare och som stod och utredningsen

het for barn och vuxna med His- och skrivsvarigheter. Resursenheten kommer alt inom ra

men fOr det har forskningsprojektet alt helt kort benamnas liiscelltrum. lS Det iir en institu

tion som i hOg grad anlitats av Vasterstads kommun, vilket aterspeglade sig bland de bam 

som falms registrerade inom skolhalsovarden i Vasterstad. Kommunema har med andra ord 

haft tillgilng till resurscentrum under hela 1990-talet utan att det fort med sig att antalet 

barn med diagnosen dyslexi/las- och skrivsvarigheter motsvaras av antalet 'daliga lasare' i 

en storre bampopulation som presenterats inom ram en for Kronobergsprojektet. 

En annan aspekt av den laga procentsatsen av barn med diagnosen dyslexillas- och skrivs

varigheter beror snarare skolan och den elevvard och det specialpedagogiska arbete som 

bedrivs inom skolan som praktik. Det handlar om ideologiska aspekter som jag menar 

maste beaktas i elt resonemang om det relativt ta antal bam som hade talt diagnosen dys

lexi/las- och skrivsvarigheter. Jag ska i sammanhanget referera till en studie som antyder 

att det finns vad vi kan kalla 'ideologiska hinder' som skulle kunna ligga bakom det be

gransade antal barn med dyslexidiagnos somjag finner. Per Solvang (1997) har i en skan

dinavisk komparativ studie visat hur synen pa dyslexi varierar mellan Sverige, Norge och 

Danmark. Solvang havdar alt den svenska skolpolitiken och -ideologin som kommit till 

14 Fragan om j vi lken grad en populationsstudie som Kronobergsprojektet i sig kan uttala sig om det 'reella' antalet 
barn med His- och skriysvftrigheter ar givctvis diskutabelt ur en rad perspektiv. Jag menar att gene relit seU bor pro
ccntsatscn scs i relation till de kriterier som anvants yid studiens screeningsforfarande. 
[5 Det ar en rcgionalt resursccntrum som inrattats under 1980-lalct vars syftc var att stimulera Hlsforskning, alt bred
da utbildning fOr speciallarare samt ge rAd och stad till person er med Ills- och skrivsvarighetcr. Anledningcn till att 
jag inte uttryckligen skriver ut dess riktiga namn fir attjag valt alt genomgaende avidentitiera alia personer och insti· 
tutioncr fOr alt fO rsvara mojligheten till igenkanning hos de som ar bekanta med miljon. 
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uttryck i statliga styrningsdokument sasom laroplaner och utredningar fran utbildningsde

partementet under de senaste 20 aren ar starkt praglat av ett normaliserings- och intergra

tionstankande baserat pa bl a sociologiska teorier om stigmatiseringseffekter och betydel

sen av sociala f6rvantningar pa barns prestationer. Det kom att pragla fdrarbetena till den 

laroplan som faststalldes 1980, Lgr 80. I texten betonas vikten av at! om barn inte lyckas i 

sitt skolarbete maste detta ses som ett skolproblem snarare an som et! individuellt problem 

relaterat till det enskilda bamet. Det har innebar att tankar och ideer om dyslexi som ett 

biologiskt grundat handikapp troligen haft svarigheter att fa genomslagskraft i en skolor

ganisation som sedan minst 20 ar tillbaks arbetat i riktning emot att illte se barns inlar

ningssvarigheter som individuellt problem. Enligt Solvang visar sig detta inte minst i den 

understundom hatska debatt som utspelat sig i Sverige angaende legitimiteten i at! utnyttja 

dyslexidiagnosen i skolsamrnanhang (Solvang, 1997). Det har resonemanget antyder att det 

lilla antal barn jag tinner via skolskoterskoma kan vara en effekt av skolpolitisk ideologi 

och viljeyttring. 

Ovan har jag lyft fi'am och pekat pa tva mojliga satt att resonera kring varf6r sa fa barn har 

diagnosen dyslexillas- och skrivsvarigheter i de berorda komrnunema. Det f6rsta rorde sig 

om tillgang till utredningsresurser. Det andra rorde sig om ideologiska hinder. Men jag vill 

ta upp ytterligare tva aspekter. 

Det ror sig i ena fall et om en organisatorisk aspekt som jag blev varse i mitt mote med 

skolhalsovarden. Jag uppfattade att skolskiiterskoma arbetade mycket sjiilvstiindigt och la

de upp sitt arbete utifran den lokala skolans verksarnhet. Det innebar fdljdaktligen att skol

skoterskoma var i olika grad inblandade i elevvardsiirenden. I skollagen hiivdas at! elev

vardsverksarnheten ska inbegripa skolhalsovarden vilket inte betyder att den lokala elev

vardsverksarnheten utformas pa ett likriktat satt. En del skolskoterskor var aktivt involve

rade och arbetade nara speciallarare och andra yrkesprofessioner pa skolan, medan andra 

arbetade mer perifert. Orsakema till dessa skillnader ar komplexa och hanf6r sig till aspek

ter sasom vilket tidsmassigt utrymrne som skolskoterskoma hade pa varje skola, lokal 

skolorganisation, skolskiiterskans egna bedornning av hur de velat ut forma verksarnheten 

etc. Det visade sig i ett senare skede av forskningsprojektet at! det fanns barn som blivit 

testade och diagnostiserade som barn med dyslexi/ las- och skrivsvaligheter, men som inte 
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noterats i mina kontakter med skolskoterskoma. Det innebar att det antal barn som jag via 

skolhalsovArden kom i kontakt med kanske inte heller speglar antalet barn som tatt diagno

sen dyslexi/las- oeh skrivsvArigheter. UtifrAn en sactan aspekt kan man anta att det enda 

sattet att ta reda pA antal barn som tatt en diagnos ar att ta kontakt med skolledare oeh lara

re pA varje enskild skola, vilket i det har fallet hade varit ett alltfor omfattande atagande. 

SlutIigen finns det en aspekt, som bygger pA ett kritiskt granskande av uppskattningen att 

5-10 pro cent av alia barn har dyslektiska besvar. Det ar en uppgift som ar relaterad till ett 

speeifikt forskningssammanhang oeh som inte kan betraktas som en rimlig utgangspunkt 

fOr skolpraktiken. Jag valjer dock att lata detta resonemang vila men det finns anledning att 

senare aterkomma till diskussionen. 

Sammanfattningsvis menar jag att det lilga antalet barn som inom skolhiilsovarden registre

rats som barn med dyslexi/las- oeh skrivsvArigheter mAste ses i relation till fyra aspekter. 

For det forsta, tillgangen till utredningsenheter, fOr det andra ideologiska aspekter i skolans 

praktik, oeh for det tredje, skolhalsovArdsorganisationen som ett relativt informellt system, 

bestAende av sjalvstiindiga enheter. Oeh slutligen, kan man utifrAn ett kritiskt perspektiv 

havda att siffror baserade pA populationsstudier inte sager nagot om praktiken, utan de sa

ger enbart bara nagot om den populationsstudie som genom fOrts oeh de kriterier som an

vants. 

Stor aI/del pojkar 

Vilka var dA dessa barn som skolskOterskoma kontaktat? Om vi ser pA konsfordelningen 

visade det sig vara 18 pojkar oeh 3 fliekor (proportionen 6: 1) det viII saga en stor andel 

pojkar. lnom dyslexiforskning havdas att pojkar i hogre grad drabbas av dyslexi, med 

hanvisning till konstitutionella skillnader mellan konen sasom genetiska oeh neurofysio

logiska forutsattningar. I Kronobergsprojektet anges att av de 1-3 proeent av barnpopula

tionen som kommit att bedomas som "daliga lasare" ar 25 pro cent fliekor, dvs 4: 1 vad gal

ler fliekoma representation. Om man okar till 5-6 proeent av bampopulationen stiger fliek

ornas representation oeh proportionen ar da 3: 1 vad galler pojkar/fliekor. Kort sagt, ju hog

re upp pa normalfordelningskurvan gransen for vad som betraktas som 'dalig lasare' desto 
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fler flickor aterfinns i bamgruppen (Jacobsson, 1995, s. 95-96).16 Om vi applicerar detta re

sonemang pa de 21 bam som registrerats i skolhalsovarden skulle dessa vara extremt svaga 

lasare med tanke pa den laga andelen flickor. Huruvida sa ar fallet kan jag inte uttala mig 

om eftersom mitt empiriska underlag ar begransat vad galler mojligheten att gora den be

domningen. Men efter att ha traffat lite drygt halften (de som tackadeja till att delta i studi

en) skulle jag vilja pasta att det finns en stor individuell variation vad galler las- och skriv

formaga bland de bamjag har traffat, vilket talar emot en s k forklaring baserad pa kons

fordelning visavi lasformaga, sett utifran ett statistiskt perspektiv.17 Jag skulle snarare vilja 

pasta att dessa siffror bor granskas utifran fragor kring huruvida sociala processer kan ligga 

till grund for att sa pass fa flickor blir uppmarksammade i elevvardssammanhang. Jag ska 

helt kort referera till en studie som visar hur faktorer i skolbams narmaste omgivning 

kommit att medverka till att flickor uppmarksammas i lagre grad inom amerikansk elev

vardande verksamhet. 

Shaywitz och Shaywitz (1990) havdar att urvalet av barn som ska erhalla specialundervis

ningen ar snedvridet satillvida att laramas bedomningar av vilka som stor klassrumsun

dervisningen avgor vilka barn som far tillgang till extraresurser. Shaywitz och Shaywitz 

bygger detta pastaende pa den studie i vilken de har testat en stor grupp pojkar och flickor 

med avseende pa las- och skrivformaga. Dessa testresultat har sedan jamforts med gruppen 

barn som erMller specialundervisning. Det visar sig att den bedomning som larare gor for 

med sig att flickoma erMller mindre stDd och hjalp. Flickor som enligt testresultat av las

och skrivfOlmaga borde fa specialhjalp erhaller inte detta menar Shaywitz och Shaywitz 

eftersom dessa flickor inte stDr klassrumsundervisningen. Daremot far s k stDkiga pojkar i 

hogre grad tillgang till resurser oavsett vilka resultat de erhaller pa las- och skrivtest. I re

lation till foreliggande studie skulle det betyda att de pojkar som som angivits som barn 

med las- och skrivsvarigheter ocksa kan ha bedomts som storande i klassrummet. Inom 

ramen fOr den hiir studien ar detta svart att bedomna. Det som jag villlyfta fram med reso

nemanget ovan ar att laramas bedomningar av vilka barn som behOver extra stDd behOver 

16 Del resonemangjag fOrde angaende siffror sam presenterats pr. basis av popuiationsstudier och del problematiska 
med art applicera dessa pa skolan sam praktik gallcr naturligtvis ocksc\ i detta fall. Menjag mcnar att del!ir vikligt att 
Iyrta fram diskussionen kring konllas-fOrmdga och relatera den till de siffror jag slatt pa i urvalsprocessen. 
17 Aven om jag intc haft sam avsikt aU la reda pa graden av barnens His- och skrivsvarigheter ar del omojligt aU iole 
fa en lIppfattning om detta, rned tanke pa all den information jag tatt om bamets lasning och skrivning fran bamcns 
iararc (och fOraldrar och bamen sjalva) samt att jag i de flesta fall haft tillgang till skriftliga utrcdningsrapporter. 
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inte nodvandigtvis basera sig pa det enskilda barnets His- och skrivfOrrnaga utan faktorer 

som ligger utanfor barnet inverkar ocksa pa hur barns fOrrnagor bedoms. 

Ell grupp med 11 pojkar 

Da jag via skolskoterskoma kontaktat 21 stycken barn som tall diagnosen dyslexillas- och 

skrivsvarigheter tackade 9 stycken nej till all delta i studien, darav de 3 flickoma. Jag note

rade da vilka svar fOraldrama uppgivit i samband med att de tackat nej till deltagande i 

studien. Foraldrarna uppgav varierande orsaker som framst kretsade kring oro fOr barnet. 

De angav all det varit mycket uppstandelse kring barnet i samband med nyligen genomford 

testninglutredning, at! barnet inte ville prata om sin lasninglskrivning, att barnet hade det 

jobbigt i skolan och att fOraldrarna inte ville oka pafrestningen pa barnet. Men foraldrarna 

angav ocksii skal som var knutna till familjesituationen mer generellt sasom skilsmassa 

ochleller forestaende flyttning. Det ar svart all saga nagot generellt om de skal som angavs 

annat an at! de antyder att manga foraldrar bedomer situationen fOr barn med diagnosen 

dyslexi/las- och skrivsvarigheter som svar. Samtidigt ser jag att de situationer och skal som 

angavs som orsak till at! barnen/ familjen inte vi lie delta ocksa kan urskiljas i den gmpp 

som tackade ja. Dar fanns barn som blivit testade nyligen, barn som varit problematiserade 

i hog grad osv men dar fOraldrar och barn kommit fram till all man ville delta i studien. Det 

finns alltsa inget som tyder pa at! de barn och familjer som tackade nej till all delta i studi

en skiljer sig pa nagot radikalt satt ifran de barn och familjer som tackat ja till at! delta. 

Det var alltsii 12 barn som kvarstod, varav jag valde at! lyfta ut en pojke efter at! vi traffats 

yid intervjutillf<illet. Redan i samband med at! jag skulle introducera intervjun i syfte at! 

finna en gemensam definition av samtalssituationen, visade det sig att han inte var inforrne

rad om attjag skulle komma och att den testning han varit med om hade gallt andra aspek

ter av hans inllirning an lasning och skrivning. Foraldrarna menade at! pojken och de sjalva 

hade varit positiva till att delta men at! de glomt bort att jag skulle kornma. Jag fullfoljde 

mitt intervjusamtal med pojken som ell mer allmant hiillet samtal. 

Att knappt halften av de som tillfriigats om deltagande i studien tackade nej innebar ett 

stort bortfall. I studier dar generaliserbarhet efterstravas riskerar ett stort bortfall mojlighe

ten ti II statistisk generaliserbarhet. Men i en studie som den har tar friigor kring bortfall och 
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generaliserbarhet en ann an karaktar. Mitt kunskapsintresse ar inte att stud era samband 

mellan vad bamen sager och bakgrundsfaktorer, som t ex samband mellan satt att fOrhlHla 

sig till en diagnos och det utredningsfOrfarande som bamet genomgatt. Den har studien 

syftar till att skapa en farstaeise over hur bamen i studien pratar om dyslexi/las- och 

skrivsvarigheter och vilken betydelse termema tar i bamens berattelser och redogorelser. 

Fragor om hur ett fenomen tar sig uttryck och vilken betydelse som tillskrivs ett fenomen 

utgor en aspekt av kvalitativ forskning och handlar om att synliggora det komplexa i socia

la sammanhang och att problematisera vad som tas for givet. Representativitet blir i det har 

sammanhanget relaterat till hur individema i den grupp som utgor informanter sjalva be

traktar sig som representerande gruppen 'familjer med barn som har dyslexi/las- och 

skrivsvarigheter' eller 'barn med dyslexi/Ias- och skrivsvarigheter'. 

Yid den har tidpunkten hade jag alltsa en grupp med 11 pojkar som informanter. Jag vi lie 

komplettera gruppen med flickor av flera skal. For det farsta ar det en studie over barn som 

hade tatt diagnosen dyslexillas- och skrivsvarigheter, inte pojkar utan pojkar och flickor. I 

texten ovan fardes ett resonemang kring hur man kan farsta att sa ta flickor var registrerade 

som barn med dyslexi/ las- och skrivsvarigheter. Det fanns skal att tro at! det ror sig om 

sociala processer som upphov till en obalansen vilket utgor ett viktigt skal till att soka ratt 

pa flickor som tatt diagnosen dyslexi/las- och skrivsvarigheter for att ta mojlighet att ocksa 

integrera flickors erfarenheter i detta sammanhang. 

Nar jag paborjade arbetet med att soka informanter var min avsikt att erhalla minst en 

tredjedel flickor, eftersom jag anade att antalet flickor generellt skulle vara farre . Men att 

det skulle vara sa ta flickor, plus det faktum att de flickor som var registrerade inte ville 

delta, gjorde att jag valde att via andra vagar farsoka finna flickor som ratt diagnosen dys

lexillas- och skrivsvarigheter. Men innan jag gar vidare viII jag lyfta fram en aspekt som 

jag menar talar for att studier av barn bor inbegripa bade pojkar och flickor. Foljande reso

nemang utgar ifran omfattande diskussioner som fOrts inom feministisk pedagogisk forsk

ning, som jag har valjer att komprimera pa ett satt som inte gor rattvisa at he la diskussio

nen. Men min sammanfattande diskussion far i sammanhanget utgora grund for mitt stall

ningstagande i fragan om pojkar och flickor visavi kategorin barn (resonemanget ar framst 

baserat pa Thome, 1993 och lones, 1994). 
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AIt studera flickor och pojkar IItall alt fixera skillllad 

BarTie Thome (1993) havdar att det ar viktigt att uppmarksamma hur samhallsvetenskaplig 

forskning om barn och ungdomar utformad inn an 1970 ofta baserades pa studier av pojkar. 

Thome pekar pa att forskningen antingen osynliggjorde flickors specifika villkor eller 

praglades i sin framstallning av ett dikotomiserat tankande, dar flickor blev 'passiva' och 

'beroende ' och pojkar blev 'aktiva' och 'oberoende'. Men, fortsatter Thome, den feminis

tiska rorelsens inflytande pa respektive samrore med akademisk kvinnoforskning forde 

med sig dels en kritik av tidigare satt att framstalla flickor/kvinnor dels en mojiighet att ge 

rost at flickors erfarenheter, som t ex Gilligans (1982) studier om flickor pa intematskolor 

och McRobbies (1978) studier av tonarsflickors kultur. Den sortens studier har idag spelat 

ut sin roll och maste granskas kritisk ur flera aspekter menar Thome. Hon hiivdar att det ar 

dags att ifragasatta framstallningen av pojkar och flickor som uppdelade i olika varldar. 

Thome sager: "the separate-cultures story has lost its narrative force" (Thome, 1993, s. 

108) och betonar att kvinnoforskare maste borja problematisera konstruktionen av skillnad 

snarare an att fortsatta stalla fragor som uppratthaller ett dikotomiserat tankande (Thome, 

1993, s. 107-109). Jones har en liknande utgangspunkt i sin kritik av pedagogisk forskning 

om flickor i klassrummet. Jones (1994) skriver: 

Som feministiska forskare i pedagogik har vi traditionellt lagt huvudvikten yid 

' hur flickor missgynnas'. Denna anvandbara fras har nu blivit problematisk och 

svar att anvanda. Nar vi t ex har talat om flickomas relativa tystnad i klassrummet, 

flickomas overrepresentation nar det galler valet av amnen som inte leder till yr

kesutbildning, flickomas brist pa rollmodeller bland rektorer och skolledare har vi 

bortsett ifran klass- och rasfortryck och privilegier genom att inte se de specifika 

och skiftande satt pa vilka de uttrycks i flickors vardag (Iones, 1994, s. 30). 

Studier av hur pojkar och flickor ar olika riskerar alltsa at! bade fOrstarka och uppratthalla 

synen pa skillnaden som grundlaggande och essentiell samt riskerar darmed att osynliggora 

skillnader inom kategorin 'flickor', vad galler t ex klass och etnicitet. 18 Istallet maste flick-

18 I sitt resonemang knyter Janes an till feminisli sk teori som den kommit att utvecklas av bland annat Valeric Wal
ke rdinc (1984; 1989). lanes tar sin utg:'l.ngspunkt i post-strukturalistisk teori rned viss anknytning till psykoanalytiskt 
tankande. och han problematiscrar forskarens cgen del i produktionen av humanvctenskap. Genom en betoningen av 
'n ick~r ' som kalcgori uppratthAlIs en dominerandc diskurs - en allomfattande fiktion - om konens olikhet som bio~ 
logisktlsocialt grundat. Sprakets konslituerande verkan masle uppmarksammas. bade pa en psykisk och struklurell 
niva och 'flickor' och 'pojkar' kan studeras som manglydiga. komplcxa begrepp vars innebOrder star appet fOr fOr~ 
handling och standigt fOrandrade i cH sacialt spel av belydelser (janes, 1994, s. 32). 

20 



or och pojkars villkor och vardag studeras som foranderlig och mangtydig, dar begreppen 

' flicka' och 'pojke' bar pa en mangtydighet, som kan ' Iasas' pa olika satt. Konssocialise

ring kan darmed ses som et! standigt pagaende men ofullbordat projekt och det finns alltid 

exempel pa nar flickor inte blir flickor, och pojkar inte blir pojkar, och vice versa, i ett 

"socialt spel av betydelser" (Jones, 1994, s. 30). 

Utifran det har resonemanget valjer jag att se bamen som en grupp, bestaende av pojkar 

Q.Qh flickor, men inte for att i forsta hand studera skillnaden mellan konen. Bodil Rasmus

son (1998) uttrycker sig pa fOljande satt (med hanvisning till Thome, 1993, s. 108): 

"isHillet fOr att fraga efter skillnader mellan pojkar och flickor bor vi darfOr formulera fra

gor som: Vilka pojkar och flickor, var, nar och under vilka omstandigheter?" (Rasmusson, 

1998, s. 103). Min utg!'mgspunkt ar att flickors och pojkars livsvillkor kan se olika ut, vil

ket innebiir att bade pojkar och flickor maste fmnas med om bam utgor fokus i studien. 

Men i linje med diskussionen ovan valjer jag att se olikheten som komplex och fOranderlig 

och darmed oviktig att fixera . 

Kontakt med liiscentrum 

Da mina kontakter med skolhalsovarden lett fram till att jag enbart hade pojkar som infor

manter valde jag darfOr att via andra vagar soka efter flickor som tatt diagnosen dys

lexi/ las- och skrivsvarigheter. Det utredningsinstitut som varit aktuellt i manga av pojkar

nas fall var lascentrum. Min kontaktperson pa utredningsinstitutet uttryckte sin positiva 

installning till studien och var villig att tillfraga familjer som varit i kontakt med institutet 

for en dotters riikning. Det visade sig att 10 flickor, som yid den hiir tiden gick i arskurs 4-

6, hade varit inne pa utredning och blivit diagnostiserade som barn med dyslexillas- och 

skrivsvarigheter. Dessa familjer kontaktades per telefon, och fick information om projektet 

av kontaktpersonen, samma information som delgivits familjen via skolhalsovarden. Av 

dessa 10 familjer var det I familj som tackade nej, utan att nagra skal angavs. Det innebar 

at! 9 flickor och deras fOraldrar kunde tanka sig att delta i projektet. 19 

19 Dcssa siffror anlyder vilken betydelse del haT att man som forskare har en nara och tat kontakt rued kontaktperso· 
nenlcma ifraga. 
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Min forsta undran gallde hur manga av dessa som befann sig inom bsterstads oeh Vaster

stads kommuner, oeh som darmed inte blivit 'registrerade' inom skolhalsovarden. Det vi

sade sig att fern av dessa fliekor, som blivit testade pa laseentrum, tillhOrde Vasterstads 

kommun. En av dessa fliekor hade blivit kontaktad av sin skolskiiterska oeh utgjorde alltsa 

en av de tre fliekor som taekade nej yid skolskiiterskans forfragan. Fliekans mamma som 

gama ville delta i studien bad om at! fa delta i studien som foralder nar laseentrums repre

sentant ringde upp. Fliekan kande sig osaker oeh mamman vi lie lilta fragan bero. Vad gal

ler de iivriga tyra fliekoma ar det uppenbart at! de inte uppgavs som tankbara barn at! fraga 

om deltagande i studien nar jag arbetade via skolskiiterskoma20 Resterande tyra fliekor 

bodde i mindre samhallen nmtomkring Vasterstad oeh bsterstad. 

Barnen som deltar i studien 

Hela proeessen att finna ratt pa informanter ledde fram till at! undersiikningsgruppen kom 

at! besta av ungeHir halften pojkar (11) oeh halften fliekor (9). Undersiikningsgruppen kan 

alltsa, utifran forfaringssatt yid urvalsproeessen, ses som delad pa tva, dar kiinstillhiirighe

ten anger pa vilket sat! jag kom i kontakt med bamet oeh bamets familj. Jag har dock valt 

at! studera dessa tva grupper som en grupp, oeh betoningen har kommit at! ligga pa varje 

ens kilt barn, yid genomgangen av intervjuema. Det finns dock en rad andra skillnader in

om undersiikningsgruppen som biir diskuteras oeh som inte foljer den indelning som base

rar sig pa urvalsproeessenlkiinstillhiirigheten. Faktorer som alder, klasstillhiirighet oeh ut

rednings- oeh diagnostiseringsf6rfarande ger upphov till skiljelinjer inom gruppen. Vad 

galler utrednings- oeh diagnostiseringsforfarande syftar det pa vilken typ av testning som 

bamet giltt igenom, oeh pa vilken basis diagnosen stallts. Anledningen till attjag villlyfta 

fram dessa olika faktorer ar at! jag menar at! de pa ett tydligt sat! klargiir hur undersiik

ningsgruppen ser ut, vilket ar viktigt atl ta med sig in i diskussionen av det empiriska ma

terialet. Det handlar om at! presentera et! sammanhang i vilket bamen maste ses, utan an

sprak pa forklaring eller orsakssamband. 

20 Det ar omojligt att dra nagra slutsatser pa basis av det !ilia material jag kommit i kontakt med. Men det ar elt vik
tigt omdde att beforska ytterligare utifran fnigor kring hur resurstilldelning fOrdelar sig utifran genusaspekter. bade 
vad galler specialundcrvisning och tidsmassig omfattning inom elevvardsarbcte 
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Alder 

Bamens alder varierar mellan 10 - 13 ar det viII saga det aldersintervall man finner inom 

ramama for arskursema 4-6. Utifran ett utvecklingspsykologiskt perspektiv skulle det vara 

mtijligt at! formulera frllgor kring barns sat! at! prata och berat!a, bade om den egna perso

nen och kring abstrakta fenomen. Sattet at! hantera intervjusituationen kunde ocksa ses i et! 

aldersrelaterat sammanhang. Det ligger dock inte inom ramen for den har studiens kun

skapsintresse. Jag har emellertid valt at! lata aldem stll kvar som en viktig kontextuell fak

tor, fOr at! fOrstll och sat!a in bamens berat!elser och redogtirelser i et! bredare samman

hang. 

Klasstillhorighet 

Bamen kommer fran skilda miljtier, bade ekonomiskt och kulturellt skilda, inte i bemarkel

sen at! bamen eller bamens foraldrar har et! annat modersmal an svenska21 utan i forhllllan

de till vad som brukar kallas socioekonomiska skillnader, eller socialgrupper, och som i 

sociologiska studier ofta benamns klasskillnader. Jag har valt at! lyfta fram det!a som en 

kategori som yid sidan av alder, ktin och utredningsbakgrund varierar bland bamen. An

ledningen till at! jag tycker att det ar en viktig bakgrundsfaktor ar at! en rad sociologiska 

studier har visat at! klasstillhtirighet inte bara handlar om ekonomiska forhallanden, eller 

position pil arbetsmarknaden, utan det har framhilllits att klass pil et! komplext satt ar sam

manvavt med kulturella praktiker (se t ex studier som gjorts utifriln Bourdieus teorier om 

klass, kulturella praktiker och s k kapitalformer). Det ilmebar inte at! jag avser at! ge en 

heltackande bild av familjens bakgrund och 'kapital' utan tvartom, kommer jag helt kort 

referera en kategorisering som bygger pil foraldramas yrkesbakgrund. Jag har anvant mig 

av en indelning som Gunilla Pet!erson (1998) fOresprilkar i sin sociologiskt praglade studie 

om gymnasiungdomars etablerande av gymnasiefOreningar (se ocksa Pal me, 1992 fOr vida

re diskussion om klassindelningsproblematik). Petterson for en ingilende diskussion om 

klass, kulturell praktik och livsstil samt de begransningar som finns med klassbegreppet. 

(Pettersson, 1998, s. 8-17 och s. 23). I det har sammanhanget ser jag indelningen i k1asser 

21 De barn sam deltar i studien har svenska sam hemsprak. Fragan om hUT man ska se pa dyslexi och tvasprakighetet 
aT komplex och har debatterats i bl a spccialpedagogiska sammanhang. Nar jag hade kontakt med skolskoterskorna 
framholls olla det 5vara rued att skilja ut vad sam tir vad i de fall bamen hade ett annat hemsprak. Det fanns manga 
barn sam var tvaspnikiga och sam har stora His~ och skrivsvarighcter, men dar man tvekade att kategoriscra barnets 
5varigheter. Del innebar att barn med annat hcmsprAk an svenska i mycket ftl fall testas och diagnostiseras som bam 
med His- och skrivsvarigheter. 
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som ett satt att orientera lasaren om bamets sociala bakgrund snarare an en komplex analys 

av klass och kulturel! praktik. 

Jag kommer att hanfcira fciraldramas yrken till arbetarklass, lagre medelklass, medelklass 

och ovre medelklass, och dar fciraldramas yrken hanfcirs till tvil skilda klasser skriver jag ut 

b1\da.22 Det som gar att saga generellt om gruppen utifran klasstillhorighet ar att halften av 

gruppen tillhOr arbetarklassen och lagre medelklassen (fern vardera) och i sju familjer ar 

det blandad klasstillhOrighet. Darutover ar det tva familjer som kan hanfciras till ovre me

delklassen, och en slutligen, som kan hanfciras till medelklassen. Foraldramas klassbak

grund aterfinns i tabel! \ (pa sidan ) som skapats i syfte att ge en oversikt av undersok

ningsgruppen och det empiriska material jag har bearbetat. 

Ulredllillgsbakgrlllld 

Slutligen vill jag saga nagra ord om de olika utredningsbakgrunder som bamen har och hur 

dessa utredningsfcirfaranden tar sig uttryck. Tva av bamen ar diagnostiserade i enlighet 

med en mer medicinskt inriktad modell, utfcird inom ramen fOr habiliteringsverksamhet. 

Resultatet fran utredningama har sammanstallts i skriftliga rapporter och den medicinska 

diagnosen faststalls tydligt21 • 

Fjol10n av bamen ar utredda och diagnostiserade inom ramen fcir lascentrum.24 Det ar ut

redningar som genomfcirs av speciallarare, och i vissa fall med psykolog som extra resurs. 

De test som ligger till grund fOr utredningen ar bland annat Umesol materialet, Ordkedje

testet liksom Bokstavskedjor (Jacobsson, \993), TVPS, Fonologisk strategi (Olofsson, 

1992), Ordkunskap (Specialpedagogikfcirlaget), Terman-Merill : minne fOr siffror och 

Stockholms stads radgivningsbyras Auditiv inpragling samt hOglasningstest sasom H5. 

22 Till arbetarklass hanfdrs d:l yrken som vardbitrade, kOksbitrlide, tidningsbud. teknikcr och chaufffir medan Htgre 
medelklass innefattar yrken sam egenf6retagare, sjukskolerska och fOrsaljare. Medelklass omfattar pedagoger (inom 
80 och grundskolan) och administrativt inriktade yrkcn och till eyre medelklass raJ<nas yrken sam gymnasieHirare 
och konsult. 
23 Det aT en utredning dar diagnostisering haT ut fOrts i ordets medicinska bemarkelse dvs diagnosen dyslexi ha.nf6rs 
till ett medicinskt klassifikationssystem. 
N Representanter pa Hisccntrum sager att diagnostisering i medicinsk bemarkelse gtirs inte inom ramama for lascent· 
Turns verksamhet. Nar jag skriver diagnostisering menar jag fOljdaktligen diagnostiscring i pedagogisklpsykologisk 
bcmarkelse. Som tidigare diskutcrals (se not ) har jag i sludien valt att anvanda diagnostisering i en vidare bemar
kelse, dar det pedagogiskal specialpedagogiska anvandandet ocksA inbcgrips. 
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Fyra av bamen har genomgatt utredning inom ramen for skolan elevvardsverksamhet, dar 

specialpedagog, talpedagog och skolpsykolog varit inblandade i utredningens genomforan

de. I de sammanhanget har skolpsykolog genomfort begavningstest, speciallarare test som 

kartlagger lasning och skrivning (delar av det test material som uppgavs som grund for 

lascentrums utredningsverksamhet) samt talpedagogen som i vissa fall utfort en rad ling

vistiskt orienterade test. Et! av dessa barn genomgick utredning yid tiden for intervjun, dar 

man forklarade for mig at! utredningen var et! sat! at! kartlagga bamets las- och skrivsya

tigheter men at! bade foraldrar och larare sedan lange hade arbetat med insikten om att poj

kens sat! att lasa och skriva inte lag i niva med hans ovriga skolprestationer. Det hiir ut

redningsforfarandet ar etablerat pa dessa skolor men det fanns ingen sammanstallning i 

form av en skriftlig rapport eller liknande utan diagnosen hade diskuterats !Tarn inom ra

men fOr elevvardsverksamheten, i nara samyerkan med fOraldrama. 

I tabellen nedan presenteras de barn som deltagit i studien.Avsikten ar att ge lasaren en 

oversikt av datamaterialets form och innehall. 

Under rubriken Bamilltervjller anges hur oftajag traffat bamet. Vissa barn har intervjuats 

yid flera tillf<illen. Foriildrailltervjller anger vilka av fOraldrama som deltog i den intervjun 

(M = Mamma och P = Pappa). Dar P anges inom parentes betyder det at! pappan inte del

tog under hela intervjun. Ett X i kolumnen betyder at! familjen har kontaktats via skolhal

sovarden, vilket ocksa iir sarnma som pojkama i studien, med undantag for Elsa vars familj 

forst kontaktades ay skolhalsovarden. Klasskategori hanfor sig till resonemanget om 

klasstillhorighet ochjag har forkortat arbetarklass till a., lagre medelklass till 1,111. , medel

klass till Ill. , ovre medelklass till 0.111. I de fall fOraldramas yrken skiljer sig at skriver jag 

bada med et! skiljetecken. Vad galler Liirarilltervjller, sa har inte alla spelats in pa ljud

band vilket anges i tabellen. I vissa fall har klasslararen intervjuats, i andra fall speciallara

ren och ibland bilda tva. Jag forkortar klasslarare med klassliir. och specialliirare med spec. 

Under rubriken Utredllillg sa anges bamets alder yid utredning samt plats dar utredningen 

gjorts. I vissa fall har jag tau tillgang till utredningen (via fOraldrama) vilket anges under 

kolumnen Uttatallde. Slutligen, Observatioller innehaller information i vad man jag traffat 

bamet utanf6r intervjusituationen. Studien inbegriper ocksa en fallstudie av tre pojkar, som 

anges under Observatioller, Det ar en studie som inte redovisas inom ramen for den har 
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texten men som kommer att inforlivas i den avhandling som den fOreliggande texten kom

mer at! utgora en yiktig del ay framat i tiden. 

Slutligen ar det viktigt at! tillagga at! jag har inte observerat flickoma i klassrumssituatio

ner, och det ingar inte flickor i den fallstudie som genomforts. Skalet dartill ar at! nar jag 

yalt och funnit ratt pa flickor som informanter valde jag ay tidsskal at! enbart fullfOlja in

tervjudelen med flickorna. Det innebar inte at! jag tyckte att det saknade betydelse utan kan 

snarare hanfOras till at! jag ay tidsmassiga skal tvingades dra ner pa ambitionsnivan vad 

galler empiriskt material. -
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Tabell1 

Bamell star i bokstavsordning och darefter kommer en fad kolumner som visar i nanmd ordning; barnet, al
dem, antal ganger jag traffat bamet i en intervjusituation, vilka som deltar i foraldraintervjun (bada, mamma 
eller pappa), fOriildramas klassbakgrund, lararintervjuns sammansattning, tid och plats for den utredning som 
gjorts pa bamet, utlatande samt observationer. 

Barn \Alder Barn- Foriildra- K1as Liirar- Utredning: UtHit Observationer 
intervju intervju intervju alder och plats ande 

Anton II I gang P + M (x) II'-Iasslar. Yid 10 ars aIder, X Fallstudie 
ar f+ spec. iascentrum 

Carl 12 I gang M (x) p. iSpec. Yid 12 ars aIder, X -
ar In· lascentrum 

CaroUn 12 I gang P +M . / IKlasslar. Yid 10 ars aIder, X -
ar l.m spec. Hiscentrum 

EIsa 13 I gang P + M (x) l.m IKlasslar. Yid 12 ars aIder, X -
ar .fm spec.lar Hiscentrum 

Eva 10 I gang M r· II'-Iasslar. Yid 9 ars aIder, X -
ar Im· spec. Hiscentrum 

Gabriella 12 I gang P+M ~. II'-Iasslar. Yid 10 ars aIder, X -
ar ~ spec.(ej iascentrum 

insp.) 
Henrik 13 2 M (x) ~. Spec. Yid 10 ars aIder, Skolbesok yid ett -

ar ganger bambabilitering tilWille 
Isak 11 2 M (+P) ~ / K1asslar. Yid 10 ars alder, Skolbesok yid ett -

ar ganger (x) /n iascentrum tillfalle 
Jakob 11 I gang P + M (x) l.m K.lasslar. Yid 10 ars aIder, X Fallstudie 

ar spec. lascentrum 
Jonas 11 - P + M (x) l.m K.lasslar. Yid 10 ars alder, X Fallstudie 

ar spec. lascentrum 
Josefinn 12 I gang P ~. 1\.Iass.lar Yid 10 ars aIder, X -

ar f+ spec. lascentrum 
Malin 10 I gang M l.m iKlassliir. Yid 9 ars aIder, X -

lu la.scentrum 
Mattias 12 2 M (x) f1. Spec. (ej [Yid 11 ars alder, Skolbesok yid ett -

ar ganger inspel.) ~peciallar. +skolpsy tillfalle 
Per 10 1 gang P + M (x) 1". / IKlasslar. Pagaende utredning - -

ar l.m f+ spec. i skolan 
Rebecka 12 I gang M Im· Yid 12 ars aIder, X -

ar lascentrum 
Rikard 12 I gang P + M (x) l.m. / iKlasslar. Yid 10 ars alder, X -

lu bambabilitering 
Sofia 10 I gang P+M pm./ iKlasslar. Yid 9 ars aIder, X -

ar Hiscentrum 
Therese 13 1 gang P+M l.m IKlassliir. Yid 11 ars alder. X -

ar lascentrum 
Tobias 11 I gang M (+P) l.m Spec. (ej Yid 11 ars aIder, - -

ar (x) inspel.) specialliir. + skolpsy 
Viktor 12 I gang P + M (x) l./a Spec. (ej [Vid 10 ars alder, - -

ar insp.) peciallar. + skolpsy 
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Databearbetning 

Transkription 

Bearbetningen ay bamintervjuema inleddes med attjag transkriberade 19" barns intervjuer 

i sin helhel.26 Det yar ett effektiyt satt att fa en forsta oyerblick ay intervjuema och en upp

fattning om hur de tar sig uttryck. Allt material har ayidentifierats och i yissa fall har jag 

andrat smarre detaljer som inte har betydelse for tolkningsarbetet men som fdrsyarar igen

kiinning ay bamen, deras familjer och de lokala skoloma. Personliga ordalydelser och uttal 

beyarades yilket innebar att korrigeringar ay bamets eller mitt satt att prata har undyikits." 

Bamens ordfoljd och strukturering ay beriittelser kYarstar liksom tyeksamheter och pauser 

och s k omtagningar diir brunet sjiilyt har uppfattat sitt tal som bristfalligt och korrigerat sig 

sjiilY. Intervjuutskriften kan diirfdr liisas som en text i yilken samtalet framtrader ord fdr 

ord. Pauser ar registrerade i form ay en rad punkter ( ... ), utan narmare differentiering mel

lan U'mga och korta pauser, yttranden och ord som aybruts foljs ay en (.)." 

I den bearbetningsprocess som foljde efter utskriftsarbetet hade jag NUD*]ST till min 

hjiilp, ett datorprogrrun utarbetat i syfte att underliitta empirisk kyalitatiy databearbetning. 

Det yar ett bra hjalpmedel i det sorterings- och struktureringsarbete som foljde och bidrog 

till att olika uppslag och ideer kan foljas upp relatiyt snabbt under analysarbetets gang. 

Intervjuerna som personliga beriittelser 

Det analytiska arbetet med intervjumaterialet tog sin utgangspunkt i att se yarje enskild in

tervju som en situation i yilken informanten hade fatt mojlighet att gora en presentation ay 

25 Ett av bamen ville inte bli intervjuad men var positiv till att delta i fallstudien . Vi traffades yid flera tillfallen i 
skolan och han deltog ocksa i den gruppintervjujag genomfOrde med nagra barn. Det ar darmed tjuga barn som del
tar i studien, men endast nittan bamintervjuer. Bland dessa nitton barn som jag inlervjuat enskilt ar del tre barn som 
jag traffal yid tva tillHillen. I bearbetningen har jag lagt ihop deras intervjuer och behandlat dem som en intervju. 
26 Jag har skrivit ett avsnitt om hur barnintervjuema genomfordes och ingar i ctt avnitt om intcrvju sam metod och 
barn som informanter, som inte flnns med i fOreliggande text (se bilaga 2). 
'17 Ett bra exempel ar hur dyslexi uttalas; "dyssclcxi", "dyxlcxi" eller "dylexi" far i samtalen en mycket personlig 
pragel eftersom dessa skiftande uttal kommer att associcras till olika barn och deras satt att ge betydelse till ordet. 
28 Eftersom tolkningen ay innehallet, yad som sags, ar beroende ay formen, hUT dCI sags, kraycr analysarbetct en 
medyetenhet om hur och pa yilkct satt ett yttrande tar form. r tolkningsarbetet har jag arbetat nara inspelningen och 
Iyssnat upprepade ganger pa aysnitt i samtalct dar tolkningcn ay innehallet yarit beroende ay en kunskap om JlIIr och 
ps. yilket satt nagot sags. 
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sig sjalv. I intervjusituationen berattar bamet om det egna livet oeh hur honlhan som per

son uppfattar oeh varderar vissa speeifika fenomen etter hand elseI'. Det kan ses som ett satt 

att presentera sig sjalv som person oeh jag bar valt att lyfta !Tarn oeh analysera de personli

ga berattelser oeh redogorelser som vaxer !Tarn under intervjuns gang. Det ar ett satt att se 

pa intervjuer oeh berattelser som ar teoretiskt fOrankrad i en inriktning inom narrativ 

forskning som riktat uppmarksamheten pil s k personliga narrativ (eng. "persona/narrati

ves") i vilka manniskor berattar om sitt liv oeh erfarenheter." Dessa personliga narrativ bar 

analyserats som ett uttryek fOr berattaren; bilde vad gatter berattarens satt att se oeh tolka 

sin varid oeh hennes/hans satt att ge form ilt oeh prova identiteter (se t ex Riessman, 1993, 

s. 1-6; BruneI', 1987, s. 12-16; Mishler, 1997, s. 95-99). Rosenwald & Oehberg (1992) 

skriver 

How individuals recount their histories - what they emphasize and omit, their 

stance as protagonists or victims, the relationship the story establishes between 

teller and audiance - all shape what individuals can claim of their own lives. Per

sonal stories are not merely a way of telling someone (or oneself) about one's life; 

they are the means by which identities may be fashioned (Rosenwald & Ochberg, 

1992, s. I) 

Den ovan presenterade narrativa forskningstraditionen !Tamhiltter oeksil nodvandigheten av 

att studera personliga berattelser som formade i ett speeifikt historiskt, kulturettt oeh soeialt 

sammanhang. Det ar sammanhang som bilde titthandahiltter oeh begransar vilka berattelser 

som ar mojliga att beratta. Georg Rosenwald oeh Richard Oehberg (1992) sager att; "The 

culture 'speaks itself through each individual's story" (ibid, s. 7). Det innebar att personlig 

berattelser ses inte primiirt som en subjektivistisk version av en handelse etter ett fOrlopp 

utan det personliga narrativet ar kunskapsmassigt intressant som biirare av soeiala koder 

oeh ett antal for-givet-tagna premisser om vad som iir mojligt att beratta. Vilr livsvarld 

29 Men det finns ytterligare elt satt att se pa intervjun som rclaterar sig till sattet att i den intcraktion och det samtal 
som intervjun utg6r fOrhandla kring hur man uppfattas och vem man viII bli uppfattad som. Det senare alternativet ar 
rclaterat till Goffmans tearier om self-presentation som Mrror ur en forskningstradition som fokuserar pa interaktio~ 
nenldiaiogen. I analysarbetet finns detta med som en faktor att beha.lla i minnet under bearbetningen men analysen 
inriktar sig framst pa. att Iyfta fram och analyscra de berattelser som jag valjer an se som 'personliga berattelser'. 
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konstrueras utifdm de soeiala koder oeh berattelseforrner vi omges ay. Jerome Bruner 

(1987) skriver sahar om livsberattelsen.lO 

Given their constructed nature and their dependance upon cultural conventions and 

language usage, life narratives obviously reflect the prevailing theories about 

'possible lives' that are part of ones culture. Indeed, one important way of charac

terizing a culture is by the narrative models it makes available for describing the 

course of life (Bruner, 1987, s. 15). 

Barns erfarenheter, sasorn de kommer till uttryck i berattelser oeh redogorelser blir i ett 

narrativt perspektiv intressanta utifran fragan; hur har de kommit att struktureras pa detta 

satt? Hur kommer det sig att barnet berattar om sina erfarenheter rned vissa 

ordlordalydelser oeh med speeifika berattelseforrner? 

I linje med den ovan refererade traditionen inom narrativ forskning valde jag att se barnets 

berattelser och redogorelser om skola, kompisar, fritid, familj oeh om dyslexillas- oeh 

skrivsvarigheter som en sjalvpresentation, en berattelse om sig sjalv oeh det liv man lever. 

Det innebar att jag var mindre intresserad av i vilken man berattelserna overensstamde med 

det som vi till vardags kallar 'verkligheten' oeh mer intresserad av oeh inriktad pa att fdr

soka rekonstruera det berattade ur berattandet (Mishler, 1997, s. 75-80). Det innebar att jag 

studerade med vilka spr1ikliga medel oeh verktyg barnet forrnade oeh strukturerade sitt be

rattande. Exempelvis kom barnets redogorelser over hur andra barn ar att utgora en bak

grund till hur hon/han sedan framstallde sig sjalv i relation till dessa andra barn. Det var 

oeksa intressant att lyfta fram om, hur oeh i vilka sammanhang barnet framstallde sig sjalv 

som aktOr - berattelsens 'jag' - eller som del i en stOrre gemenskap - ett berattelsens 'vi'. I 

berattelser oeh redogorelser kunde oeksa handelser utlarnnas eller lyftas fram pa ett satt 

som markerade hur barnet valt att havda nagot om sig sjalv. 

)0 Nar Bruner anvander begreppet 'livsberattelser' ar det relaterat till hans studier av vuxna som pa uppmaningcn 
'bcrtitta om din liv' tatt alltifran en halvtimme till flera timmar pa sig att beratta om sitt !iv. I den har studien ar del 
barn som blivit uppmanade att beratta om livet hlir- oeh-nu, med dyslexillas- oeh skrivsvArigheter som utgangspunkt 
fOr att vi trarfats oeh som samlalsamne under intervjun. Del ar uppHiggning som sHimmer battre med Mishlers be
teckning 'focused-interviews' som rned fokus pa en specifik handelse analyserar hur manniskor berattar om handel
scr och hur den inverkatlpaverkat livet fOr ovrigt. Bada fonnema fOr intervju har emellertid givit underlag for data
material som studerats som 'personliga narrativ' (M ishlcr, \986/95, s. 96-99). 
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De olika samtalsamnen som introducerades under intervjuns gang ar att betrakta som invi

tationer till ett berattande snarare an som utgangspunkt for kategorisering, i bemarkelsen 

att allt som bamen sade om specialundervisning, eller om testninglutredning, plockades ut 

och lyftes fram som separata teman. Ett undantag ar samtalsiimnet dyslexillas- och skrivs

varigheter. I det sammanhanget kategoriserades intervj uema med utgangspunkt i om dessa 

termer anvandes eller inte och vilken personlig betydelse de gays av de barn som anvande 

demo Jag aterkommer till detta senare i texten efter att ha presenterat tre viktiga Mllpunkter 

for analysen av de sjalv-presentationer som intervjuema kom att utgora. 

Analys av intervjuerna 

I analysen av samtalsintervjuema och i det konkreta arbetet med att tolka och vidareutveck

la ett resonemang kring en berattelse eller redogorelse, tog jag fasta pa tre viktiga punkter. 

For det forsta relaterades varje berattelse och redogorelse alltid till vad bamet sagt i andra 

sammanhang under intervjuns gang. Antropologema Michael Agar och Jerry Hobbs har 

studerat vuxna individers livshistorier och de anvander begreppen "local coherence" , 

"global coherence" och "thematic coherence" for att begreppsliggora hur en livsberattelse 

hanger samman och hur en stravan ef'ter sammanhang kan urskiljas pa olika nivaer. Den 

lokala nivan handlar om avgransade delar av livsberattelsen, medan den globala relaterar 

sig tilllivsberattelsen i sin helhet. Den tematiska aspekter hanfor sig till kulturella och so

ciala forestallningar som ocksa bidrar till att berattaren striivar efter att skapa en samman

hangande historia (Agar & Hobbs, 1982, S. 5-7). Elliot Mishler menar att styrkan i deras 

analys ligger i sarskiljandet av tre nivaer men han ar kritisk emot att de inte lyckats klargo

ra hur nivaema hanger samman, samt att de bortser ifran intervjuarens inflytande pa berat

telsens utformning (Mishler, 1986/95, S. 92-93). Jag skall i det har sammanhanget anvanda 

mig av Agars och Hobbs analytiska uppdelning som ett satt att klargora en viktig utgangs

punkt i bearbelningsprocessen av bamintervjuema. I samband med analysen av en enskild 

berattelse eller redogorelse, pa en "lokal niv1\" relaterades den alltid till intervjun pa en 

"global niva" och vice versa. Del innebar att ingen berattelse analyserades som avgransad 

ifTan vad barnet sagt i andra sammanhang. Men det ar viktigt att understryka att stravan att 

alltid relatera det lokala till del globala, eller vice versa, inte tar uppfattas som en stravan 

alt utrona huruvida bamens satt att prata om sig sjalv och sitt liv kan ses som samman

hangande och rationellt. Och det for oss over till punkt nummer tva. 
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Min utgangspunkt har varit att bamens berattelser och redogorelser lika gama kan over

ensstamma och skapa ett for betraktaren sammanhangande monster, som att de kan vara 

motsagelsefulla och kontrasterande, vilket bygger pa det resonemang jag tidigare fort om 

identitet som uttryck fOr en fOranderlig process (se Zettervist Nelson, 1998, s. 26-37). En 

feministisk poststrukturalistisk inriktning, med narrativ som empiriska data, har lyft fram 

hur synen pa manniskan och manniskans ' sjalv' kan vara avgorande for hur personliga be

rattelser kommer att tolkas. Om man i tolkningsramen utgar ifran att 'sjalvet' - som det 

kommer till uttryck via berattelsens jag - i sin mogna och utvecklade form ar rationellt, en

hetligt och sammanhangande da riskerar manga beratte1ser att framsta som irrationella och 

fragmenterade, och berattaren bakom berattelsema - 'jag' - som forvirrad och konsteme

rad. Om tolkningsramen istallet baseras pa antagandet att sjalvet standigt forandras och att 

identitet skapas i en process, dar skilda och kontrasterande bilder ryms yid sidan av varand

ra, fOrandras utgangspunkten fOr lyssnandet pa och lasandet av beratlelser. Pa sa vis ar sy

nen pa manniskans sjalv - eller subjektivitet ett begrepp som kommit atl signifiera ovan be

skrivna syn pa sjalvet som en fOranderlig och motsagelsefull process - avgorande yid tolk

ning och framstallning av manniskors berattelser (se t ex Davies, 1993, 7-15; Hallden, 

1998, s. 7-9; Hollway, 1989, s. 30-31; 40-46). Leslie Bloom, amerikansk forskare inom 

feministisk metodologi havdar: "researchers working on personal experience narratives 

must make a project of examining the conflicts of people's lives and writing against closu

re and unitary representation of subjectivity." (Bloom, 1996, s. 192). 

Jag menar att det har resonemanget var avgorande yid analysen av bamintervjuema. Avsik

ten var inte att undersoka huruvida bamet lyckats forma en hel och rationell beratlelse om 

sig sjalv ut an bade motsagelsefulla och overensstammande aspekter av beratlelsema lyftes 

fram . Manga av bamens beratlelser och redogorelser var fyllda av kontrasterande yttran

den, som kunde uppfatlas som tecken pa atl bamen inte fOrstatl eller tillagnat sig etl visst 

ord eller ett st6rre resonemang. Men eftersom bamets berattelser och redogorelser alltid 

jamfordes med vad som sagts tidigare och senare under intervjuns gang, och eftersom jag i 

det analytiska arbetet utgick ifran perspektivet att miinniskans subjektivitet skapas i etl 

standigt formulerande och omformulerande av livserfarenheter, kunde alia berattelser och 

redogorelser ses som aspekter av bamets satl att vilja presentera sig. I ett sadant samman-
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hang blir det mindre viktigt alt utreda hUlUvida bamet forstAIt elt speeifikt begrepp eller 

inte. 

Vad gallde den tredje pUnkten har oeksA varje berattelse oeh redogorelse som analyserats 

alltid relaterats till det samtalsmassiga sammanhanget. James Holstein oeh Jaber Gubrium, 

som skrivit myeket om kvalitativ metod menar alt i analyser av intervjusamtal kan oeh bor 

den sprAkliga interaktionen beaktas utan att den meningsskapande proeessen forloras ur 

sikte. 

The goal is to show how interview responses are produced in the interaction bet

ween interviewer and respondent, without losing sight of the meanings produced 

or the circumstances that condition the meaning-making process. The analytic ob

jective is not merely to describe the situated production of talk, but to show how 

what is being said relates to the experiences and lives being studied (Holstein & 

Gubrium, 1997, s. 127). 

Det innebar att jag i analysen alltid har beaktat hur frAgor, forslag oeh yttranden som varit 

initierande for en berattelse formulerats oeh vilken samtalsmassig kontext som foregatt en 

berattelse eller redogorelse. En konsekvens av delta ar att de excerpter jag presenterar ar 

relativt langa, for att lasaren ska fii en uppfattning om den soeiala interaktion. 

Med dessa metodologiska hallpunkter i bakhuvudet valde jag sedan att ga igenom intervju

ema utifran tva eentrala frAgor. Det ar tva fragor som ar nara relaterade till studiens grund

laggande fragestallning, om vilken personlig oeh social betydelse en diagnos som dys

lexi/ las- oeh skrivsvarigheter fiir fOr elt barn. Min avsikt med dessa bada fragor var att fin

na ett salt att hiilla riktning oeh fokus i genomgangen av bamintervjumaterialet. 

Tva fragor in fOr bearbetning och analys 

Den fOrsta fragan lyder: anvander sig bamen av termema dyslexi altemativt las- oeh 

skrivsvarigheter nar de berattar om sina erfarenheter i skolan oeh hemma? Utifran den fra

gan giekjag igenom allt material oeh ploekade fram de delar av bamintervjuema dar ter-
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mema dyslexillas- och skrivsvarigheter" anvands av bamen ochJeller dar det utgor fokus 

for vart samtal. Det visade sig att bamintervjuema i ett fdrsta steg kunde kategoriseras med 

avseende pa 0111 bamen anvande termema dyslexi/las- och skrivsvarigheter over huvud ta

get. Det fanns barn som aldrig tog dessa ord i sin mun till skillnad fran andra barn som an

vande dem om an i olika omfattning och i olika sammanhang. Jag valde att dela in inter

vjuema i tva grupper pa basis av om de anvande dyslexi/las- och skrivsvarigheter eller inte. 

Den ena intervjugruppen kannetecknades av att bamen anvande termema dyslexi/las- och 

skJivsvarigheter en eller flera ganger och dyslexi/las- och skrivsvarigheter vavdes in i bar

nets berattande och narrativiserades. Narrativisera syftar i det har sammanhanget pa hur 

dyslexillas- och skrivsvarigheter relateras till berattelsen om sig sjalv (se Hyden, 1995a, s. 

85 om hur sjukdomar narrativiseras i manniskors berattelser). Den andra gruppen klinne

tecknades av att bamen under intervjuens gang inte anvande dessa termer. Samtalsarnnen 

som 'utredning och testning' eller 'anledningen till att de har specialundervisning' gay vis

serligen upphov till en rad berattelser och redogorelse men utan att dyslexillas- och skrivs

varigheter anvandes som sprakligt verktyg. Sattet att inte anvanda sig av termema aterfanns 

i fern intervjuer, till skillnad fran de 14 intervjuer dar termema kommer i bruk. Yid en jam

forelse mellan dessa bada grupper kunde jag inte urskilja nagot skillnad vad galler berat

tande och ordrikedom pa ett generellt plan. I bada gruppema fanns det intervjuer som var 

fyllda av berattelser och redogorelser likval som intervjuer som var ordfattiga och som tog 

sig formen av en 'fraga-svar'-intervju. Jag kunde inte heller se nagon skillnad mellan grup

pema med avseende pa hur bamet verkar ha uppfattat situationen och intervjun. Generellt 

sa framstod alia barn som positiva till attjag kom, och de flesta var val informerade om 

anledningen till intervjun. 

Den har indelningen i tva grupper sager dock inte mycket om bamintervjuemas innehall 

och form vad galler en rad ovriga aspekter. Nasta steg i analysprocessen var att tolka hu/' 

bamen anvander sig av respektive inte anvander sig av termema dyslexillas- och skrivsva

righeter. Min andra fraga vac hu/' kall mall forsta barnets sat! at! anvanda sig av eller illte 

allvtillda sig av dyslexi/lds- oeh sk/'ivsva/'ighete/' na/' det stalls i relatioll till vad hon/han 

31 Jag viII betona attjag seT 'dyslexi ' och 'His- och skrivsvarigheter' sam altemativa satt att uttrycka sig kring den 
diagnos barnet fatt. Men jag haT valt att i den lopande texten skriva dyslexil/as- oell skrivsvarigheter sam ett sat! att 
undvika det mer klumpiga uttryckct dyslexi a/lema/iv! liis- Dell skrivsvarigheter. 
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for ovrigt IIt11ycker 0111 sig sjatv? Jag valde att studera i vilket (samtalsmassigt) samman

hang som termema anvandes av bamen. Ar det i relation till amnet speeialundervisning, 

eller ar det i relation till talet om hur man laser oeh skriver? I vissa sammanhang var de! 

oeksa intressant att studera formen for samtalet dvs hur bamet pratar om dyslexillas- oeh 

skrivsvarigheter. Pa motsvarande satt kan man fraga sig vad det betyder att inte anvanda 

sig av telmema dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter? Vad star den tystnaden for? I dessa 

sammanhang valde jag at! se hur bamen fOr ovrigt berattar om sig sjalva, sina erfarenheter 

fran skolan oeh speeialundervisning osv. 

Det analytiska arbetet som kanneteeknar kvalitativ forskning ar en kontinuerlig process dar 

bearbetning oeh tolkningsarbetet av de transkriberade intervjuema utgar ifr1ln vissa fragor 

som i motet med det empiriska materialet ger upphov till nya fragor, som tvingar en till

baks till utgangspunkten oeh till intervjun som den tar sig uttryek pa ljudbandet. I nasta ge

nomgang av materialet fOds aterigen nya fragor osv i en eirkuliir arbetsproeess. De tva fra

gor jag utgatt ifran infar bearbetningen av materialet gay naturligtvis upphov till en rad nya 

fi'agor, i takt med att det empiriska resultatet bearbetades. Det ar fragor som ar kopplade till 

tolkningsarbetet oeh arbetet med enskilda narrativ. Hur framstaller bamet sig sjalv som ett 

barn med dyslexi/las- oeh skrivsv1trigheter? Hur inforlivas diagnosen i en berattelse om den 

egna personen? Hur pratar bamet om dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter i relation till berat

telser oeh redogorelser over hur de skriver oeh laser? Vilken betydelse ges diagnosen i des

sa berattelser? Oeh i relation till den grupp som inte anvander dyslexi/ las- oeh skrivsvarig

heter blev fOljande fragor viktiga. Hur berattar de om sin lasning oeh skrivning? Hur pratar 

de om sin speeialundervisning? Vilken betydelse tillskrivs utredning oeh testning? Hur be

skriver de barn som inte anviinder dessa termer sig sjatva? Alla dessa fragor kom till bruk i 

analysproeessen oeh hjalpte mig at! skapa ordning bland dessa berattelser oeh redogorelser. 

M1tnga av dem framstod yid en forsta lasning som trivial a oeh banala, men som via om

lasningar oeh teoretisk distansering, kanneteeknande for kvalitativ analys, kom att utveek

las till att bli spannande oeh dramatiska berattelser om barns erfarenheter oeh farhallnings

satt till en diagnos som dyslexillas- oeh skrivsvarigheter. 
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Att anviinda eller inte anviinda dyslexi/liis- och skrivsvarigheter 

Bamens berat!elser oeh redogorelser ar naturligvis praglade av varje enskilt barns erfaren

heter oeh satt att beratta men de individuella sardragen har inte varit av prim art intresse i 

den har studien. Yid en systematiskjamforelse mellan de olika intervjusamtalen kom vissa 

monster att bli alltmer tydliga. Vad galler den grupp barn som anvander sig av dyslexi/ las

oeh skrivsvarigheter framtrader dessa monster som olika forhilllningssatt till en diagnos 

som dyslexillas- oeh skrivsvarigheter. Det ar fyra olika f<irhallningssatt som blir synliga 

genom bamets sat! att beratta om sig sjalv. att stalla sig sjalv i relation till andra barn oeh 

slutiigen. bamens satt att prata om sitt lasande oeh skrivande. 

Det forsta f<irhallningssattet kanneteeknas av ett tillagnande av dyslexillas- oeh skrivsva

righeter som relaterat till den egna personen. Det andra kanneteeknas av att barnet anvan

der sig av dyslexillas- oeh skrivsvarigheter i relation till ett speeifikt samrnanhang oeh in

vavt i berattelser om et! speeifikt handelsef<irlopp. Det tredje kanneteeknas av ett motsagel

sefullt f<irhallande till diagnosen satillvida at! den relateras till den egna personen i kontrast 

till barnets satt att prata om sin lasning motsager bilden av ett barn med las- oeh skrivsva

righeter. Oeh det fjarde kanneteeknas av att bamet anvander termema utan att relatera dem 

till sig sjalv. 

Vad gall er den grupp som inte anvander sig av dyslexillas- oeh skrivsvarigheter kunde tva 

monster urskiljas. Dessa monster kan oeksa uppfattas i termer av forhilllningssatt. inte i 

relation till diagnosen utan i relation till det egna lasandet oeh skrivandet. Det forsta for

hallningssattet omfattas av barn som i intervjusamtalet aldrig hiinvisar till diagnosen men 

som pratar om sitt lasande oeh skrivande pa ett problematiserande satt. Det andra forhall

ningssattet framtrader i skepnad av att bamet tydligt tar avstand fran bilden av sig sjalv 

som ett barn med svarigheter att Iasa oeh skriva. 

Syftet med den har studien var att studera hur bam tar till sig oeh anvander sig av dys

lexillas- oeh skrivsvarigher som en diagnos de filtt i olika utrednings- oeh testningssam

manhang. Den kategorisering jag gjort av datamaterialet tva grupper av bamintervjuer uti

fran huruvida dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter anvands eller inte iir i foljande text utgangs-
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punkt fOr hur den fardiga analysen kommer att presenteras. Det ar en presentationsform 

som omfattar tva avsnitt och inom ramen for vardera avsnitt kommer jag sedan att presen

tera de skilda fOrMllningssat! till diagnosen som gar at! lasa in i bamens berattelser och re

dogorelser. 

Den analytiska grundstruktur jag presenterat ovan ar heltackande satillvida at! den omfat!ar 

alla bamintervjuer. Det har varit viktigt at! hitta et! angreppssat! som omfat!ar alla bamin

tervjuer, som ett sat! att bade bearbeta och redovisa hela material et, vilket innebar att alia 

bamintervjuema har kunnat karaktariseras med avseende pa sat!et at! anvanda respektive 

inte anvanda termema dyslexillas- och skrivsvarigheter. Nu ar det emellertid omojligt at! 

redo visa alla intervjuer och av utrymmesskal har jag gjort vissa avvagningar som paverkar 

presentationsformen. Jag har for det forsta valt att fokusera mer pa vissa intervjuer, i sam

band med ett avsnitt, intervjuer som jag menar kan ses som representativa fOr et! forhall

ningssat! eller ett resonemang kring ett specifikt tema. Det innebar att vissa intervjuer ges 

stiirre utrymme, inte niidvandigtvis de intervjuer som utmarks av mycket manga och langa 

berattelser utan de som bedoms som representerande ett visst forhallningssat!. For det and

ra har jag stravat efter att redovisa sa pass utfOrliga excerpter som mojligt, som ett sat! at! 

rama in ett yttrande eller en berat!else, och lyfta fram det sammanhang i vilket ett yttrande 

har fallts, och vad som initierat en berat!else. Av utrymmesskal ar det dock omojligt at! 

folja en sadan princip rakt igenom. Det innebar attjag har i vissa fall valt att med mina ord 

introducera excerpten och beskriva vilka samtalsmassiga kontext som fOregatt den excerpt 

som presenteras. Yid andra tillfallen har jag valt at! plocka ut flera citat ur en intervju, citat 

som jag menar ar karaktaristiska fOr et! bams satt att anvanda vissa sprakliga ut!ryck, eller 

ett bams sat! at! anknyta till vissa teman. 
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3. Barnens berattelser och redogorelser 

Att anvtinda sig av dys/exil/tis- och skrivsvilrigheter som diagnos 

I den text som foljer hoppas jag kunna formedla hur bamen i studien anvander sig av dys

lex il l as- och skrivsvarigheter som en diagnos. Begreppet diagnos betyder i det har sam

manhanget "ord eller tecken som presenteras som utsagor om ett forhallande" (Matthis, 

1997, s. 250). Med andra ord, nar bamen anvander termema dyslexi respektive las- och 

skrivsvarigheter som betecknande nagot man 'tar' eller 'har' menar jag att de framtrader 

som utsagor om ett forMllande. Bamens satt att presentera och resonera kring des sa utsa

gor kommer att utgora grundstommen i foljande avsnitt. 

Det empiriska material et bestar av bamens berattelser fran klassrummet, testrummet, i 

specialundervisning och i sociala sammanhang utanfdr skolan. I dessa berattelser har dys

lexi/ las- och skIivsvarigheter narrativiserats det vill saga vavts in och tatt en social och per

sonlig betydelse i bamens berattelser och redogorelser. Som tidigare namnts, bamens satt 

att anvanda diagnosen dyslexi/ las- och skrivsvarigheter tar sig uttryck i fyra olika forhall

ningsatt. Inledningsvis skalljag presentera det fdrMllningssatt som utmarks av att bamet 

pa ett tydligt satt lankar samman diagnosen med den egna personen, som nagot man har 

och som utgor del av en sjalv. 

Dyslexi/liis- och skrivsvlirigheter som del av en sjiilv 

Att tillagna sig dyslexi/las- och skrivsvarigheter som knutet till den egna personen ar ett 

forMllningssatt som framst kommer till uttryck i fern bamintervjuer. Det ar barn som pa ett 

till synes tveklost satt uttrycker att 'jag har dyslexi ' eller 'jag har /as- oeh skriysyarighe

ler '. Intervjusamtalen med dessa barn karakttiriseras av utfdrliga redogorelser om hur dys

lexi/ las- och skrivsvangheter kan definieras och termema ges betydelser som tir relaterade 

till den egna personen. Det jag skalllyfta fram i texten ar hur dyslexillas- och skrivsvarig

heter anvands av dessa barn for att forklara anledningen till att de inte kan lasa och skriva, 

for att beskriva vilka uttryck deras lasning och skrivning tar sig samt for att positionera sig 

sjalva i fdrhallande till andra barn. I avnittet som fdljer kommer Carolin, Henrik, Per, Ri-
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kard oeh Therese att sta i fokus men ibland kommer oeksa exempel fran andra intervjuer att 

vavas in, som ett satt att fOrdjupa oeh forstarka ett resonemang. 

Ell medicillsk forklarillgs/'am 

Henrik, 13 ar oeh Rikard, 12 ar har bada har erfarenhet av att ha blivit utredda oeh dia-

gnostiserade inom ramen fOr medieinska institutioner. Utredningama genomfordes under 

overgangen mellan ilrskurs tre oeh fyra, inte pa samma institution men pa likartade grun

der. De bilda institutioner som utforde testningama var formellt understallda medieinska 

halsovardsorganisationer oeh en rad yrkesgrupper var inblandade i testningama. BamUikare 

stallde pa basis av utredningsresultaten en formell medieinsk diagnos. I pojkamas satt att 

prata om dyslexi aterspeglas ett medieinskt praglat tankande. Elliot Mishler anvander ut

tryeket "the voice of medicine" for att begreppsliggora hur en medieinsk fOrklaringsram

framtrader i patientens berattelser om sin sjukdom eller sin sjukhusvistelse (Mishler, 1984, 

s. 14). I detta fall ar det pojkamas sat! att prata om dyslexi som antyder hur en medieinsk 

rost vavs in oeh kommer till uttryek i deras berattelser oeh redogorelser. 

Henrik sager yid flera tillf<illen under intervjusamtalet att dyslexi ar en sjukdom. Dels som 

forklaring till varfor han inte kan lasa, dels fOr att klargora skillnaden mellan sig sjalv oeh 

andra manniskor. Det senare framgar i exeerpten nedan, en dialog som uppstar i anslutning 

till att vi pratar om hur Henrik laser oeh skriver. Yttrandet: 'vallliga ... dom som illle har dell 

har sjukdomell ' foljs darefter av en redogorelse over hur han skriver. 

Excerpt 1 (82-97)" 

Henrik 

Karin 

Henrik 

Karin 

Henrik 

Karin 

Henrik 

Ja skrivningen del blir ju .. del ar val som man nar man ... som vanli
ga ... dom som inte har den har sjukdomen 

Vad da sjukdom menar du 

Ja san har..dyxlexi 

Dyslexi (H: m) ja vad ar del med dom .. . dom 

Dom dom som inte har det (K: ja) det ar ju exakt som dom nar biir
jade skriva ibiirjan 

Ja du menar sa...just del 

Fast med mig tar det bra myeket langre (K: ja just det) tar det 
ju .. . flera ar 

32 Dessa siffror som utmarker varjc excerpt aT ursprungligen radnummer Mm NUD*IST. Jag haT behallit dcm efter
som de ger Hisaren en antydan om var i intervjun excerpten aT hamtad ifran. Intervjuemas Hingd varierar mellan ca 
600-700 fader i genomsnitt. 
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Har pratar Henrik om 'va/lliga .. . dom dom som illte har dell har sjllkdomel/ ' och vi kan se 

hur han anvander sig av sjukdomsbegreppet fdr at! klargora skillnaden mellan sig sjalv och 

andra vad galler skrivandet. Lars-Christer Hyden, forskare i psykologi och kommunika

tionsvetenskap skriver om sjukdom som vardagsbegrepp. Med hanvisning till Mishler 

(1981) skriver han om sjukdomsbegreppet som et! kraftfullt sprakligt redskap, mycket ka

raktaristiskt for vasterlandska kulturmonster. 

Med dess hjalp kan vi exempelvis presentera oss sjalva, vi kan ardna vara upple

velser, vi kan finna fOrklaring och forstaelse, vi kan utesluta andra kategoriseringar 

och vi kan med dess hjalp kategorisera andra och utova makt (Hyden, 1995a, s. 

64). 

Henriks sat! att prata om dyslexi som en sjukdom ar ett exempel pa hur sjukdomsbegreppet 

utgor et! effektivt kategoriseringsverktyg for att forklara skillnaden mellan sig sjalv och 

och andra. Det!a sat! at! skilja pa de som har respektive inte har dyslexi ger Henrik moj lig

het att fdrklara orsaken till sattet att skriva. Men inte bara det utan kategoriseringen tar 

ocksa en beskrivande funktion i Henriks redogorelse. Det framgar i excerpten ovan dar 

samtalet kretsar kring hur Henrik skriver och hur hans skrivsat! paminner om hur de andra 

- ' dom som illte har det' - skriver nar de precis lar! sig att skriva: 'iborjall'. Det som sar

skiljer Henrik ar, med hans egna ord: 'med mig tal' det bra mycket ltillgre ... lar detju .. . flera 

cl/' '. Tiden blir har en betydelsebarande faktor i Henriks sat! att kategorisera manniskors 

slaivande. Henrik sjalv behover mer tid - 'jIera clr' - for at! erhalla den skrivfdrmaga som 

andra uppnar pa kortare tid. Hiinvisningen till tiden for at! fdrklara hur Henrik laser och 

skriver aterkommer senare fast i et! annat sammanhang, jamsides med andra, del vis motsa

gelsefulla betydelser. Utgangspunkten iir som fomt att dyslexi ar en sjukdom men i det har 

sammanhanget redogor Henrik for vad han menar med 'sjllkdom ' initierat av en fragajag 

staller i slut et av intervjun. 

Excerpt 2 (615-627) 

Karin 

Henrik 

Karin 

Henrik 

... m .. . en sista fraga diL..du sa at! dyslexi var en sjukdom ... vad tanker 
du pit dit ... eller hur tanker du da 

Vad jag tanker pa da 

Vad ar det for sjukdam 

Ja men ... jag tycker.. .at! .. .jag tycker at! det ar en sjukdam fOr at! det 
inte ar naras fel (K: m) det iir nlmting ... en sjukdam som man ... som 
man fOds ... # (K: m) men det gar viiI over ... men min mars a hade ju 
haft lite svart ... for at! Hisa ach skriva (K: m) 
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I excerpten ovan ges begreppet dyslexi tva skilda inneborder. For det forsta, genom att saga 

at! dyslexi ar en 'sjllkdom' och darmed inte 'lIarasfel' tar begreppet en moralisk innebord. 

Genom Henriks hanvisning till sjukdom framstar dyslexi som et! faktum. et! faktum som 

manniskan stalls infor ut an moj ligheter att forandra. Det innebar darmed ocksa en befrielse 

Mm skuld och sjukdomsbegreppet fyller darmed en moralisk funktion. Sedan fortsatter 

Henrik med at! forklara att dyslexi ar en sjukdom som 'manfods med' som ett satt att for

starka att dyslexi ar ett faktum i bemarkelsen nagot man fods med och inte kan andra pa. 

For det andra, nar Henrik pa nast sista raden sager att 'men del gar viii over' med hanvis

ning till dyslexi, framtrader aterigen Henriks anvandande av lid for att ge mening at 

'dyxlexi '. Uttrycket 'del gar viii over' (i vilket Henrik fogar in en osakerhetsmarkor i form 

av ett 'viiI') blir i det har sammanhanget ett satt att uttrycka att nagot inte kommer att fin

nas kvar efter en tid. 'Det gar over' ar ett uttryck som vi ofta finner i samband med sjuk

domar som har en tillfallig karaktar och som anvands i syfte att tydliggora att tiden for det 

svara ar begransad. Det visar sig exempelvis i sattet att trosta ett barn i smarta som ett for

sok att Iyfta fram obehagets overgaende karaktar. Om vi atergar till Henriks satt att prata 

om generellt kan hans satt att definiera dyslexi sammanfattas till att dyslexi ar en medfodd 

sjukdom som gar over. Det framstar yid fdrsta anblicken som motsagelsefullt. 'Del gelr viii 

over' ar knappast ett uttryck som vi forknippar med medfodda sjukdomar. Men om vi ser 

Henriks redogorelser som ett satt att presentera sig sjalv - som ett barn med dyslexi -

framtrader motsagelsen i ett annat Ijus. For det forsta, genom att Henrik definierar dyslexi 

som en medfddd sjukdom som inte ar 'lIaras fel' kan Henrik fransaga sig anklagelser om 

att vara lat och bekvam eller att pa annat satt betraktas som ansvarig for sina brister i las

och skrivformagan. Samtidigt riskerar en definition av dyslexi som medfodd sjukdom i etl 

framtidsperspektiv att ge upphov till hopploshet och uppgivenhet. I det sammanhanget blir 

uttrycket 'del gar viii over' ett satt for Henrik att skapa en oppning for en livs-berattelse dar 

lasande och skrivande inte framstar som nagot omojligt och icke atkomligt. 

Sammanfattningsvis, dyslexi blir i Henriks redogorelser och berattelser ett komplext och 

mangfacetterat begrepp och darmed biirare av en miingd betydelser. Hans satt att anvanda 

dyslexidiagnosen som en forklaring till hur han laser och skriver visar pa en flexibilitet och 

variation. Jag kommer senare att aterkomma till hur Henrik anvander diagnosen i relation 

till andra individer i hans omgivning. 
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Rikard, 12 ilr uttrycker sig lite annorlunda och sager att dyslexi ;Ilte ar en sjukdom. Rikard 

har blivit testad yid etl flertal tillfrtllen och deltagit i tvil forskningsstudier om dyslexi och 

han framstilr under vilrt mote som van att prata om dyslexi. I excerpten nedan uttrycker Ri

kard en definition som bade ar lik och olik den definition som Henrik gor. Rikard fOrsoker 

forklara orsaken till dyslexi i samband med att han berattar for mig om en specifik hand el

se. Den relaterar sig till nar Rikard blev uppringd av nagra skolbam, efter att ha framtratt i 

ett tidningsreportage, i samband med ett langre inslag om dyslexi som tidningen ifrllga 

haft. Rikard namner nagot om en tidning i fOrbigaende varvidjag ber honom beratta om det 

och foljande dialog utspelar sig: 

Excerpt 3 (345-355) 

Rikard 

Karin 

Rikard 

Karin 

Rikard 

Karin 

Rikard 

Karin 

Rikard 

Ja va heter det i den tidningen va om dylexi och da och dA var det 
en tjej och en kille som ringde upp och fraga om massor om sanl 
dar dylexi 

Va deljoumalister eller 

Nej det va 9 10 ar va dom .. . som ville dom undra dom trodde det va 
en sjukdom om man kunde fa den sjukdomen 

Vad sa du da da 

Nej den liksom ar fddsel ingen sjukdom 

Nej Ilvi skratlar gemellsaml al del som Rikard jrams/til/er som sa 
olallkbarlll ... men du sa med fiidseln ... det!ir nanting som 

Mm .. . det blev innan man blir...men hur blir det egentligen 

Jag vet inte heller ... men funderar du pa del 

Nej ... jag bryr mig inte 

Rikards berattelse om nar han var med i tidningen initierade en berattelse om hur tva flick

or hade ringt upp honom: 'som ville dom undra dom trodde det va ell sjukdom om mall 

kUllde fa dell sjllkdomell '. Den innebord som Rikard ger termen 'dylex;' i berattelsen ovan 

ar - som han sa till flickoma - att det ar nagot man hade sedan 'fodsel', nagot som 'blev 

;nnalllllall bUr '. Det sistnamnda tolkar jag som ett forsok fran Rikards sida att uttrycka att 

nagot intraffat innan man fods, eller med medicinsk terminologi, under fosterstadiet. Inom 

ramen for en officiell dyslexidiskurs hanvisas ibland till vetenskapliga studier dar orsaken 

till dyslexi framstalls som neurologiska avvikelser som uppstar under fostertiden. Huruvida 

Rikard fOrsoker aterge detta ar omojligt att saga i detta sammanhang, det enda som framgar 

av excerpten ar att hans yttrande genererar fragan: 'mell hur bUr det egenlligell '. Sedan 

verkar han inte vilja prata vidare om detta ut an sager bara kort : 'jag b,yr lIlig illte', ett ut-
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tryck som Rikard anvander yid flera tillf<illen pa ett satt som jag da tolkade som att han 

ville avbryta vidare samtal. 

I Rikards berattelse i excerpten ovan ges dyslexin en innebord som gar emot en definition 

av dyslexi som en sjukdom som man kan ra, genom att saga atl 'dell ar liksom/ddsel'. Ut

trycket 'sell/ddse!' har jag tolkat som ett annat satt att uttrycka 'medfOdd'. Jag menar att 

detta satt att prata framstar en medicinsk rost och att Rikard i sin redogorelse knyter an till 

en medicinsk forklaringsram. 

Atl knyta an till en medicinsk forklaringsram innebar inte att dyslexi anvands pa samma 

satt av dessa bad a pojkar. Om man jamfor hur Henrik och Rikard anvander diagnosen, i 

den presentation de gor av sig sjalva, framtrader en intressant kontrast. Bada har gatt ige

nom en medicinskt praglad dyslexi-utredningen och den medicinska forklaringsramen 

framtrader i deras berattelser via exempelvis utsagor som gors angaende orsaken, dyslexi

diagnosens etiologiska aspekter med medicinsk terminologi (Mishler, 1984, s. 14). Men 

Henrik och Rikard anvander sig av diagnosen pa olika satt vad gall er sattet att prata om sig 

sjalv i jamforelse med andra. Som jag visade ovan anvander Henrik diagnosen for att 

framstalla sig som olik and ra, de andra som inte har dyslexi . Rikard stravar istallet efter atl 

uppratth:l.lla en bild av sig sjalv som lik andra, och verkar inte vilja framsta som sar-skild. 

Det visar sig t ex nar vi pratar om at! Rikard har specialundervisning inte bara i svenska 

utan ocksa i engelska. 

Excerpt 4 (136-139) 

Karin 

Rikard 

Karin 

Rikard 

Men ilr du med p~ engelskan ocks~ 

Ja de! ilr en till som har # 

Vad hette det sa du 

Dylexi 

Ovan ser vi hur Rikard klargor for mig at! det ar 'ell till som har..!l . II .dylexi '. Lite senare 

fortsatter vi prata om engelskan och jag fragar: 

Excerpt 5 (178-183) 

Karin 

Rikard 

Men den har engelskan du ha de med en speciallilrare dilr dL. vad 
gor ni dilr dll ## 

Dilr pratar vi engelska hela tiden 
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Karin 

Rikard 

Det gor ni .. . men laser ni och skriver ni ocksa eller 

Vi skriver inte sa mycket vi forsaker bara Hira oss prata (K: m) for 
skriva ar jag inte sa bra pa inte han heller 

Rikard framhaller genomgaende att hans kompis har oeksa svart, som exempelvis i sista 

rep liken ovan: 'for skriva tirjag illte sa bra pa illte hall heller '. Rikard betonar alltsa hela 

tiden at! det inte bara ar han som har 'dylexi' utan det ar flera i hans klass som har 'dylexi '. 

Detta fOrhallningssatt aterfinns i flera barnintervjuer, inte minst bland de barn som avvisar 

dyslexidiagnosen i relation till sig sjalva. Exempelvis, Isak, 11 ar, utredd oeh test ad yid 

Laseentrum, betonar att han inte ar det end a barnet med dyslexi. Isak markerar att det ar 

manga som har 'dysselexi' nar vi pratar om vem han har som speeiaiHirare. Jag uppfattar 

fOrst att Isak sager att det ar 'haIlS' larare oeh fragar darfor: 

Excerpt 6 (193·212) 

Karin Vad ... ar hon bara din fro ken 

Isak Nej hon ar han har massa barn det finns mass a barn som har dysse· 
lexi ocksa 

Karin Jasll.. .massa barn 

Isak Ja det finns flera stycken 

Karin Gar ni allihopa dit till henne da eller 

Isak Nej del ar olika dagar...en del gar bara och laser sahar (K: m) en del 
av ettoma haT dysselexi (K: hm) haT jag hart i alia fall 

Jag tolkar Isaks sat! at! saga 'massa bam som har dysselexi' som en markering for att klar· 

gora att det finns andra barn som ar lika honom. Det blir et! satl for honom at! havda att 

hon/han inte ar olik eller annorlunda pa ett satt som skiljer honom fran andra barn. Genom 

om att framstalla sig som en bland manga andra minskar risken att framsta som annorlun· 

da. Det ar manga barn som gar till speeialundervisning, det ar flera bam som har 

'dyss/e/exi', oeh som i Rikards fall, det ar andra barn som har svart for at! skriva. 

Vad betraffar den skillnad som visar sig mellan Rikard oeh Henrik menar jag at! et! anam· 

mande av dyslexi som medieinsk diagnos inte automatiskt innebar att termen anvands pa 

samma satt. Trots att bada tva ar diagnostiserade enligt ett medieinskt praglat monster, oeh 

att bada pojkama hanvisar till diagnosens underliggande orsak som ett kroppsligt fenomen 

('sellfodsel' oeh 'sjllkdom') ges dyslexi olika betydelser i relation till hur pojkama fram· 
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staller sig sjalv i fOrhallande till andra runtomkring. Rikard stravar efter att framstalla sig 

som alia andra, trots 'dylexi' medan Henrik, med hjalp av begreppet sjukdom framstaller 

sig sjalv olik andra barn pa grund av 'dyxlexi'. 

'Jag itaI' hara liis oclt skrivsvilriglteler' 

Dyslexi som begrepp kan ocksa anvandas som et! sat! at! klargora vad man illle har, vilket 

Therese ar et! tydligt exempel pa. Therese, 13 ar testades pa Lascentrum i borjan av arskurs 

4. De testningar som gors pa Lascentrum be star till stora delar av en kartIaggning av svaga 

och starka sidor i bamets sat! att lasa och skriva och kan sagas ha en tydJig specialpedago

gisk karaktar. Diagnostiseringen syftar i ett specialpedagogiskt sammanhang snarare till at! 

presentera et! litgardsforslag, an at! fasts tall a en medicinsk diagnos (se t ex Caristrom, 

1996, s. 65). Manga av de test ar som anvands pa Lascentrum ar hiimtade fran specialpeda

gogisk teoribildning men psykologiska test anvands ocksa. Det ar test som ar utarbetade 

inom ramen for kognitionspsykologisk teori, diir bland annat bamets avkodningsfunktioner 

testas. 

Therese, 13 ar anvander term en 'las- ocll skl'ivsvill'igllelel" i relation till sig sjalv och re age

rar darfor pa mitt sat! at! fraga 'del hal' //led ltis- ocll skl'ivsvilriglleler dil ... dyslexi .. . brllkal' 

dll saga dyslexi sjiilv el/er .. . . dar jag anvander termema som synonymer. Det ger upphov 

till foljande dialog 

Excerpt 7 (483-499) 

Karin 

Therese 

Karin 

Therese 

Karin 

Therese 

Karin 

Therese 

m ... det har med las och skrivsv~righeter da...dyslexi .. brukar du saga 
dyslexi sjalv eller 

Jao ... (K: eller) jag brukar liksom inte saga dys ... las och skrivsv~rig
heter det ar en i klassen sMar ... Robert (K:m) och hon han har s~hiir 
dyxlexi sMar 

Men det ar inte samma som du har alltsa 

Nej ... jag har bara skriv ... las och skrivsv~righeter han har dyxlexi 

Vad ar skillnaden da vet du det 

Jo .. . han har s~ har mycket sahar .. .jag ... jag ... det ar val altjag kan 
nog fit hjalp med alt lara mig det men han kan inte lara sig ... eller n~t 
saciar (K: jaha) det ar n~t s~n dar tror jag ... jag ar inte hundra p~ det 
sadar 

Nej .. . men du har hiirt vuxna 

Ungefar alt han ... han har mycket sv~rare Iiksom djupare grejer 
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Har gor Therese en tydlig atskillnad mellan at! ha dyslexi oeh at! ha las oeh skrivsvarigheter 

med hjalp av en jamforelse mellan sig sjalv oeh en pojke i klassen. Robert tillskrivs dyslexi 

oeh genom att jamfora med sig sjalv: 'jag har bara skriv .. . ltis och skrivsvGrigheter ' klargor 

Therese att det finns en skillnad vad galler termemas innebord oeh det lilla ordet 'bam' blir 

et! satt att betona at! las- oeh skrivsvarigheter ror sig om nagot mindre i omfattning. Skillna

den mellan dessa begrepp utveeklas sedan ytterligare genom at! Therese lyfter fram moj lighe

ten att fa hjalp som en sarskiljande faktor. Hennes jag kall /log fa hjtilp all ltira mig det' 

framstalls som en skillnad i forhallande till' hall kall illte ltira sig '. Redogorelsen avslutas med 

att Therese sager att dyslexi ar nagot 'svarare' oeh att 'hall har liksom djllpare grejer '. Den 

har redogorelsen over skillnaden mellan las- oeh skrivsvarigheter oeh dyslexi skapas i samta

let, dar mina fragor leder Therese vidare i de distinktioner hon gor. Therese anvander sig se

dan av termema 'djllpare grejer' som en metafor for' mycket svarare' i sin redogorelse av 

skillnaden mellan dyslexi oeh las- oeh skrivsvarigheter. Therese gel' pa det har sattet ytterliga

re mening at distinktionen genom att anvanda metaforen 'djup'. Detta sat! at! anvanda metafo

ren 'djllP' for 'mycket svarare' kan ses relation till ett vasterlandskt kulturellt praglat satt tol

ka, strukturera oeh klassificera fenomen i omvarlden. Enligt Georg Lakoff oeh Mark Johnson, 

sprakforskare ar metaforer barare av kuIturella varderingar oeh normer. "The most jzllldamell

tal vallles ill a cllltllre will be coherellt with the metaphorical structllre of the most jzllldamell

tal cOllcepts ill the cllltllre." (Lakoff & Johnson, 1980, s. 22). Lakoff oeh Johnson skriver 

speeifikt om 'yta-djup' som del av ett mer omfattande metaforiskt system som de kallar 

"eontainer-metaphors" dar ytan oeh djupet kopplas till respektive det vi ser - det synliga pa 

ytan - respektive det osynliga pa djupet. Dessa "container-metaphors' knyter an till ett satt att 

prata dar 'yta' kommit att signifiera det lattsamma oeh mindre allvarliga, medan 'djup' lankas 

samman med det tyngre oeh allvarligare fordolda (Lakoff & Johnston, 1980, s. 97-99). 

Genom att Therese knyter an till den har metaforen i en berattelse om sig sjalv, dar det 'djupa' 

relateras till en annan person, framstaller hon sig som en person som inte har sa stora svarig

heter (som andra) oeh vars lasproblem kan atgardas. Det ar ett tema som oeksa gar att lasa in i 

Therese' redogorelse over hur myeket, eller rattare sagt, lite speeialundervisning hon har. Jag 

fragar om hon har speeialundervisning oeh Therese svarar: 

Excerpt 8 (359-367) 

Therese Neej 
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Karin 

Therese 

Karin 

Therese 

Du har ingenting 

Nej inte i sexan jag hade det i .. .lite pyttelite i femman (K:m) det var 
inte ails mycket da 

Hur kommer det sig att du inte har nat sant da 

Men det ar. .. dom tyckte atl jag var mycket battre an alla andra sa 
jag lick inte 

Har tar vi reda pa alt Uirama tyckte att Therese var 'mycket Mitre all alia andra' vilket There

se framsHiller som grund for att hon inte talt nagon specialundervisning att tala om. Nar The

rese pratar om ' alia andra' ar det viktigt alt veta att Therese jamfor sig har med de andra barn 

som tar ell er har talt specialundervisning. Therese har tidigare beskrivit hur hon laser laxor, 

och hur hon tar extra lax or, som elt salt att inte komma efter. Hennes larare har ocksa givit 

henne sarskilt stiid, nagot som tydligen lett fram till att Therese inte, enligt frokens bedom

ning har behovt ytterligare specialundervisning. I intervjun med Therese formas en bild aven 

person som sager oss nagot om hur Therese verkar vilja framstalla sig sjalv. Min tolkning av 

dessa berattelser och redogorelser mynnar ut i en bild av nagon som inte har stora svarigheter 

och som inte behover specialundervisning. 

Men samtidigt uppenbarar sig moment i samtalet med Therese som ar viktiga att kontrastera 

mot bilden av denna person som inte har sa stora svarigheter. Exempelvis, i en berattelse som 

initieras av alt vi pratar om hur hon tranar lasning pa ett datorprogram hemma berattar There

se alt lasningen har f<irbattrats via datortraningen: 'jag trorjag har fait lart mig lite mer' (rad 

304). Sedan fortsalter hon att redogora for hur traningen gar till och plotsligt borjar hon berat

ta om sin lillasyster som ibland silter med yid datom och hur hemskt det kan bli. 

Excerpt 9 (313-318) 

Therese 

Karin 

Therese 

Men det ar sa hemskt fOr Amanda min syrra min lillasyrra hon lik
som hon ba' ... hon laser'tjatlefort ba' ... ifall man inte hinner med det 
kan man bara fraga henne liksom vad det stod (K:m) hon ba'men 
det fdrstar du val sag du inte va ... neeej 

laha sa du sa...hur kanns det da nar hon kommer dar da 

Det ar lite sadar. .. vada da varfdr jag ar ju mycket aldre an henne ju 
(K:m) sa da vill jag ju kunna lasa mycket Mttre an henne 

Har nttrycker Therese pa ett tydligt salt det dilemma som uppstar nar lillasyster plotsligt laser 

snabbare och nar lillasyster ger rost at anklagelsen 'mell det forstar dll val sag dll illte va ... '. 

Lilla-systers ord ovan bar pa ett implicit antagande om alt man ska bade knnna hinna se, och 
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lasa vad som star pa datorskalmen och forsta innehiillel. Har pratar Therese om situationen 

som 'hemsk' eftersom hon, som aldre syster viII' klllllla ltisa myeket btillre tin ' lillasyster. Se

dan fortsatter Therese att beratta om lillasyster, och hur fort hon laser och borj ar sedan redo

gora fOr hur hon sjalv bestamt sig for att handskas med detta. 

Excerpt 10 (324-332) 

Therese Oet ar liksom bara ... okey jag har skriv .. . las och skrivsvarigheter och 
Amanda har inte det och det ar bara art godta (K: m) det finns lik
som inget at! gtira (K: nej just det) det aL..graver man bara ner sig i 
det liksom ... (K:m) da...blir det inte bra pa nat annat heller 

I excerpten ovan anvander Therese 'ltis- oeh skrivsvarigheter' som en diagnos, nagot 'jag har' 

men som Amanda inte har. Oiagnosen ges betydelsen att 'det ar bara all godta' och att 'det 

jillllS liksom illget at! gora '. I redogorelsen laser jag in en uppgivenhet som blir annu tydligare 

nar Therese presenterar vad alternativet ar. Oa 'graver man bara ner sig i det liksolll ' vilket 

jag uppfattar som ett uttryck fOr att inte bekymra sig alltfOr mycket over detta faktum som 

diagnosen framstar som. Therese formedlar i redogorelsen ovan bilden av ett val hon star in

for; antingen acceptera att hon har las- och skrivsvarigheter eller att riskera att grava ner sig i 

del. Och om man graver ner sig i det finns risken att man' blir inte bra pa lIat allllat heller '. 

Therese redogorelse praglas av en uppgivenhet infor ett ode som antyder att hon inte anvander 

diagnosen las- och skrivsvarigheter som ett satt att fOrklara och begripliggora ett fenomen, 

utan diagnosen blir snarare till ett konstaterande, ett ode, som maste godtas. 

Sammanfattningsvis, vilka betydelser tar 'las- och skrivsvarigheter' i Therese satt att presen

tera sig sjalv i intervjun? Jag menar att a ena sidan framstar diagnosen som ett ode, nagot som 

maste godtas, och a andra sidan som nagot 'bara ' som det kommer till uttryck i 'jag har bara 

ltis- oeh skrivsvarigheter'. Dessa skilda betydelser formas i de jamfOrelser Therese gor med 

andra bam. Nar honjamfOr sig med pojken som har dyslexi framstar hennes problem som 

nagot mindre 'bara' medan nar hon jiimfOr sig med lillasyster framstalls diagnosen som ett 

'ode'. I Therese berattelse finns en motsattning som jag skulle vilja pasta kommer att framtra

da som en lasning eftersom dessa tva satt att ge mening at diagnosen inte ger upphov till ett 

berattande om mojligheter och fOrandring. Innanjag fortsatter detta resonemang viII jag pre

sentera Carolins redogorelser och berattelser. 
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Ell beriittelse 0111 joriilldrillg och IItvecklillg 

Carolin, 12 ar ar liksom Therese testad oeh utredd pa Laseentrum, fast i ett lite tidigare 

skede i livet (mellan arskurs tre oeh fyra). Carolins satt att ta ordet dyslexi i besittning ar 

relaterat till en berattelse om fOrandring. lnom ram en fOr berattelsen definierar Carolin 

dyslexi genom att utgar ifran en konkret beskrivning av sattet hon laser pa. 

Excerpt 11 (602-608) 

Karin 

Carol in 

Ok da ... nu har vi inte pratat myeket om det har med las oeh skrivs
varigheter eller dyslexi ... anvander du det ordet sjalv 

Ja ... forst sager jag all jag har dyslexi oeh sen forklarar jag ... dom 
fragar oftast vad det ar (K: ja just det) oeh farklarar jag sen all det 
ar...las oeh skrivsvarigheter oeh laser sakta ... eller all jag laser sakta 
oeh har svart all stava 

I redogorelsen ovan redogor Carolin for hur hon skulle forklara vad dyslexi ar. Forst sager 

hon 'at! det iir ... tas och skrivsvarigheter och liiser sakta '. Darefter hanvisar hon till sig 

sjalv oeh sager 'jag hiser sakta och har svart at! stava '. Carolin utnyttjar pa sa vis en be

skrivning over hur hon sjalv laser oeh stavar for att forklara vad dyslexi ar. Den beskriv

ningen aterkommer oeksa i den berattelse om forandring som tar gestalt under intervjuns 

gang. Det ar en berattelse som handlar om hur Carolins skoltid har praglats av att hon inte 

kunnat lasa oeh hur utredningen pa las-eentrum kom att bli utgangspunkt 'for en forandrad 

situation. Carolin berattar i exeerpten nedan hur det var pa lagstadiet oeh skapar bilden av 

en flieka som upplever en stor skillnad mellan sig oeh andra vad galler lasning av boeker 

Excerpt 12 (648-657) 

Carolin ... jag hade valdigt svart i Hisa i ellan oeh jattesviirt ... men sen i trean 
oeh sa sa Iiksom ... sa sa vill man ju lasa backer da med (K: m) oeh 
jag laste ut en bok (K: m) pa en terminen da (K: m) da laste jag inte 
sa lange .. . oeh sa dom andra slukade backer oeh sadar 

Carolin beskriver hur hon sjalv hade 'vii/digt svart at! tasa i ettan' oeh hur hon i trean 

'/liste lit en bok (K: m) pa ell terminell da ' samtidigt som 'dom alldra s/lIkade backer och 

sadar'. Den har beskrivningen aterkommer nar Carolin oehjag sedan pratar om Laseent

rum oeh utredningen som genomfordes dar. Exeerpten nedan fOljer direkt efter vart samtal 

om utredningen pa Uiseentrum oeh med anledning av etiska aspekter relaterade till risken 

att identifiera den flieka som har kallas Carolin, kan jag inte redovisa he la dialogen. Ex-
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eerpten nedan tar sin utgangspunkt i Carol ins redogarelse, som foljde pa min fraga om hon 

forstatt vad de pratade om yid samtalet efter utredningen. Den inleds med hennes hanvis

ning tillbaks tilllagstadiet oeh de fragor hon stallt sig om 'varfor del illte gick alt ltisa '. 

Excerpt 13 (666-672) 

Carolin 

Karin 

Carolin 

Karin 

Carolin 

.... jag ville ju veta varfar det inte giek oeh lasa .. . far jag laste en 
massa hernma oeh trana men det giek bara inte 

Nej 

Oeh sen Iiksom nar jag lick reda pa vad det var...att jag inte var 
dum i huvet eller nat (K: nej) som jag trodde sjalv ett tag ... sa...det ar 
lattare nar jag hade nat all skylla pa # handlar om 

Vad ar del far nal 

Del ar nar ... svart far oeh lasa oeh skriva ... skriver ... man har svart all 
slava .. Hinga ord ... kan inte lasa Iika fort ... en del kanske laser jattefort 
nar dom laser (K: m) men jag laser ganska sakta sa jag fattar 

I exeerpten ovan aterkopplar Carolin till hur det var tidigare 'jag laste ell lIIassa helllllla 

och tralla med del gick bam ill le 'oeh relaterar det sedan till 'liar jagfick reda pa vad del 

var alt jag illte var dl/m i hl/vel eller lIal '. 'Nar' i det senare yttrandet refererar till samtalet 

pa Laseentrum. Jag uppfattar detta som en myeket fOrtatad redogarelse av en insikt hon 

fiek pa Laseentrum. Hennes yttrande 'jag hade lIal all skylla pa' oeh vad det 'halldlar 0111 ' 

antyder hur insikten ledde fram till en rad lattnader for Carol ins del. Hennes svar pa min 

fraga 'vad ar del for lIal da " som ar mitt forsok att aterkoppla till hennes satt att prata om 

'lIarjagfick reda pa vad del var' formar sig aterigen till en beskrivning over hennes lasan

de oeh skrivande. Med hjalp av ett langsamt, lite slapigt tal, med langa pauser illustrerar 

Carolin oeksa hllr hon laser en text. 

Carolin vaver in dyslexi i en berattelse som har vissa likheter med en speeifik berattelse

form som Lars-Crister Hyden i sin genomgang av narrativ forskning valt att kalla proble

matiska berattelser. Det handlar om hur en livsberattelse framstalls i problematiserande 

termer oeh hur den berattelsen iir moj lig att forandra, rekonstruera, i Ijuset av nya insikter 

oeh problemen far darmed en annan position i livsberattelsema (Hyden, 1995b, s. 114-

117). Hyden niimner vidare, i detta sammanhang Ann Hawkins, som utifran ett litteraturve

tenskapligt hall visat pa en form av sjukdomsberattelser som hon kallar "patografier". Ha

wkins pekar pa hur berattelsen om sjukdomen oeh det egna livsforioppet, patografin, foljer 
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vissa fonner. Berattelsen tar sin biitjan i ett tillst!'md som alltmer utveeklats till en kris, som 

sedan bearbetats oeh transfonneras till en central insikt, om det tidigare livet oeh om fram

tida mojligheter. Man kan saga att insikten for med sig miijligheter till ett fomyat liv, dar 

erfarenheter blir varderade oeh tolkade utifr!'m den fOrandrade syn pa tillvaron som insikten 

forde med sig (Hawkins, 1990, s. 549-550; se oeksa Hyden, 1995a, s. 114-115). 

Carolin pratar aldrig om dyslexi som en sjukdom men jag uppfattar att det finns spar av 

patografins fonn i Carolins berattelse. Den kan ses som en berattelse om fOrandring i livet, 

baserad pa insikt. Fiirandringen oeh insikten gestalt as i Carolins berattelse via en rad s k 

retoriska effekter. Retoriska effekter handlar om hur ett fenornen eller en handelse frarn

stalls pa ett visst satt, sorn sager nagot om dels den egna personen oeh dels om konsekven

sema (for en diskussion om retoriska effekter oeh sjukdomsidorn, se HyMn, 1995a, s. 116-

118). I Carolins fall ar de retoriska effektema uppbyggda kring hur det var forut oeh hur en 

forandring intradde efter utredningen pa Laseentrurn. For det forsta frarngar det hur svart 

Carolin hade det pa lagstadiet (se excerpt 12 och 13 ovan). Att 'hon hade valdigt svart att 

ltisa i ettan " och att 'dom andra slllkade Nicker' och hur hon 'laste en II/assa hell/II/a och 

trana men det gick bara inte '. En implicit utgangspunkt i den berattelse sorn fonnas ar att 

barn ska kunna liisa i arskurs loch 'slllka' bocker i arskurs 3, vilket for rned sig att Caro

lins egna lasande oundvikligen blir frarnstallt sorn ett problem oeh sorn nagot bristfalligt. 

Carolin funderar over 'jag ville jll veta varfor det inte giek oeh ltisa' och berattelsens nasta 

del kan sagas utgoras av hur insikten 'nar jag jiek reda pa vad det var att jag inte var dum 

i hl/vet eller nat' sorn fOrde rned sig att Carolin fick nagot att 'skylla pa '. Forandringen tar i 

berattelsen en rnoralisk dimension och ger Carolin rnoj lighet att friinhanda sig alia even

tuella pastaenden att hon ar dum. Den berattelse sorn Carolin fonnar i intervjun rnynnar ut i 

poiingen att Carolin tick rnojligheter att forsta och forklara det sorn tidigare hade upplevts 

sorn pafrestande och besvariigt. Pa sa satt har den givit henne mojligheter att hantera pro

blernen rned lasning genom att helt enkelt konstatera att sa hiir laser jag - 'jag laser sakta 

sajagfattar' (se excerpt 13, s. 52). 

Det frarnstar sorn om Carolin har anarnrnat en fonn att beratta om sig sjalv och dyslexi sorn 

erinrar om en kulturellt och social! fonnad berattelsetradition, dar forandringen baserar sig 

pa en insikt sorn leder till fOrandrad livssyn och rnoralisk avlastning. Carolin anvander dia-
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gnosen pa et! sat! som framstar som verkningsfullt vad galler at! forma en berat!else om 

fOrandling. Diagnosen fu i hennes berattelser symbolisera en insikt som oppnar upp for en 

rad mojligheter vad galler att presentera sig sjalv och den egna fOrmagan. I Therese fall blir 

diagnosen narmast framstalld som ett ode som maste godtas och framtrader som en symbol 

fOr ett ode och nagot Therese maste godta. 

Dyslexi SOIll ell fraga 0111 skI/Id ocll 1II0ral 

I texten ovan namnde jag att i Carolins berattelse fanns en moralisk dimension. Det ar et! 

viktigt tema som jag har vill inleda ett resonemang kring och diskutera narmare. Carolin 

anvander dyslexi for at! avlasta sig moraliskt; 'jag hade Ilat all skylla pa' vilket paminner 

om hur Henrik ocksa anvande dyslexi som et! sat! at! avlasta sig moraliskt, med den skill

naden at! han hanvisade till at! dyslexi ar en sjukdom och darfor 'illte Ilagollsfel' (se sid ). 

Henrik anvander sig av dyslexi som sjukdom och diirmed som et! tillstand som ligger utan

fOr ramama for manskligt handlande. Den moraliska avlastningen kopplas till en biologisk 

grund. I Carolins redogorelse over hur hon laser och skriver blir den langsamma lasningen 

et! faktum i sig som anviinds fOr at! fOrklara vad dyslexi ar. Carolin framhaver darmed 

olikheter i sat!et att lara sig att lasa, skriva och stava som grund for att avlasta sig mora

liskt, utan att hanvisa till sjukdom eller medfoddhet eller dylikt. Det visar pa olika sat! at! 

anvanda diagnosen och at! skuldavlastning inte nodvandigtvis maste innebara att man 

hanvisat till biologiska orsaker. 

Men fragan ar var skulden kommer in i sammanhanget? Vad iir det som dessa barn riskerar 

at! bli skuldbelagda fOr? Ar man 'skyldig' om man inte kan Uisa eller om man laser lang

samt? Jag vill har referera till Per, 10 ar och hans berat!else om en specifik handelse. Det ar 

en berat!else som visar hur lasning, formaga och skuld vavs samman pa et! sat! som anty

der komplexiteten i fragoma ovan. Pers berat!else utspelar sig i klassrummet och initeras i 

ett sammanhang dar vi pratat om varfOr Per tyckte det var jobbigt att bli hamtad av talpe

dagogen, fOr de testningar som lag till grund for diagnostiseringen. Per ut!ryckte sig kring 

svarigheten med at! svara pa klasskamratemas fragor om varfor just hall skulle ivag. Min 

inledningsreplik i dialogen nedan relaterar sig till att han pratat om att det ar svart ochjag 

fragar da om det ar fOr at! man gar 'sjiilv'. 
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Excerpt 14 (401-405)" 

Karin: 

Per: 

AI det (.) nej just det (.) men ar det (.) ar det for at! man gar ivag 
sjiilv da \ror du 

Det ar nog for at! (.) det ar han han ar sa dalig Iiksom (.) det ar sa at! 
vissa sager sahar (.) till mig (.) ja (.) eh nar nar jag Iiksom inte hin
ner med att skriva handstil eller nat sant dar (.) sa sager jag sahar 
nae viinta lite (.) jag har inte hunnit skriva klart och sa sager dom 
C.) sa sager nagra killar sahiir jamen (paus) ja det ar val inte varat rei 
at! du inte kan lasa (.) och sahar laskiga 

Per uttrycker i sin berattelse ovan att 'vissa sager silhar' nar han inte hinner skriva klart 

och ber alia at! vanta, at! 'jamen .. ja del ar val ill le vilralfel at! dll illle kan liisa '. Indirekt 

kan vi i yttrandet ovan lasa in en hanvisning till at! det ar Pers fel och nagot som andra inte 

ska behova lida for. Vad ar det som ligger bakom ett sMant uttryck? Oavset! om det!a har 

sagts eller om det ar Pers fantasier om vad andra kan saga till honom framtrader har en fo

restallning om at! den enskilda personen ar skyldig till den oformaga som tillskrivs hen

ne/honom. 

Resonemanget om skuld och moral skulle kunna lankas samman med vad den brittiske so

ciologen Nicolas Rose diskuterar kring moderskap/foraldraskap i den modem a vaster

landska vaiflirdsstaten. Det ar nagot som har kommit att struktureras kring ord och resone

mang som antyder at! barns misslyckande respektive ftamgang i skolan ar aVhangigt fdr

aldrars formaga at! stimulera och engagera sin barn i sin inlaming och utveckling. I talet 

om barns normala utveckling har foraldraskapets moraliska ansvar at! tillgodose bamets 

kognitiva och emotionella utveckling rat! en allt stOrre tyngd (Rose, 1989, s. 195-199)34. Ar 

det sa at! talet om moderskapetlforaldraskapets plikter och aligganden ocksa ar barare av en 

moralisk dimension som tas over av bamen sjalva? Ar det sa at! bamen tillagnar sig et! re

sonemang som bygger pa at! barns misslyckande i skolan alltid har en forklaring och dar

med en skyldig person som inte 'rattat till' felaktiga eller bristfalliga fdrhallanden? Det in

nebar i nasta steg at! talet om skulden rekonstruerats och lankats till bamet som person? 

33 Excerpt 14 ar transkriberat utifrAn ett lite annorlunda transkriptionssystem. 
H Se ocksa Valeric Walkerdine (1988; Walkerdinc & Luccy, 1989) fOr en angransande diskussion om hUT moder
skapet regleras diskursivt. Under valfardsstatcns utveckling har moderskapct kommit att lankas samman med ideer 
hamtade fran bamcentrerad pedagogik oeh utvecklingsspsykologi. Moderskapets omsorger framsHiIIs som ett villkor 
oeh garant for en nomlal utveckling och tenner som stimulering, lck och engagemang anvands flitigt fOr att teckna 
bilden av moderskapets moraliska grund. 
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Sammalljattallde kommelllar; aft reialera diagllosell lill dell eglla persollell 

Det som varit kanneteeknande for de barn som presenterats i avsnittet ovan ar att de pa ett 

tydJigt satt relaterat diagnosen till den egna personen. Sattet att gora detta har varierat, allti

frim en tydlig anknytning till en medieinsk diskurs, dar dyslexi pratas om i termer av sjuk

do m, till ett mer generellt satt att knyta diagnosen till en sjalv genom ett tydligt 'jag har 

dyslexillas- oeh skrivsvarigheter'. Den innebord som diagnosen tatt i bamens berattelser 

skiljer sig at men det som kan diskuteras narmare ar vi lken symbolisk funktion som dia

gnosen fyller. Utifran mina tolkningar av bamens berattelser ovan menar jag att diagnosen 

dyslexillas- oeh skrivsvarigheter har i vissa av de berattelser oeh redogorelser om redovi

sats (Henriks, Rikard, oeh CaroJins), tatt en symbolisk funktion som darmed ar oppen for 

en rad olika inneborder. Dyslexillas- oeh skrivsvarigheter har i dessa berattelser oeh redo

gorelser nyttjas till att avlasta sig moraliskt, att beskriva oeh ange orsak till svarigheter att 

lasa oeh skriva oeh den har anvants som grund for att kategorisera oeh klassifieera sig sjalv 

oeh de egna erfarenhetema man gjort i fOrhallande till andra manniskor. Daremot tolkar jag 

Therese berat!elser oeh redogorelser som praglade av en lasning, dar las- oeh skrivsvarig

heter som diagnos inte kommit till anvandning pa ett sadant satt at! Therese har 'nytta> av 

den i en symboliseringsproeess. Den framtrader snarast som et! ode, nagot hon maste godta 

ut an at! for den skull 'grava ner sig' . Det innebar at! Therese sat! at! anvanda diagnosen las

oeh skrivsvarigheter oeh som jag vill rikta uppmarksarnheten pa framstar som om den inte 

satts i rorelse genom att applieeras pa en rad skiftande situationer, utan den har lankats 

samman med den konkreta svarigheten at! lasa, eller skriva, oeh darmed blivit ett ode som 

ar svart att distansera sig ifran. Det har ar inledningen till en Hingre diskussion om hur dia

gnosen kan komma at! ta skilda betydelser i bamens formande oeh omformande av identi

teter vilket jag kommer att fullfOlja i slutdiskussionen. 
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DysJexiIHis- och skrivsvlirigheter i eU specifikt sammanhang 

I foljande avsnit! vill jag diskutera et! fOrhallningssatt gentemot dyslexi/las- oeh skrivsva

righeter som tar sig et! annat uttryek an vadjag beskrivit ovan. Det ar ett forhallningssat! 

som praglas av att dyslexillas- oeh skrivsvarigheter har lankats till ett speeifikt samman

hang som beror den egna personens vardag oeh erfarenheter. De fyra bamintervjuer som 

ska presenteras i detta avsnitt karaktariseras av at! dyslexi/ las- oeh skrivsvarigheter an

vands i relation till speeialundervisningen, bade som plats oeh som uttryek fOr en sarskild 

larare. Darutover finns inte dyslexi/ las- oeh skrivsvarigheter med i berattelser oeh redo go

relser som formuleras under intervjuns gang. De barn som kommer att framtrada i detta av

snitt ar Anton, Josefin, Viktor oeh Tobias. Josefin oeh Anton har testats oeh utretts pa 

Uiseentrum, oeh Viktor oeh Tobias har genomgatt en s k skolutredning. 

Beriittelser 0111 foriilldrade skolsilllalioller 

Josefin ar 12 ar oeh gar i arskurs 6 yid tiden fOr studien. Josefins satt att saga 'jag har dys

lexi' ar i intervjun nara relaterat till en berattelse om hur hon, efter att ha blivit testad pa 

Uiseentrum, fiek utiikad speeialundervisning i en liten undervisningsgrupp. Det ar en berat

telse som vaxer fram under intervjuns gang oehjag har valt att rekonstruera berattandet, i 

syfte at! tydliggora vad som berat!as. Josefin gor namligen vissa fOrtydliganden i en senare 

del av intervjun som hanvisar tillbaks till de handelser hon berattat om tidigare. Dessa for

tydligande har jag valt at! presentera som en introduktion till vadjag menar ar huvudberat

telsen. 

I samtalsavsnittet som foregar exeerpten nedan har Josefin oeh jag pratat om hur arbetet ser 

ut i den lilla speeialundervisningsgruppen. Nar jag fragar Josefin hur det kommer sig att 

hon blev plaeerad i gruppen utspelar sig foljande dialog. 

Excerpt 15 (365-370) 

Karin 

Josefin 

Karin 

Josefin 

Karin 

... hur kommer det sig att du fick ga i den hilr hila gruppen 

De! iir bara fOr att jag har dyslexi 

Det var de! alltsa 

Mm 

Just det...det sa du det kom efter testningen ja ... (J:m) 
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Josefin sager att hon blivit placerad i lilla gruppen ef'tersom hon har dyslexi. I excerpten 

framgar hur jag da blir pamind om hur placeringen var en foljd av testningen som utf6rdes 

pa Lascentrum. Vi utbyter nagra ord om Lascentrum och jag fragar sedan 

Excerpt 16 (380-387) 

Karin 

Josefin 

Karin 

Josefin 

Karin 

Josefin 

Vad var det som hade gjort att dom tyckte att du skulle g~ dit 
//Ldscelltl'lIl11, lIIill kOIllIll.// d~ 

Det var att ... Leif har da han ville ju testa mig eftersom han hade lart 
mig lasa p~ fyra ~r 

Ja just det...oeh du har haft den har froken tidigare som bara hade 
liksom sagt att det kommer da 

Ja 

Sa det var han som drog igang det 

Mm 

Ovan berattar Josefin om laspedagogen Leif, vars ingripande ledde fram till en testning pa 

Lascentrum 'Leif har dil hall ville jll testa mig eftersom hall hade /art lIlig liisa pa fyra al' '. 
De fragment av en berattelse som kan urskiljas i excerptema ovan har alltsa sitt ursprung i 

en langre berattelse, framstalld tidigare under samtalsintervjun, som handlar om Josefins 

skolbakgrund, dar hon berattar vad som hande, varderar detta och vad som blev resultatet 

av handelsf6rloppet. Det ar en berattelse som initieras av vart prat om den specialunder

visning Josefin tar i en liten grupp. I excerpten nedan sa fragar jag om den - dvs lilla grup

pen - fanns innan hennes tid pa mellanstadiet och f61jande berattelse ut spinner sig (' dell' i 

fdrsta yttrandet i excerpten referar tillbaks tilllilla gruppen). 

Excerpt 17 (215-242) 

Karin 

Josefin 

Karin 

Josefin 

Karin 

Fanns den innan oeksa eller var det n~nting som man 

Nej det var ing. det fanns nog inte s~ jattemyeket innan ... det 
var ... det var en som hette Leifhan var laspedagog ar han (K:ja) han 
laste med oss (K: hmm) oeh det var dLvi giek till Liiseentrum sa 
att det var ju inte riktigt klart da om jag .. .fast felet var med Leif oeh 
min grundskolelarare att min grundskolelarare tyekte sa sa har ja 
hon kommer med varen hon blir battre i skolan sa nar han ... hon var 
en san har hon brydde sig inte om mig (K: nej) hon bara ... hon tro. 
jag trodde att hon gjorde det men hon gjorde inte det hon skot !Tarn 
det helt (K: hm) lyfte bort det helt 

Mm ... och sen kom du da till Lascentrum da...femman n~n gang da 
eller 

Nej fyran 

Fyran .. .just det s~ 
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I samtalet med Josefin ovan sil formas en berattelse om hur Josefin hade svilrt att lara sig 

att lasa pillilgstadiet och hur hennes 'gl'lll1dskollarare' inte lagger marke till Josefins svil

righeter. Darefter kommer Josefin in pil hur lasepedagogens, Leif, insatser ledde fram till 

en utredningen pil Lascentrum vilken i sin tur mynnade ut i att Josefin fick biiIja i 'lilla 

gruppen '. Jag menar att Josefins berattelse illustrerar hur 'jag har dyslexi' har blivit lankat 

till en beskrivning over den fOrandringsprocess som forgick henne placering i lilla gruppen. 

Det ar en overgilng friln att ha en larare som inte bryr sig om Josefin till att idag, i den lilla 

gruppen ha en larare som ar med Josefins ord nedan: 

Excerpt 18 (187-188) 

Josefin Jiittesnall ... hard ... och viII arbe!a (K:m) och liksom hon ar frama! 
liksom hon ar bra ... hon ... 

Vad galler ovriga sammanhang, som testningen pil Liiscentrum eller vad hon gor pa speci

alundervisningen ar inte samtalsamnen som sporrar tillliingre berattelser och redogorelser. 

Josefin sager nastan ingenting om sjalva testsituationen och inte sa mycket om hur hon la

ser ell er skriver. Josefin knyter alltsa 'jag har dyslexi' till en berattelse om forandrade un

dervisningsfOrhallanden. I samband med Carolins berattelser presenterades begreppet 

'patografi'. Det betecknar ett specifikt satt att beratta om en orandringsprocess, centrerad 

kring huvudpersonens insikter och som framtrader som en berattelse om en psykologisk 

fOrandring. Josefins berattelse fokuserar istallet pa det konkreta livet i lilla gruppen re

spektive klassen och en forandrad undervisningssituation och byte av larare. Det ar ett for

hlHlningssatt som praglas av att dyslexi lankas samman med sarskilda iltgarder i undervis

ningssituationen, till ett konkret livssammanhang. Det innebar inte att Josefin inte forrned

lar psykologiska aspekter av denna forandring, men de beror snarare relationen till larama. 

Det handlar om hur dessa larare ar och har varit gentemot Josefin snarare an hur Josefin 

sjalv upplever, kanner och tanker kring nagot. Gemensamt fOr bad as berattelser ar poangen 

som ligger i att forandringen varderas i positiva terrner. 

Viktor, 12 ilr gar i arskurs 6 och han pratar ytterst lite om skolan och berattar endast undan

tagsvis om livet i klassrummet. Det skajamfOras med allt som han vill beratta om sin fritid 

och vad han gor med sina kompisar, kort sagt, erfarenheter som han gjort utanfor skolans 

varld. Den berattelse som Viktor formedlar bar pil stora likheter med Josefins. Det ar en be-
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rattelse om en larare som lagger marke till Viktor oeh som staller saker oeh ting tillratta. 

Berattelsen inleds med att Viktor berattar om sin speeialundervisning oeh den speeiallarare 

som han traffar yid tva tillf<illen i veekan. 

Excerpt 19 (176-179) 

Viktor ... oeh sa ar det en speciell mattetimme fOr oss .. .ja ... dom som inte 
kan lasa sa bra (K: m) och sa ar det sahiir nar vi gar oeh lastranar 

I direkt anslutning till detta borjar vi prata om vad de gor pa dessa speeialtimmar. Nar jag 

sedan undrar hur lange Viktor haft dessa timmar hos speeialHiraren (Margareta) initieras 

fOljande berattelse. 

Excerpt 20 (190- 205) 

Karin 

Viktor 

Karin 

Viktor 

Karin 

Viktor 

Karin 

Viktor 

Karin 

Viktor 

Karin 

Viktor 

Hur lange har du gatt hos Margaretha dar dL.har du gjort det alia 

Ja 

Ar pa mellanstadiet 

Nej ... frAn trean tror jag 

Mm just det .. . och da var det 

For dom markte det...jag hade det dar...jag lick ju det fran ettan sa 
giek det ju tre Ar sa markte dom ingenting (K:m) och sen sa kom ju 
en .. Rosmarie tillbaka vAran forra larare (K: m) dA markte hon det 
direkt 

Mm .. vad sa du vad det du lick Mm ettan sa du ... vadA menar du 

Det ah ... las- oeh sv.svarigskriveheter 

Ja ... jaha dom markte det i ettan redan eller du 

Nej dom markte det inte 

Nehej det var sA du menade (V: ja) m ... men det var i trean dA som 
man tankte att nu tar vi gora nimting (V: m) hur markte ... kommer 
du ihag nAnting hur du tankte kring det da 

Jag kommer inte iMg sa mycket 

Berattelsen ovan iir den end a langre sammanhangande berattelse som initieras av Viktor 

som knyter an tilllas- oeh skrivsvarigheter som samtalsamne. Viktors berattelse inleds med 

att (i mitten av exeerpten) ; 'for dom mtirkle del .. jag hade del dtir .. jag fickjll del film ettall 

sa gick del jll Ire ar sa mtirkte dom ingelllillg '. Nar jag sedan fragar om 'del' framgar det 

att 'del' hanvisar till '!as och svareskrivigheler '. Sjalva poangen i berattelsen ar at! det giek 

tre ar oeh 'dom mtirkle del ill le ' medan Rosmarie, en larare som kom tillbaka 'varall forra 
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liirare' markte det 'direkt '. Nar jag i slutet av exeerpten fragar Viktor hur han tankte kring 

det hela da sager han bara att 'jag kommer illte illlig sa mycket '. 

Det som ar utmarkande for Viktors oeh Josefins redogorelser oeh berattelser ar att de lan

kat samman 'jag har dyslexillas- oeh skrivsvarigheter' med handelser som ror sig kring 

handelser i deras tidigare skolliv. Det handlar i bada fallen om en larare som upptaekt att 

nagot inte star ratt till, oeh en larare som med sitt ingripande staller saker oeh ting tillratta 

igen. Dessa larare framtrader i berattelsema som moraliskt overlagsna tidigare larare som 

inte bryr sig eller marker av bekymrner. Det ar berattelser som i intervjusamtalen ramar in 

uttryeket 'jag har dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter' oeh tar funktionen att fcirklara anled

ningen till att de tar speeialundervisning. I dessa bada berattelser framtrader problematiken 

som kopplad till forsumliga larare, en otillraeklighet hos omgivningen, som forde med sig 

att bamet - berattelsens 'jag' - inte blev uppmarksarnmad oeh sedd. 

Diagllos oclz liisalldetlskrivalldet som skilda fellomell? 

Jag skall i det har avsnittet fcirdjupa diskussionen kring hur en s k situationell diagnos oek

sa kan relateras till hur bamen pratar om lasande oeh skrivande. Bamens satt att prata om 

sin skrivning oeh lasning framtrader i ordalag som tar dessa aktiviteter att framsta som re

lativt oproblematiska. Termer som 'svarigheter' eller 'problem' aterfinns inte i deras tal om 

hur de laser oeh skriver. Det har ar ett tern a somjag inleder et! resonemang kring nu oeh 

somjag tar anledning att aterkomrna till. 

lnledningsvis vill jag aterkoppla till hur bamen som tagit till sig diagnosen som del av sig 

sjalva pratar om sit! lasande oeh skrivande. Carolin, Henrik, Per, Rikard oeh Therese pratar 

om sin lasning som ett bekymrner oeh problem kopplat till dem sjalva. Visserligen i olika 

omfattning oeh pa olika satt. Carolin med sina noggranna beskrivningar, Henrik med sitt 

korthuggna 'jag kall illte liisa ocl! skriva ' (rad 190). Therese med sina beskrivningar fran 

datortraningen, Per med sin berattelse om andras anklagelser angaende hans lasning oeh 

Rikard, som jag inte redovisat, men som pratar om lasning som jobbig med hanvisning till 

kroppsliga men 'jag far Ollt i Ill/vet ibland nar jagjobbarfor mycket Ilmed laxor, min 

kommll' (rad 286) eller 'sitta skriva da .. .Iy·arllan kandes som att dell sprallgdes ' (rad 216). 

Dessa beskrivningar av hur lasandet oeh skrivandet framstar som overensstammande med 
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den diagnos bamen latt. Men det star i kontrast till vad som visat sig bland de barn som 

framsUiller dyslexi/las- och skrivsvarigheter som relaterade till en specifik situation. 

Nar jag fragar Viktor vad det ar som gor att han har svart med lasningen och behover extra 

traning sager han bara 'den gal' rail sa bra nll' (rad 184). Han stall er det hela i ett tidspers

pektiv, ett utvecklingsperspektiv, dar nagot har gatt fran det samre till det battre. Viktor be

rattar vidare om sin lasning och hur han laser hockeytidningar. Sedan fragar jag honom om 

han hinner med att lasa pa texten pa tv-rutan. 

Excerpt 21 (221-233) 

Karin 

Viktor . 

Karin 

Viktor 

Karin 

Viktor 

Karin 

Viktor 

Hinner du med at! lasa pa teven da ... nar det ar text 

Ja 

Det gor du ... da ar du rat! snabb ju 

Lite sildar ibland kan manju va sadar...triit! och sa 

Mm ... men nar du skriver dil...det fungerar bra eller vad tycker du 
sjalv 

Ja det gar bra 

Stavning .. 

Ja det Mller vi ocksa pa (K: m) med men jag har blivit battre 

Har ser vi i sista repliken hur Viktor framhaller att han har blivit battre pi! stavning pa 

samrna satt som han pratar om att han blivit battre i lasning. Viktor verkar mana om at! 

markera att han kan lasa och nar jag fragar 'hinner dllllled all /asa pa teven da' svarar han 

fOrst 'la' men drar sedan tillbaks havdandet genom att hanvisa till att han iir 'troll Oell sa' 

nar jag sager att 'da ar dll rail snabbjll '. Det vi lar reda pa i Viktors berattelser och redo

gorelser ar att lasandet framstalls som nagot under fdrandring, en fdrandring till det battre. 

Det ar ett satt att prata om lasande som aterkomrner ocksa i Antons och Tobias berattelser. 

Anton ar 11 ar och gar i arskurs 5. Hans fdrhallningssatt till dyslexi/las- och skrivsvangqe

ter liknar Viktors och Josefins satillvida att det i hans berattelser och redogorelser finns 

tydliga kopplingar mellan specialundervisning och '/as- och skrivsvarigheter' som Anton 

sager. 
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Magda ar Antons speeiallarare sedan arskurs tre oeh leder den sarskilda lasgrupp som inrat

tats pa Antons skola. Att den har lasgruppen formats pa basis av att han oeh nagra andra 

har His- oeh skrivsvarigheter framkommer i en redogorelsen over vad som sagts i klassen 

angaende den grupp pojkar som varje dag lamnar klassen for att ga till sin lasgrupp 

Excerpt 22 (685-689) 

Anton 

Karin 

Anton 

Karin 

Anton 

... Iararna har berattat det oeh sAdar 

Ja ... dom har berattat del i klassen 

Ja .. . 

Mm ... vad har dom sagt dA 

Ja .. . det ar jag oeh nAgra till som har las- oeh skrivsvArigheter oeh sa 
vi far gA ivag 

Antons satt att prata om lasgruppen i relation till klassrumsundervisningen antyder att las

gruppen ar nagot positivt. Anton sager exempelvis om lasgruppen att det ar 'lIlycket klltare 

dar all har .. .pa ... tektioll ' (rad 540) . Oeh vidare att det beror pa att Magda, speeiallararen 

'hiUar pa sa lIlycket grejer ocll skriva lIlycket och ... sahar' (rad 544). 

Det som jag viII rikta uppmarksamheten pa ar hur Anton pratar om sin lasning oeh skriv

ning som nagot oproblematiskt. Nar jag fragar vad de gor pa svenskan berattar Anton 

Excerpt 23 (382-394) 

Karin 

Anton 

Karin 

Anton 

Karin 

Anton 

Karin 

Anton 

Vad gor man pA svenskan dA 

Mm ... far vi skriva egna berattelser hitta pa vad vi viII (K: hm) som 
vi laser upp sen 

Hm ... hur ar det att skriva berattelser dA 

Kul 

Far man hitta pa sjalv alltsa 

Ja man filr hitta pA helt fritt sAdar 

Hm .. . vad brukar du ta fOr nat dA 

Eh ... Frankenstein har jag skrivit ungefar med en kompis tyekte det 
var kul...eh ... vi uppfann en ... det var Niklas alltsA (K: m) sen skrev 
jag en blomma ... att jag var det ja ... kolla .. . 

Nar Anton pratar om sitt skrivande ar det 'kill' oeh det finns i redogorelsen ovan ett aktivt 

'Jag' som skriver dels 'lIled ell kompis' dels i egen person; 'skrev jag '. Nar jag sedan fragar 
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om lasning och skrivning pa ett sat! som implicit anger att det ar svart svarar Anton genom 

at! hanvisa till stavning fast han ut!rycker aldrig sjalv att det ar et! problem utan han larnnar 

det oppet. 

Excerpt 24 (591-605) 

Karin 

Anton 

Karin 

Anton 

Karin 

Anton 

.. . om du tanker p~ din lasning och skrivning ... vilket ar ... allts~ ofta 
nar jag fragar barn brukar dam kunna saga om dom har svarare med 
skrivning eller om dom har svarare for lasning 

Ja 

Kan du se nagon skillnad 

Ja lasa gor jag ju varje kvall sa det tycker jag ar battre ... det ar stav
ningen som ar 

Det ar stavningen som ar liksom svarast da (A: mm) ... Vad ar det 
som hander nar du stavar da 

Jaaoo ... jag kan ju glomma p och massor sadar .. . om det ar tva eller 
sMar 

I redogorelsen ovan ar det tydligt hur Anton aldrig faller in i talet om svllrigheter utan det 

ar jag som anvander dessa ord. Vad betraffar lasningen sager Anton att eftersom han laser 

varje kvall ar den' blit/re', troligvis som et! sat! at! markera en skillnad gentemot stavning. 

At! lasa vatje kvall innebar i Antons redogorelse at! lasningen gar bra. Skrivandet beror han 

inte utan det ar stavning som han valjer att lyfta fram som respons pa mina fragor. Anton 

anvander inte ordet problem, och svarar inte pa mitt sat! at! prata om 'svariglzeler' utan be

skriver i konkreta termer hur 'jag ka/ljll giomma p oclz massor sadar ... om del ar tva eller 

sadar'. 

Tobias, 11 ar (arskurs 5) gllr regelbundet has sin speciallarare fOr lasundervisning och pra

tar om sina 'Ias- och skrivsvllrigheter' som relaterat till den timrnen, den stunden, pll lik

nande sat! som Anton. Liksom Anton pratar Tobias om sin lasning i positiva ordalag; 'rat/ 

sa bra taserjag /lit' (rad 609) och 'del har blivil myckel bat/re /Ill ' (rad 611). Tobias satt at! 

formulera sig liknar Viktors genom hanvisning till et! nu och en datid, och en forandring 

som lett fram till at! lasningen har blivit 'myckel ballre /Ill '. 

Med utgangspunkt i barns satt att anvanda dyslexi/las- och skrivsvllrigheter som relaterat 

till ett specifikt samrnanhang i relation till deras sat! at! prata om sitt lasande och skrivande 

viII jag fordjupa resonemanget nagot. Dessa barns sat! att prata om sit! lasande och skri-
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vande som nagot relativt oproblematiskt star i motsattning till att de tatt diagnosen dys-

lex ill as- och skrivsvarigheter. Hur kan man forsta denna till synes oproblematiserande in

stallning tilllas- och skrivaktiviteter? Ar det ett forsvar utvecklat i intervjusituationen? Ar 

det ett generellt motstand emot vuxenvarldens problematisering och ett altemativt satt att 

prata om lasande och skrivande, utvecklat av dessa barn? Eller ar det bristande insikt? Med 

avstamp i Barbara Riddicks (1996) studie av barn med dyslexi skalljag nu forsoka fOrdju

pa mitt resonemang kring detta. 

Bams eglla bedihllflillg av sitt liisallde ocll skrivallde 

Barbara Riddick (1995; 1996) har genomfort en studie av engelska barn med dyslexi.3s Den 

delstudie som ar intressant i det har sammanhanget handlar om hur bamen, i en intervjusi

tation, pratar om och bedommer sin las- och skrivformaga. 36 Riddick gar igenom hur bar

nen pratar om sin lasning och skrivning och havdar att aldem framstar som en viktig faktor 

for att fOrsta vad bamen definierar som problem. Yngre barn i aldrama 7-8 problematiserar 

lasandet medan aldre barn 9-12 ar betonar skrivandet och stavande som problem (Riddick, 

1996, s. 122). Riddicks slutsatser ar att nar banien natt 9-10 ars aldem har lasningen 

kommit att forbattras pa ett satt som gor att bamen inte Hingre ser sig som 'icke-lasare'. 

Daremot framtrader en oro over lashastighet i bamens intervjusvar, vilket Riddick havdar 

hor samman med en dels okad medvetenhet om sitt egna satt att lasa i relation till andra 

barns satt att lasa, dels till okade kravnivaer i skolan generellt. Om vi helt kort aterkopplar 

till fOreliggande studie ar det uppenbart att lashastighet och lilngsam lasning framstalls som 

problem av milnga. Som vi minns pratar Carolin om sin 'langsamma lasning' (se sid ), 

Therese hinner inte lasa pa datom (se sid ) och Viktor pratade om hur teve-texten ibland 

ar svar att hinna lasa (se sid ). Riddick fortsatter sedan att diskutera ytterligare ett empi

riskt fynd som blir intressant i sammanhanget. Riddick sager att "".some of the youllger 

childrell ill particular tellded to ullderestimate their difficulties and appeared reluctallt to 

acknowledge them" (Riddick, 1996, s. 124). Det ar ett pastaende som Riddick gor pa basis 

35 Det overgripande synct ar flerfaldigt. For det fOrsta ar studien amnad att undcrsoka sjalva diagnostiseringsproces
sen, for det andra att undersoka hur bamen uppfattar dyslcxi, bade som diagnos och som renamen, och siutligen, att 
utrcda social a och psykologiska konsckvenser av att ha dyslexi (Riddick, 1996, s. 53). Studien ar som synes bred och 
Riddick uttrycker en onskan om att farena kvalitativa och kvantitativa ansatser 
36 Studien omfattar 22 SI barn, mcllan 8-14 M, som tir ulredda och diagnostiserade som nonnalbegavade barn med 
dyslexi . De erhAller specialundervisning pa Dys lexia Institute i Durham, England (avgiftsbelagd specialundervis
ning), varav halftcn av bamen kommer fn\n arbetarklassfamiljcr, och andra halfien som medelklassfamiljer (Riddick, 
1996. s. 53). 
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av att hon har testat bamens lasning och skrivning, darefter intervjuat dem och foraldrama 

(barn och foraldrar var fOr si g) om bl a hur de bedomer sitt lasande, skrivande och stavan

de. Bamets och de vuxnas bedomningar jamfOrs sedan med testresultaten och i den jamfO

relsen ar bamets bedornning mindre exakt medan fOraldramas (las modramas) bedomning 

overensstammer med testresultaten. Riddick (1996) staller sig da foljande fraga: 

This raises the question of why some children responded in the way that they did. 

Were they genuinely unaware of the extent of their difficulties or were they perso

nally aware but not willing to admit to them, or had they consciously or un

consciously minimised their difficulties in order to keep their self-esteem intact? 

(Riddick, 1996, s. 125-126). 

Jag viII pasta att citatet visar hur Riddick i sitt resonemang ser las- och skrivsvarigheter 

som ett i grunden objektivt fakta, som fasts tails i psykometriska test. Variationen vad gliller 

individemas satt att uppfatta las- och skrivsvarigheter hanfors till individuella psykiska as

pekter sasom sjalvkansla och grad av medvetenhet om problemet, snarare an att ses som ett 

tecken pa att las- och skrivsvarigheter som fenomen ar svardetinierat. I motsats till Rid

dick, viII jag havda och rikta uppmarksamheten pa att begreppet 'Iassvarigheter' ar komp

lext och darmed omojligt att faststalla i objektiva matt, en gfmg for alia. I Riddicks studie 

erMller den psykometriska bedomningen status som utgangspunkt nar subjektiva bedom

ningar av 'Iassvarigheter' ska studeras. Det tar till konsekvens att bamens bedornningar 

framstalls i termer av 'missbedornning' eller 'felbedomning' vilket tydligt visar Riddicks 

' bias' vad galler tilltron till psykometrisk metod (se vidare Mehan, 1996, s. 258-259 om 

hur eb teknisk bedornning vinner stiirre status an social bedornning i situationer nar barns 

inlamingssvarigheter diskuteras). Det ar ett problem menar jag eftersom Riddick darmed 

bortser ifran att presentation och framstallning av vad som ar problem i hog grad ar en kon

sekvens av sprilklig och social interaktion, inbegripet den interaktion som omgardar psy

kometrisk testning (fOr diskussion om testresultat som lika mycket ett resultat av social in

teraktion se t ex Maynard & Marlaire, I 992).Vad galler min standpunkt menar jag att det ar 

viktigt att beakta barnens satt att bedoma sin lasning och skrivning och att avfarda dessa 

som 'missbedornningar' ar att bortse fran en rad komplexa aspekter i fragan. Men trots att 

jag tinner Riddicks utgangspunkter kritiska pa en rad punkter, tar hon sedan upp en punkt 

som ar viktig att beakta i sammanhanget, inte minst i relation till den diskussion som jag 

viII fOra om hur vi kan forsta bamens satt att prata om sin lasning och skrivning. 
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Riddieks intervjuer med Uirare oeh foraldrar visar hur vuxna slits mellan en anskan att Iyfta 

fram det positiva i bamens prestationer oeh att samtidigt upplysa oeh medvetandegara om 

misstag oeh brister (Riddiek, 1996, s.126-129). Jag lror att det ar en viktig aspekt i sam

manhanget. De barn som i min studie valjer att prata om sit! lasande oeh skrivande i vad vi 

kan kalla oproblematiserande termer bar ses som ~ sat! at! prata om sin lasning. Det ii.r et! 

satt at! prata som bamen kan ha tagit till sig Mm omgivningen oeh anvant i formandet av 

berattelser. Det ar ett p1lst1lende som jag gar med hanvisning till hur Riddiek beskriver for

aldramas dilemma med att 11 ena sidan vilja p1ltala bristema i bamet lasande oeh 11 andra si

dan vilja lovorda barnets positiva utveekling. Det ar fullt majligt att bamen har oeh tar till 
• 

sig b1lda aspektema av detta dilemma oeh att dessa tva skilda slitt at! prata i sin tur bildar 

sprakligt underlag for bamen att anvanda for att i varje speeifik situation forma en berattel

se om hur man laser. Utg1lngspunkten for mina samtal med bamen ar at! de i samtalen re

presenterar barn med dyslexi/las- oeh skrivsv1lrigheter. I detta sammanhang har Viktor, Jo

sefin, Tobias oeh Anton anvant dyslexillas- oeh skrivsv1lrigheter som en kategori som for

klara oeh tydliggara et! handelseforlopp eller en viss situation som har med dem sjalva att 

gara p1l ett konkret satt. Men de anvander inte dyslexillas- oeh skrivsv1lrigheter fOr att prata 

om sin lasning oeh skrivning. I dessa fall har de istallet knutit an till ett satt at! prata om la

sandet oeh skrivandet som betonar utveekling mot n1lgot battre. Detta visar tdjbarheten i et! 

begrepp som dyslexi/ las- oeh skrivsvarigheter. Ett aeeepterande av dyslexillas- oeh skrivs

v1lrigheter som n1lgot man har, som n1lgot 'jag har', foljs inte nOdvandigtvis av ett infOrli

vande av begreppet - diagnosen - i en berattelse om en sjalv oeh om den egna form1lgan. 

Sammallfattallde kommelllar: dyslexilliis- Oell skrivsvariglzeler i ell specijikl sam

malllzallg 

I det har avsnittet har jag velat Iyfta fram hur barn anvander dyslexi/las- oeh skrivsv1lrighe

ter i relation till ett speeifikt sammanhang oeh hur diagnosen framtrader som situationellt 

betingad i dessa berattelser oeh redogarelser. Bamens satt att prata om detta fOr tankama 

till vad vi skulle kunna kalla en 'Iokal identitet' relaterad till ett speeifikt sammanhang. 

Diskussionen om hur barn pratar om sin lasning oeh skrivning, i relation till hur de anvan

der diagnosen - dyslexi/las- oeh skrivsv1lrigheter - har kretsat kring hur dessa barn inte 

problematiserar sitt lasande oeh skrivande i den grad man har anledning att tro, med tanke 
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pa den diagnos de tau. Det har ar nagot tar jag anledning att vidareutveckla i nasta avsnitt, 

d1't det aterigen blir aktuellt fast nu i en annan gestalt. 
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sar sig i hans sat! at! framsUilla alia andra som snabba lasare gor att den egna lasningen 

framtrader som Umgsam. Darefter botjar Iakob redogora for hur han laser och hur han laste 

tidigare 

Excerpt 27 (439-443) 

Karin Kunde du Hisa i lTean d~ 

Jakob Jag vet inte .. .jag 1T0r jag kunde men attjag staka mig lite grann men 
jag 1T0r att jag laste litegrann d~ fast det var ju inte n~t...bra ... jag 
tror jag tog bokstav for bokstav tyst och sen sajag (vi?) hela ordet 

Karin Du satt och ljuda sjalv liksom 

Jakob Ja lite tyst (K:m) jag lite sadiir ' skaaa ni' ... och sen sa jag ' ska ni' 

Iakob anvander i redogorelsen ovan en rad tveksamhetsmarkorer som ett satt atl inte alltfor 

starkt framhava sig som lasare. Exempelvis, ut!ryck som 'tror', 'litegrann' 'inte n1lt bra' 

kan ses som et! satt at! fdrmildra effektema av vad som riskerar at! framst1l et! sjalvhavdan

de anspr1lk. Min frilga ar om dessa tveksamhetsmarkorer ocksil ar et! tecken p1l osakerhet 

infor en motsagelsefull diagnos? A ena sidan har Iakob blivit bedomd som et! barn med 

las- och skrivsvarigheter och a andra sidan uppfattar han sin lasning som oproblematisk. 

Dessa tvil aspekter av diagnostiseringen verkar ha let! fram till at! Iakob valt at! skilja p1l 

sin identitet som 'barn med las- och skrivsvarigheter' och sin syn pil hur han laser. 

Sammallfattallde kOllllllelltar: DyslexiJIiis- Oell skrivsvariglzeter SOIll ell motsiigelsefllll 

diagllos 

Min tolkning ar att Iakob har inforlivat en identitet som 'barn med las- och skrivsv1lrighe

ter' i den presentation av sig sjalv han gor har. I excerpt 27 (s. ) sager han at! 'alia vetju 

alljag ar sail '. Det framst1lr det som nagot oundvikligt. Samtidigt pratar Iakob om sin las

ning p1l et! sat! som gor at! det framstar som om at! han kall lasa. De bamen som i fdrra av

snittet pratade om sin lasning som n1lgot mindre problematiskt, n1lgot som utvecklats till 

det bat!re, framstaller sin 'diagnos' som relaterad till en situation, snarare an till dem sjal

va. Den bristande overensstammelse mellan omgi vningens sat! at! diagnostisera bamets 

las- och skriv( 0 )formaga och bamets egna satt at! formulera sig kring sit! lasande och skri

vande kan darmed fdrstils som bakgrund till at! barnet valjer at! betona situationen och 

konkreta skolforh1lllanden. Och kanske, som et! sat! att hall a diagnosen ifriln sig. IIakobs 

fall daremot, presenterar han sig som at! han 'har liis- Gel! skrivsvarigheter' och hur alia 
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vet att han ' iir sail ' , Jag menar att det framtrader som om ett anammande av diagnosen, i 

relation till en sjalv som person, vilket blir paradoxalt i relation till hans sat! att prata om 

sin lasning, som et! mindre problem, De! ger intryck av att vara ett motsagelsefull! fOr

hallningssat! som kan vara en fOljd av att Jakob a ena sidan velat anpassa sig till omgiv

ningens satt att beskrivna honom som et! barn med las- och skrivsvarigheter, inklusive in

tervjusituationens implicita antagande at! han har dyslexillas- och skrivsvilrigheter och a 

andra sidan uppratthillla en bild av sig sjalv som en kompetent lasare, pa basis av de kon

kreta erfarenheter han gor i sitt mote med texter varje dag, 
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Dyslexi/liis- och skrivsvarigheter som nagot utanf6r en sjiilv 

Det finns barn som under intervjusamtalen yid et! eller flera tillnillen anvander sig av ter

mema dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter utan at! relatera dem till sig sjalva. Intervjuema 

rymmer inga ut!ryek som 'jag har dyslexi' eller 'jag har las- oeh skrivsvarigheter'. I de fall 

termema anviinds relateras de till andra barn, eller framstalls som ett samtalsarnne, vilket 

som helst. Dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter vlivs pa sa vis aldrig in i berat!elser om den 

egna personen. Bamens slit! at! i berlit!andet markera et! avstand till dyslexi/llis- oeh 

skrivsvarigheter framtrlider som ett speeifikt forhallningsslit! oeh de fyra barn som blir ak

tuella i foljande avsnitt lir Eva, Carl, Gabriella oeh Isak. De har alla erfarenhet av att ha 

blivit testade oeh utredda pa lliseentrum men utredningama har genom fOrts yid olika tid

punkter i barn ens li v. 

Den foljande genomglmgen lir upplagd sa att bamens forhallningsslitt visavi dyslexi/llis

oeh skrivsvarigheter framtrlider i relation till !vii aspekter. Den forsta relaterar sig till de 

sammanhang bamen anvander sig av termema dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter. Den andra 

berer hur bamen presenterar sig som lasare/skrivare. Det ar dessa tva aspekter som varit av 

betydelse for att kunna resonera kring det fOrMllningssatt som jag valt att se som ett avvi

sande av dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter i relation till den egna personen. 

Jag kommer at! inleda med at! presentera Eva vars berattelser oeh redogerelser pll et! tyd

ligt sat! visar hur hon bygger upp ett kraftfullt avstandstagande till dyslexi/ las- oeh skrivs

vllrigheter. 

, Hall •. kaIlIlJaIl saga !tar dyxlexi' 

Eva ar 10 ar oeh gar i arskurs 4. Hon klarger direkt at! hon vet anledningen till attjag har 

kommit; 'du vill fraga Dill dyxlexi '. Men Eva sager aldrig att hon har dyslexi genom att t ex 

havda 'jag har dyslexi' eller nagot liknande uttryek ut an begreppet blir under intervjun 

sammanlankat med en pojke som het er Patriek. Berattelsema om Patriek kommer at! utge

ra kontrast till Evas slitt framstalla hur hon sjalv laser oeh skriver. Eva skapar pa sa vis en 

kontrast at! forhalla sig till nar hon under intervjun formar en bild av sig sjalv. Eva berattar 
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alltsa om Patriek som har dyslexi oeh ar relatiyt nyinflyttad oeh presenterar honom sedan 

pi! f6ljande satt: 

Excerpt 28 (248-257) 

Eva ... Patrick han har jattesvart han kunde knappast lasa nar han korn hit 
och (K: oj) kunde inte skriva (K: oj da) och .... vi hade sant prav och 
vi skulle skriva nastan Iva sidor fast jag var inte dar jag var sjuk fast 
klasskornpisar berattat...och da blev han jattearg och sa sa han ## 
och sa gick han ut fOr att orka inte skriva (K: nehej) sa han ... kan 
man saga har dyxlexi # 

Eva formar en berattelse ovan som med sitt temporala f6rlopp oeh en rad effektiya berattel

seelement utgor en s k labovsk "fl/lly formed lIarrativ" (se Mishler, 1986/95, s. 78-83, om 

William Laboy och narrativ analys). Mishler skriyer om hur Laboy har utyecklat begrepp 

for att kunna urskilja ett narratiy i den strom ay tal som utmarker manniskors yardagliga 

sprak. I det har sammanhanget ar Laboys begrepp anvandbara for att visa hur EYa formar 

en berattelse. EYa har i den del ay samtalet som foregar excerpten orienterat mig om den 

plats och de aktiirer dar den speeifika handelsen utspelar sig, som Laboy kallar 

"orientation" (hanyisning till Laboy i Mishler 1986/95, s. 78-83). Vi har da innan pratat om 

skolan och EYas klass, och om Patrick som nyinflyttad. Berattelsen kretsar kring en han

delse - "complicating action" - som uppstod i samband med att klassen fiek en skrivupp

gift dar 'vi skI/lie skriva lliistall tvd sidor '. Det ledde till att Patriek 'blev [han ]jiillearg' 

oeh resultatet blev 'sd gick halll/tfor all orka illte skriva '. EYa utyarderar handelsen

"evaluation"- oeh hanvisar till att Patrick inte orkade, som orsak till at! han giek ut. Att 

EYa sjalY inte var dar 'jag var sjl/k fast klasskompisar har beriillat' ar inte ay betydelse i 

sammanhanget utan det som ar intressant att hon berattar just detta, som ett satt att illustre

ra graden ay Patrieks svangheter. Berattelsens poang - "eoda" - kommer till uttryek i slut

repliken 'sd hall kall mall siiga har dyxlexi W. Genom att anyanda sig ay dessa berattelse

element bygger hon upp en bild av Patriek som pa grund ay dyslexi inte orkar genomfora 

skrivuppgifien oeh som dessutom blir arg oeh gar ut. 

Nar jag ber EYa berattar mer om Patriek oeh 'dyxlexi' fortsatter EYa at! beratta om att Pat

lick inte har testat sig men hur hon kanner till honom efiersom hon deltar i samma special

undervisningsgrupp som Patrick. 
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Excerpt 29 (334-342) 

Eva Ja han har inte testat sig men det marks vet du for Patrick han ar 
med Ingrid ((specialliirarell, mill komm .)) hos mig och han han 
skriver sima har berattelser .. dom kan va en ha Iv sida nar han hallt 
pa ungefar # sen nar han b6rjat pA dom dA hinner han inte skriva 
nagra rader innan han b6rjar teckna (K: hm) # 

Karin Men du skriver langa berattelser dA eller 

Eva Nej jag gillar inte skriva berattelser men jag kan skriva berattelser 
omjag vill 

Eva sager direkt att Patrick har inte testat sig men' det miirks vet dll' och hanvisar till att 

han del tar i samma specialundervisning som Eva, 'has mig', med Ingrid, speciallararen. 

Redan i inledningsrepliken tar vi reda pli att 'hall har illte testat sig mell det miirks vet dll '. 

Har ser vi hur Eva knyter an till ett satt att prata om dyslexi, som nagot som testas och som 

'miirks '. Det som 'miirks' hos Patrick blir i Evas berattelser centrerat kring hans skrivande. 

I excerpten ovan tar vi reda pa att Patricks berattelser 'kall va ell halv sida ' och hur han 

snabbt borjar teckna istallet fOr att skriva. Mot den bakgrunden berattar Eva att hon sjalv 

inte gillar att skriva berattelser 'mell jag kall skriva beriittelser om jag viII '. Patrick kan inte 

skriva, han blir arg om han maste skriva, medan Eva gillar inte att skriva men hon kan 

skriva om hon viiI. Jag vill i det har sammanhanget specifikt lyfta fram hur Eva sager 'jag 

kall om jag vill '. 

Nar vi sedan pratar bocker visar det sig att Eva inte laser mycket och jag fragar om hon blir 

trott av lasandet varvid hon sager 'om jag har lust ott liisa sa liiserjag omjag illte har lust 

sa liiser jag inte' (rad 586-587). Har gor Eva tydligt att det ar hennes lust tilllasning som 

bestammer om hon ska lasa eller inte, inte huruvida hon blir trott eller inte, vilket jag anty

der i min fraga till henne. 

Evas satt att prata om sitt lasande och skrivande gor att det lankas till vilja snarare an for

mliga. Det utgor en kontrast till den bild hon presenterat av Patrick som blir arg eller agnar 

sig at att teckna nar han inte formar skriva. Jag tolkar Evas satt att framstalla sig sjalv pa 

som ett tydligt uttryck for ett avstlindstagande till att bli definierad som en person med 

svlirigheter att lasa och skriva. Det visar sig pa flera stallen i intervjun, exempelvis nar jag 

fragar Eva om hennes lasning och skrivning och vad hon har svart fOr. 
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Excerpt 30 (305-315) 

Karin Men det har med vad ar det...nar du laser och skriver vad ar det som 
ar svart for dig dil 

Eva Ehhh (paus) 

Karin Ar det lasningen mest eller skrivningen 

Eva Nej det ar inget sllnt dar problem jag menar...jag har inte svart at! 
skriva eller svart for at! lasa men det ar visst at! jag nar jag skriver 
och skriver men jag tanker inte pa at! jag gal' fel (K: nehej) jag skri
Vel' och skriver och skriver och sa fill' jag en massa stavfel 

Det vi Car reda pa redogarelsen ovan iir att Eva sager att • hon ar ingel sanl har problem' 

och 'jag har inte svart for all skriva eller svart for all lasa ' utan det som intraffar ar att niir 

Eva 's/a'iver oeh skriver oeh s/a'iver' oeh sa Car hon en massa stavfel. Eva avsager sig bil

den av sig sjalv som nagon som har svllrt for att lasa oeh skriva, • det ar ingel sant dar 

problem '. Eva pratar visserligen om problem hon har med stavning men Evas satt att for

mulera sig kring detta ar intressant. Hon stavar fel ef'tersom hon 'inte tanker pa all [jag] 

gor/el '. Dessa stavfel beror da pa att Eva inte tanker pa det, vilket kan tolkas som ett imp

licit budskap om att skulle hon tanka pa stavning yore det inget problem. Aterigen ser vi 

hur Eva framstaller sig som om hon hade en potentiell fdrmaga, som hon valjer att lata 

komma till uttryek ell er inte. I Evas berattelser oeh redogorelser finns en stravan ef'ter att 

framstalla sig som i kontroll oeh med rat ten att formulera problemet. 

Ell kort rejlektioll over illtervjllsitllaliollell 

Med tanke pa den bild av Eva som presenterats hittills iir det nodvandigt att stanna upp oeh 

reflektera over vad som utspelade sig i intervjusituationen oeh min del i den har sam

talsproeessen. Det som ovan har presenterats som Evas berattelser har jag tolkat som ett 

satt fran hennes sida markera att hon inte iir ett barn med dyslexi. Under sjalva intervjusam

talet minns jag att jag reagerade pa hur Eva uttryekte att hon kunde bade lasa oeh skriva 

vilket framstod som motsagelsefullt i relation till hennes sjalvklara satt att prata om sin 

speeialundervisning oeh om Ingrid, speeialliiraren. Men det ar i ef'terhand uppenbart att jag 

under intervjuns gang misslyekas att direkt tanga upp oeh hora hennes tydliga satt att saga 

att hon inte ser sig som ett bam med dyslexi/ las- oeh skrivsvarigheter. Vad ar det da som 

gor att jag inte Cangar upp detta under samtalet med Eva? Jag tror at! anledningen star att 

finna hur jag kom i kontakt med Evas familj oeh presentationen av Eva yid det tillf<illet. 
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Bada foraldrama var yid tiden fOr intervjun aktivt engagerade i fdraldraforeningen for barn 

med dyslexi. Den berattelse om Eva, och om familjen, jag tar hora pa telefonen, ar en vad 

vi kan kalla 'familjesaga', som tar sin utgangspunkt i foraldramas egna erfarenheter av att 

ha dyslexi som barn, hur de blivit missfdrstadda och hur de havdat sina lYra barns rat! att 

inte bli utsatta och at! behova kampa sasom de har kampat. Eva blev i telefon beskriven 

som en flicka med stora His- och skrivsvarigheter, och berattelsen kretsade kring hur de 

kampat for hennes rat! till hjalp i skolan, med hjalp av en dyslexidiagnos. Det kan relateras 

till vad Kristina Jarkman (1996) beskriver i sin avhandling om familjers satt at! hantera 

vardagen med ett handikappat barn. Foraldrama i hennes studie lyfte fram det problematis

ka i at! infOr myndigheter alltid tvingas att forvarra och forstora bamens problem, som et! 

satt att tillforsakra sig rattigheter och hjalp. Nar de skulle beratta om bamet var det viktigt 

att beratta om det jobbiga, svara och besvarliga, bade for foraldrar och fOr bamet. Det blev 

berat!elser som kom att sta i motsattning till fOraldramas vilja och onskan att lyfta fram 

bamets positiva och starka formagor och att frarnhava bamet som kompetent (Jarkman, 

1996, s.173-175). Situationenjag beskrev, dar jag pratar med Evas far, handlade inte om 

att tillfOrskansa Eva rattigheter och Eva ar inte heller et! funktionshandikappat bam. Men 

samtalet med mig angaende Evas eventuella deltagande i en studie om barn med dys

lexi/las- och skrivsvarigheter kan ha utlost annu en problemorienterad berattelse om Eva 

och dyslexi . 

Om vi atergar till hur motet mellan mig och Eva kom at! utspela sig uppfattar jag det i ef

terhand at! den problematiserande berat!elsen i alltfOr hog grad styr! mig. Det tar till foljd 

att jag inte uppfattar hennes tydliga markeringar mot at! bli omtalad som ett barn med dys

lexi . Jag fortsat!er at! lyssna efter spar i hennes berat!else som snarare bekraftar den bild 

jag tat! av fadem, och stannar inte upp infor den berat!else hon delger mig. Samtalet kom 

emellertid att utgora et! tydligt exempel pa hur Eva valjer att presentera sig for nagon som 

hon vet har tat! information om henne som ett barn med dyslexi. Man kan naturligtvis spe

kulera kring vad som bant om jag konfronterat Eva sjalv med den kraftfulla 'motbild' som 

konstrueras under intervjun men jag staller mig fragande infor mojligheten att lyfta fram 

det!a for henne. Det ar uppenbart at! Eva till viss del vagrar at! anpassa sig till 

'familjesagan' men fragan ar om det hade gat! at! resonera och reflektera over det i en in

tervjusituation som den vi sat! i. 

75 



Det som ar intressant i sammanhanget ar att Eva valjer att inte anpassa sig till familjens sa

ga utan hon soker efter andra satt att prata om sig sjalv. I den har situationen intervjuas Eva 

som 'barn med dyslexi' och den motbild som blir framtradande kan ses som ett satt att 

positionera sig inom den kategori - eller grupp - som omfattar barn med diagnosen dys

lexi . Det som ar uppenbart ar att hon har tillgi'mg till altemativa beskrivningar av sitt satt att 

skriva (tanker inte pa stavning) och laser (laser fOr snabbt, hinner inte uppfatta) som inte ar 

relaterade till dyslexidiagnosen. 

Liisninge/l so", nagot IInder IItveckling 

Isak, 11 ar och Gabriella, 12 ar uppvisar i sina berattelser och redogorelser et! liknande 

monster som Eva. De kanner till termen dyslexi, men undviker i samtalet med mig at! 

koppla ihop termen med ett 'jag' och de pratar om sin lasning och skrivning som m'igot 

som har blivit battre, jamfart med hur det var faIT. De sager inte lika sjalvklart som Eva att 

de kan om de viII och har lust men bada knyter an till ett, vad jag kommer at! kalla, ut

vecklingsperspektiv pa sin lasning och skrivning. Det ar ett satt att prata om sitt lasande 

som ocksa aterfanns hos nagra av de barn som i intervjuema hanvisade diagnosen till en 

specifik hande1se och situation. 

Vad betraffar Isak, lIar och hans satt att prata om sin lasning ar detta tydligt praglat av ett 

utvecklingsperspektiv det vill saga han beskriver sitt lasande som nagot som har varit da

ligt och som idag ar mycket battre. Isak berattar att han blivit mycket bat!re sedan fyran, 

som et! svar pa min direkta fraga om hur det gar med lasningen i skolan 

Excerpt 31 (480-484) 

Isak Viildigt...det gick det har gat! Viildigt det har gat! Viildigt framat sen 
fyran 

Karin Det har det gjort 

Isak Da kunde jag inte liisa ails 

Karin Men nu kan du liisa da 

Isak Mm 

Och yid ett senare tillnille, nar jag aterkopplar till det han sagt ovan berattar Isak vidare 
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Excerpt 32 (544-552) 

Karin Har del varil sA lidigare all duo du kunde inle Hisa ails nar du borjade 
fyran eller hur 

Isak Da kunde jag inle lasa fa si jag jag var bra pa all skriva jag kunde 
skriva den har # 

Karin Du var baltre pA att skriva an lasa 

Isak Mm 

Karin Ar del fortfarande sA 

Isak Pa matten ligger jag sisl av alia «fnissar» 

Genom sitt satt att tydliggora att i fyran 'dd kllllde jag illle /asa' verkar Isak mana om att 

framstalla lasandet som utveeklat till nagot battre som f6rstarks oeksa genom hans satt att 

ofta framstalla lasandet i positiva termer. Han berattar exempelvis nar vi pratar om speeial

undervisningen at!: 'jag trallar pd voka/erna hos hell/le //spec.froken, min komm.// (K: m) 

Ildsta termill b/ir det liisllillgell som gii//er (K: mm) det b/ir ro/igare ' (rad 223-229) .. 

Om vi overgar till Gabriella, 12 ar oeh hennes framstallning bar den oeksa pa likheter med 

Isaks oeh Evas satt at! tal a som sig sjalv oeh sitt lasande oeh skrivande. Gabriella tillhor en 

sarskild lasgrupp, inte bara fOr vissa timmar, utan relativt permanent. Formellt gar hon kvar 

i sin ordinarie klass oeh deltar med klassen i gyrnnastik-, oa- oeh musikundervisning.l8 

Gabriellas vad vi kan kalla 'dubbla klasstillhorighet' framgar inte av samtalet f6rran vi 

pratar pa ett myeket konkret satt om en dag i skolan. Nar Gabriella berattar om hur det ser 

ut pa morgonen nar undervisningen bciIjar sager hon plotslig!: 

Excerpt 33 (226-236) 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Men imorse var vi i lilla gruppen 

Va sa du 

I den har morgonen .. .jag gAr ju inte jamt in i min klass 

Nej .. . 

Ar ju i lilla gruppen ibland ocksA 

Jaha och det var i morse dA 

Mm 

... vad ar del fOr nAt da kan du beratta 

Mm ... det ar ju san a som har svart att lasa och skriva och sa (K: ja) 
sa ar del en speciell grupp (K: m) vi ar bara Atta i var dA 

38 Det ar en It>sning som afta lil1ampas pa skalor som vaijer att ut forma specialundervisning i sma undervisnings
grupper. 
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Det som jag villlyfta fram i redogorelsen ovan ar Gabriellas sat! atl anvanda 'jag', 'vi' oeh 

'salla' omvaxlande som teeken pll at! markera sin tillhOrighet i relation till andra bam oeh 

grupper. Yttrandet 'jag garjll illte jamt ill i mill klass' bar pll ett 'jag' som tillhor 'mill 

klass '. Det ar oeksll ett 'jag' som agerar det vill saga 'gal' jll illte jalllt i lIIill klass '. I nasta 

mening sa sager hon bara 'arjll i !il/a g/'1lppell iblalld ocksa ' dar 'jag' plOtsligt ar utHimnat. 

Det kan naturligtvis ses som en slump, ell er som en tal-rationalisering, men jag tror att det 

hanger sarnman med et! monster som oeksa kan urskiljas i den sista repliken. Dar redogor 

Gabriella fOr hur den lilla gruppen bestllr av 'salla SOIll har svart all lasa och skriva och sa 

(K: m) sa tir det ell speciel/ grllpp '. Gabriella satt at! hlir beskriva gruppen, skulle som de

kontextualiserat yttrande framstll som at! Gabriella beskriver en grupp, som inte har nllgot 

med henne at! gora. Det stllr i kontrast till det sista yttrandet som foljer, i vilket hon sager 

'vi tir bara alia i var da '. Den lilla gruppen har overglltt till att bli ett 'vi', ett konkret antal 

vi, som Gabriella framstaller sig som en del ay. Jag tolkar Gabriellas redogorelse for sin 

tillhOrighet, som teeken pll en konflikt som uppstllr i intervjusituationen. Nar Gabriella 

forst framstallt sig som en i klassen har det 'vanliga' blivit framtradande vilket stalls pa 

kant nar hon plotsligt star infOr att prata om sin andra tillhorighet, den 'lilla gruppen'. Men 

jag tolkar det oeksll som ett tee ken pll hur hon tvekar infOr sin tillhorighet vad galler kate

gorin 'sllna som har svart att lasa oeh skriva'. Det visar sig inte minst nar vi senare ater

kornmer till att prata om speeialundervisningen i lasgruppen oeh hur det gar at! lasa oeh 

skriva fOr Gabriella. DlI blir det allt tydligare at! hon inte pratar om sig sjalv som et! bam 

med 'svllrigheter' eller ' problem' utan sager at! lasningen gar bra, liksom skrivningen. Det 

gor att jag valjer att fraga Gabriella vad det ar som gor att man sager at! hon har las- oeh 

skrivsvllrigheter. 

Excerpt 34 (510-519) 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Vad ar det som gor att duo at! man sager att du har las- och skrivs
v~righeter 

Ja ... i bOrjan hade jagju jiittesv~rt fOr atl liisa (K: ja) det gickjiit!e 
knaggligl ... men nu g~r det ju biittre 

Mm ... du har blivil biittre allts~ 

Ja ... sen stavar jag fel 

Det gor du 

Det gor jag # pluggar och sa # 

Diir funkar del sa.. .du miirker det sjiilv all du har blivit...bra da (G: 
m) 
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Har presenterar Gabriella sig sjalv oeh sin lasning som pA vag att bli battre frAn att 'i bOr

jan hade jagjtittesvart for allliisa (K: jay del gickjtilte/maggligt' till att 'men 11/1 gar det jll 

Mitre'. Det som hander idag ar att hon stavar fel. Gabriella, i likhet med Isak, beskriver 

alltsA sin Hisning utifran vad vi kan kalla ett utveeklingsperspektiv. Gabriellas satt att pre

sentera sig som en lasare, framtriider pa tva satt. Det handlar om hur hennes lasning utveek

lats till det battre oeh det andra om hur hon laser som alla andra. Att lasa som andra ar ett 

aterkommande tema i intervjun. Det visar sig exempelvis i foljande redogorelse. Som svar 

pA fragan vilka arnnen som ar roliga respektive trAkiga i skolan berattar Gabriella att hon 

gillar oa, matte oeh slOjd. PA min fraga om vilka arnnen som ar viil'st svarar hon 'historian'. 

Excerpt 35 (543-554) 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

Karin 

Gabriella 

.. . vilka amnen ar varst da 

Historian 

Jaha ... det var inget roligt 

Neheej det ar jattetrakigt 

Vad ar det som gor att det ar trakigt dL.vad tror du 

Oet var ju sa lange sen sL.det ar sa myeket att lasa oeksa 

Ja ... det ar svart att med det tycker du 

Mm 

Men oa maste ocksa va en hel del att lasa 

Oar har vi sana dar kassettband 

Jaha ... oeh lyssna 

Men idag laser vi 

I exeerpten ovan sager Gabriella att historia ar trakigt fOr att 'det var jll sa ltinge sen sa ' 

oeh att 'det tir ju sa mycket allltisa ocksa '. Det tar mig att frAga lite nannare om lasningen 

i relation till oa, eftersom hon oeksa uttryekt att oa ar ett roligt arnne. Oa ar ett arnne som 

jag forknippar med myeket Hisande, pa samma satt som historieamnet. Da sager Gabriella 

att de har j u kassettband det vill saga hon tar lyssna pa laromedel som ar inspelat pa kas

settband, en allt vanligare Atgard fOr barn som har sv1\rt att lasa. Gabriellas redogorelse an

tyder att 'historian' ar trakig eftersom inga kassettband finns att tillga. Det har avsnittet ar 

det end a stallet i intervjun, forutom det faktum att hon gar i en sarskild liis-grupp, som an

tyder att Gabriella skulle ha svart att lasa. Men dialogen i exeerpten ovan avslutas med att 

hon sager att 'idag ltiser vi' som ett satt att betona att nu ar kassettbanden inte langre ak

tuella. Det tolkar jag som ett satt for Gabriella att markera att hon laser som alia de andra, i 
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et! ' vi' som gor at! Gabriella inkluderas i en stOrre grupp med lasare. En liknande marke

ring gor hon i samband med at! vi pratar om lax-lasning. 

Excerpt 36 (668-669) 

Karin 

Gabriella 

Hur gar din Hixlasning till dA 

Idag # ska jag liisa som alla andra 

Gabriella refererar till den laxa hon har all gora till i morgon och hon sager besUimt all 

'idag ska jag ltisa som alia andra' vilket jag kopplar ihop med vad hon tidigare berallat om 

en oa-laxa, som hennes klass (stora klass) tilldelats under skoldagen, att utforas till mor

gondagen. Det ar en laxa som galler hela klassen och det framstar som att Gabriella ar nojd 

over att fa tala om att hon ska lasa som alla andra. 

Gabriellas och Isaks salt att relatera sin lasning som nagot som utvecklats fran nagot som 

tidigare varit svart till alt idag vara baltre. Jag har valt att tolka Gabriellas och Isaks redo

gorelser over en god Iasutveckling som elt anammande av ett specifikt satt att tala om den 

egna lasningen och skrivningen som handlar om att knyta an till elt salt alt prata om lasan

det som utvecklingsbart och foranderligt. Det menar jag som skiljer sig ifran att tala om sig 

sjalv som elt barn med las- och skrivsvarigheter. Genom delta salt all prata framstaller Isak 

och Gabriella en bild av sig sjalva som bar pa likheter med hur talet om barn framstar gene

relit - som stadda i utveckling, i fOrandring. Jag aterkommer senare till hur detta kan tolkas 

i telmer av motstandshandlingar. 

Dyslexilliis- ocll skrivsvariglleler el/er 'problem allliisa ocll skriva ocll sa' 

Nar Carl, 12 ar, anvander termen dyslexi ar det i mycket begransad omfattning och han an

vander det aldrig i form av 'jag har dyslexi ' trots att termen pa ett tydligt satt finns med 

som utgangspunkt fOr vart samtal. Carl sager inledningsvis, som svar pa min fraga om vad 

mamma har sagt om att jag skulle komma, att jag ska fraga om dyslexi. Niir jag senare i 

intervjun fragar Carl specifikt om dyslexi/las- och skrivsvarigheter och vilket av termema 

han foredrar att anvanda svarar han forst 'spelar iJlgeJl roll '. I det samtal som foregatt in

tervjuutdraget nedan, har vi pratat om arbetet i klassrummet och hur schemat ar upplagt 

vilket givit upphov till en rad konkret forankrade beraltelser om Carls liv i skolan. Darefter 
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vaeker jag fragan om dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter oeh Carl svarar lite drojande oeh 

tveksamt: 

Excerpt 37 (483-488) 

Karin Ok da ... om vi tar lite om det har med las och skrivsvArigheter dA 
eller dyslexi dA som du sa fcirut...brukar du prata om ... brukar du 
prata om det som dyslexi och sa...eller vad brukar du kalla det 

Carl Spelar ingen roll ... till kompisar eller vadA 

Karin Ja 

Carl Jag vet inte ... svart att lasa bara liksom 

Carl sager som svar pa min fraga 'spelar illgell roll ' men undrar sedan omjag menar nar 

han pratar till sina 'kompisar eller vada '. Nar jag svarar jakande pa hans undran angaende 

kompisar sa sager han fOrst 'jag vet illte ' men andrar sig sedan oeh sager 'svart att lasa ba

m liksolll '. Det ar et! uttryek som aterkommer senare nar Carl besvarar min fraga till ho

nom vad som sas i samband med att han blivit testad oeh utredd pa Iaseentrum. I min inle

dande replik nedan syftar 'hall' pa den speeiallarare som testat Carl under hans utrednings

tid pa laseentrum, nagot som vi pratat om i samtalet som fdregar dialogen nedan. 

Excerpt 38 (579-582) 

Karin Vad sa han sen nar ni var klara kommer du ihllg 

Carl Nej ... attjag har problem med att lasa och skriva och sA 

Karin Mm ... ni sat! efterat och gick igenom 

Carl Ja 

Om man ser pa intervjun med Carl i sin helhet framstar det som att dyslexi ar en telm som 

Carl ar bekant med, men som han inte anvander nar han pratar om sig sjalv. Daremot pratar 

han om sin lasning och skrivning som ett problem, aven om han liksom Gabriella oeh Isak 

oeh flera andra oeksa betonar att det gar battre. Carl sager exempelvis att 'jag laser sakta 

oeh lite svart lIled vissa ord oeh sil ... det gilr biittre IIlI till fonlt' (rad 536). Carl pratar oeksa 

om sitt satt att skriva som 'liar jag sla'iver blir det lite kOllstigt' (rad 508). 

Sammanfattningsvis kan man saga att Carl anvander termen dyslexi utan att relatera den 

till sig sjalv. Det innebar inte att Carl avvisar tal om att han har svarigheter att lasa eller 

skriva utan yttranden som 'problem att ltisa', 'svart att ltisa' anvands yid flera tillf<illen. 
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Carl har hittat ett salt att prata om sin lasning oeh skrivning utan at! behova en diagnos som 

fdrklarar eller beskri ver vad det innebar. 

Sammall/attallde kommellfar: dyslexilliis- oclt skrivsvariglteter som lIagot /ltall/or ell 

sjiilv 

I det har avsnillet har jag diskuterat ett fdrhAllningssatt som jag menar framtrader i samta

len med Carl, Eva, Isak oeh Gabriella. Det visar sig i deras satt all undvika all prata om 

dyslexi/ las- oeh skrivsvarigheter som nagot som 'jag har', i kombination med ell sail att 

tala om lasning oeh skrivning som nagot problemfrill, eller som nagot som ar 'ballre idag' . 

Jag menar all detta fdrhiHlningssatt kan tolkas i termer av ell motstAnd. Det ar ett motstAnd 

till all bli kategoriserad som ett barn med dyslexillas- oeh skrivsvarigheter, som kan disku

teras ur flera olika aspekter oeh som kan fdrstas pa flera olika sail. 

For det fdrsta kan det vara ell motstand generellt riktat emot sjalva intervjusituationen, ef

tersom bamet redan som utvald intervjuperson blir definierad som ell barn med dyslexi/las

oeh skrivsvarigheter. Radley oeh Billig (1996) har riktat uppmarksamheten mot det faktum 

att sjalva urvalsproeessen kan leda till att individer som blir intervjuade tenderar att motsa

ga det som urvalet baserar sig pa. Manniskor kan under sjalva intervjusamtalet presentera 

sig som nagot mer an det som studien handlar om, som exempelvis 'kroniskt sjuk' eller 

'arbetslos' eller som i det har fallet; 'barn med las- oeh skrivsvarigheter' . Jag tyeker att det 

ar en rimlig tolkning, som inte motsager att det skulle kunna rora sig om ett motstand som 

bamet ger uttryek for i andra vuxna oeh barn. Moten i institutionella sammanhang, exem

pelvis speeialundervisning, eller yrkesradgivning, ar situationer i vilka vuxna moter bamet 

som ett 'dyslexi-bam', eller 'barn med sarskilt behov' . Carolyn Baker har studerat inter

vjusituationen i en studie av tonaringars fdrestallningar kring bamdom oeh vuxenhet, oeh 

hon pavisar hur intervjun kan ses som ett mote mellan vuxna oeh barn som bar pa manga 

av de soeialiserande moment som kommer till uttryek nar barn moter vuxenvarlden (Baker, 

1983, s. 501-505; 516-518). 

Jag menar att oavselt om motstandet ar en effekt av intervjusituationen, eller om det ar ett 

motstand pa ett mer gene relit plan visar dessa fyra bam att de har tillgang till andra satt att 

prata om sin lasning oeh skrivning, som inte Iyfter fram oeh fokuserar pa 'brister' eller 
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'svarigheter'. De visar ocksa at! de har tillgang till terrnema dyslexi/His- och skrivsvarighe

ter och vidhaftande resonemang, men at! de undviker at! utnyttja den i relation till sig sjal

va. De franhander sig alla satt att prata om dem sjalva som ett specifik kategori - bam med 

dyslexi, eller bam med las- och skrivsvarigheter - och stravar efter at! utarbeta andra berat

telser, om sit! sat! at! lasa, om problem och om utveckling i lasninglskrivning. 
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Att inte anvanda dys/exil/as- och skrivsvarigheter som diagnos 

I foljande avsnitt ar det min avsikt att diskutera de bamintervjuer i vilka en tystnad fram

trader, en tystnad som hanfor sig till att bamen ifraga under samtalets g1'mg aldrig anvander 

sig av termema dyslexi eller las- och skrivsvarigheter. Man kan med andra ord saga att di

agnosen omges av en tystnad under sjalva intervjusamtalet, en tystnad som inte syftar till 

talmangd eller huruvida bamen pratar mycket eller lite under intervjusamtalet, utan till att 

bamen inte anvander sig av termema dyslexillas- och skrivsvarigheter ails. 

Det ar svart att analysera en tystnad och det ar nodvandigt att diskutera relevansen av en 

sadan analys. Min utgangspunkt ar att tystnaden ar viktig att uppmarksamma och analysera 

eftersom den ar inbaddad i ett samrnanhang. Det ar ett samrnanhang i vilket dyslexillas

och skrivsvarigheter finns med som utgangspunkt fOr intervjusamtalet. Bamintervjun tar 

sitt avstamp i att bamen blivit testade och utredda och bedomda som barn med dyslexillas

och skrivsv1lrigheter. En omedelbar invandning kan goras via fragan om det har varit en 

tydlig utgangspunkt fOr alia de barn som intervjuats. Jag menar att det har varit en tydlig 

utgangspunkt i de intervjuer som genomforts. Infor varje intervju tillfragades bamen om 

vad mamrnaJpappa sagt om mig och att jag skulle besoka dem i hemmet. Med utgangs

punkt i vad bamet svarade forsokte jag sedan klargora intentionen med intervjun, som ett 

satt att finna en gemensam utgangspunkt innan vi borjade sjalva intervjun. Bamen fOrmad

de inte alltid uttrycka vad marnmaJpappa sagt men det ar min uppfattning att de allra flesta 

bamen verkade klara over den utgangspunkt jag presenterade.39 Nasta fraga, eller invand

ning ar om en sadan utgangspunkt med automatik innebar at! barnen darfor ar beredda att 

prata om dyslexilHis- och skrivsv1lrigheter och att anvanda termema i relation till sig sjalv? 

Med sti.id i de intervjuer som ska presenteras i det har avsnittet framstar det som att en s1l

dan automatik inte fOrligger utan jag menar att vissa barn valjer att inte anvanda dessa ter

mer ails, vare sig i relation till sig sjalv ell er till andra. 

39 Jag har tidigare namnt den situation dtir barn et inte visste vemjag var, eller varfdr jag konunit,vilkct visade sig di
rekt. 
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Infor analysen av dessa intervjuer dar bamen inte anvander dyslexi/las- oeh skrivsvllrighe

ter har fOljande fragor varit styrande. Hur kan tystnaden tolkas? Vad kan den har tystnaden 

betyda for det enskilda bamet? Det ar fragor som har sit! ursprung i et! tolkande angrepps

salt dar tystnaden betraktas som betydelsebarande, inte i sig, men i relation till vad som ut

tryeks i intervjun fOr ovrigt. Tystnadens uttryek ar naturligtvis svara att redovisa for lasa

ren; tystnaden gar inte att Hisa, eller presentera i excerpter, till skillnad fran bamens egna 

ord oeh uttlyek om dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter. Det innebar alt bamens 'tystnad' 

kring diagnosen kommer hela tiden at! diskuteras i relation till vad bamen pratar om for 

ovrigt under samtalet oeh intervjun som helhet. 

I bearbetningen av de bamintervjuer dar dyslexillas- oeh skrivsvarigheter har jag kunnat 

urskilja tva skilda f<irhllllningssatt. Tre bamintervjuer karaktariseras av en tystnad vad gal

ler dyslexi/ las- oeh skrivsvarigheter, en tystnad som framtrader i relation till det salt varpa 

dessa barn pratar om sitt lasande oeh skrivande. Bamen redogor fOr sin lasning oeh skriv

ning i vad vi kan kalla problematiserande termer, utan at! fOr den skull presentera sig som 

barn med dyslexillas- oeh skrivsvarigheter. 

Den andra gruppen utgors av tva barn, vars intervjuer uppvisar en tystnad vad galler dys

lexi /His- oeh skrivsvarigheter som framtriider i relation till ett mer eller mindre uttalat avvi

sande av las- eller skrivproblem. 

Att problematisera Hisandet och skrivandet utan aU problematisera sig sjiilv 

De bamintervjuer som kommer att presenteras i det foljande ar interjusamtal med Maltias, 

Eisa, oeh Malin ar. Eisa oeh Malin ar testade oeh utredda pa laseentrum, medan Mattias har 

testats inom ramen fOr den lokala skolans elevvardsverksamhet. Elt aterkommande drag i 

intervjuema ar att alla tre bamen i olika grad beskriver silt lasande oeh skrivande i proble

matiserande termer. 

Mattias, 12 ar, i arskurs 6 oeh hans stora intresse i livet ar datorer oeh dataspel. Mattias be

rattar myeket oeh gama om sitt stora intresse i livet oeh sager stolt att 'i skolall sa kallas 

jag datasllille ' (rad 110). Det ar ett satt att presentera sig sjalv som utgor en kontrast till 

hur Mattias sedan pratar om sin lasning. Det kommer tydligt till uttryek i exeerpten nedan. 
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I det samtal som fdregar redogorelsen over hur Mattias laser, har vi pratat om vad som ar 

Mattias starka och svaga sidor i skolan, Hans kunskaper kring datorer framstalls som starka 

sidor, yid sidan av att vara ute pa rast och hitta pa fantasiberattelser. Darefter sager Mattias 

att matte och stavning ar hans svaga sidor varvid jag fortsatter : 

Excerpt 39 (117-158) 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Uisningen da 

Ja det gar vallite samre 

Ja just det men om det ar en ordentlig text och sa 

Ja men det ar anda inte sa jattebra och lasa 

Det ar det inte 

Nej det be hover inte",det spelar ingen roll om det ar hur latt text 
som helst...det blir anda lite fel 

Vad ar det som blir feLhar du mark! det sjalv eller 

Ja jag tanker inte pa ibland vad jag sager"ibland",det ar att jag sager 
felord 

Nar du sitter och laser alltsa 

[bland hoppar jag over meningar och (K: m) sildar 

Marker du det niir du laser...for jag menar nar du jobbar med dato
rema maste du lasa ocksa mycket 

Ja 

Marker du det da 

Nej nej nej datorer kan jag ju",for jag gor ju knappt nagra fel 

Jag menar..,om man borjar ett nytt spel da maste man val lasa ratt 
mycket 

Nej 

Det gor man inte 

Ja det beror pa om man kor forsta gangen",da maste man ga igenom 
hjalpfilen",det brukar jag aldrig gora anda 

Du provar dig fram 

Ja 

Mm",det ar klart 

Det ar inget kul att sitta".ja vad hander om det blir sa sa maste jag 
ga igenom en viss text... och sa maste jag leta mig fram pa ratt stalle 
sa maste jag lasa igenom saa lang text...ahh (K: ja just det) och sen 
langst ner sa star det 

Har ser vi hur Mattias sager angaende sin lasning att 'det spelar illgell roll Olll det ar hur 

/tilt text SOIll helst",det b/ir tilldd litefel' dar felen yltrar sig i att han 'sager fel ord ' eller att 

han 'Izoppar over III ell illgar " Har framstaller Mattias sin lasning i ganska drastiska termer 
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som att oavsett hur 'fait lext ' det ar sa blir det and a fel. Det utgor sedan en tydligt kontrast 

till hur Mattias berattar om datorema och hans satt att arbeta med demo Mattias sager att 

'dalore1'lla kal/jagjll' och att 'forjag gorjll kl/appll/agraJe/'. Vidare sager han angaende 

att lasa hjalpfilen att 'det bmkarjag afdrig gora al/da '. Mattias redogor sedan i sista repli

ken hur man maste soka sig igenom hjalpfilen och att det irmebar att han maste lasa igenom 

'sadfal/g text' och 'oell sell fal/gst lIer sa slar det '. Mattias satt att redogora for hur man 

maste soka igenom he la hjalpfilen framstalls som om det ar nagot han provat och som dar

for avvisas. 

Nar Mattias berattar om datorer pa uppvisar han en sjalvsakerhet och sjalvkansla som inte 

aterfirms i hans satt att prata om lasandet och skrivandet. Mattias pratar generellt valdigt 

lite om sin lasning eller skrivning men undviker inte att lala om att han samtidigt har sar

skilda skal till att inte behova skriva lika mycket som sina klasskamrater. Han har exem

pelvis namnt diktamen i svenska som de haft i laxa, varvid jag fdljer upp det med att saga: 

Excerpt 40 (726-782) 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Karin 

Mattias 

Men den har svenska diktamen vad ar det ska du ska ni skriva 

Skriva en text # skriva av en text har det har den har sprAkvalslaxan 
och sen har vi en taxa som heter ## dA ska man skriva en egen be
rattetse 

Hm 

Jag som bara behover bara skriva en sida 

Du behover bara skri va en sida 

Dom andra behover skriva !vA 

Varfor behover du bara skriva en 

Whos know 

I excerpten ovan antyder Mattias att han har sarskilda villkor fdrknippade med sin lasning 

ell er skrivning. Men samtidigt ar det nagot han inte viII prata vidare om och darfdr avfardar 

med ett kort 'wllos kllow '. 

Sammanfattningsvis, nar Mattias pratar om sin lasning framstalls den i problematiserande 

termer men det firms ingen koppling till termer som dyslexillas- och skrivsvarigheter. De 

anvands inte som en diagnos som ar forknippad med vare sig med den egna personen eller 

med nagon arman, och diagnosen anvands inte for att forklara varfdr Mattias har specialun-
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dervisning eller sarskilda villkor ibland. Det specifika for Mattias ar den knapphet som 

praglar hans satt att prata om lasandet och skrivandet, samt den ovilja han uppvisar infOr att 

prata om sin specialundervisning. Det ar ett fOrhtlllningssatt som aterkommer fast i nagot 

annan gestalt hos Malin och Eisa, som inte heller anvander sig av telmema dyslexillas- och 

skrivsvarigheter. I deras berattelser framtriider ocksa en bild av nagon som behOver hjalp, 

eller extra stiid men det som skiljer deras berattelser friin Mattias satt att berattar ar att 

problematiseringen av Hisandet och skrivandet uppvisar andra drag. 

Eisa, 13 ar berattar mycket och gama om silt liv i skolan och har ett rikt £lode av ord och 

presenterar sig ofta som en person i kon£likt med sin omvarld. Nar jag fragar EIsa om hur 

helmes basta kompis skulle beskriva EIsa som person, svarar Eisa utan tvekan 

'arg. .slIr .. liitt-irriterad ' (rad 166). 

Nar Eisa pratar om sitt liisande och skrivande framstiiller hon dessa aktiviteter i problema

tiska termer som relateras till aktiviteten och situationen, snarare an som brister hos henne 

sjalv. Exempelvis, nar vi pratar om lasning och skrivning borjar Eisa med att saga att hon 

blandar ihop ord och jag fragar: 

Excerpt 41 (688-704) 

Karin Du blandar ihop ord .. . hm .. . vada fOr ord 

Eisa Allt mojligt...jag kan salta ihop tva ord som inte ska sitta ihop .. ,jag 
kan skriva fel bokstaver 

Karin Jaha massor sant dar da ... nar du laser da marker du sjalv da alt 

Eisa Nar jag laser sLbrukar jag strunta i punktema oeh nar jag skriver 
salter jag inga punkter heller 

Karin Nehej .. . du bara kor 

Eisa Ja .. . och sa tar min mamma ga in oeh salta in alla punkter 

Karin Just det...hoppar du over punktema fOr alt du ... svart 

Eisa Dom ar ivagen 

Karin Det ar svart alt veta nar dom ska in 

Eisa Jaa ... absolut nar jag skriver .. .for dom brukar jag strunta ... jag brukar 
alltsa jag kan skriva fyra sidor utan punkter nanstans nar min 
mamma ska gora punkter...har du salt in en enda punktjag ba' nej 
jag vet inte vart dom ska komma in 

I excerpt en ovan sa berattar Eisa om de ' fel' som uppstar nar hon skriver och laser. Men 

sedan utformas redogorelsen pa elt salt som blir illustrativt ifraga om Elsas satt att fram-
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sUilla sig sjalv, Genom att beratta om sitt agerande presenterar hon ocksa en bild av sig 

sjalv och med sitt 'jag' framstaller Eisa sig som nagon som tar kornmando over handelse

fcirlopp i livet. Det blir tydligt i rep liken som inleder hennes berattelse om hur Eisa' brukar 

stl'llllfa i pllllkterlla ' och hur hon yid skrivandet' seWer [jag) illga plIllkter he/ler', Har 

fi'amstaller Eisa sig som en person som kan satta sig over regler. Sedan fragar j ag Eisa om 

det at' 'svart' med punkter 'hoppar du over pUllktemafor alt dU .. ,svart' och inviterar Eisa 

till att prata om detta som en svarighet det vill saga ett hinder snarare an som en konsek

yens av ett medvetet val man gor. EIsas svar uppfattar jag som ett exempel pa ett satt att 

varja sig fOr den sortens problematiserande sprakbruk da hon istallet svarar 'dam ar iva

gell " Punktema gors pa sa vis till ett problem snarare an att det ar Eisa som har problem 

med punktema, Nar jag sedan igen fragar om 'det ar svart alt veta Ilar dam ska ill' svarar 

Eisa visserligenjakande med ett 'ja .. ,abso/ut Ilar jag skriver ', Eisa avslutar berattandet 

med iscensattning av en dialog som fcirmodas uppsta nar 'Ilar mamma ska gora pUllkter', 

Den inleds med marnmas rost; 'har du salt ill ell ellcia pUllkt' dar fragan antyder att punkter 

saknas i EIsas text. Eisa svarar genom att ge rost at sig sjalv i dialogen genom sitt 'jag ba ' 

jag vet illte vart dam ska komma ill', Genom dialogen med sin mor, framstaller Eisa sig 

sjalv som att hon inte vet var punktema ska in, Att inte veta kan implicera en potentiell 

mojlighet vad galler att kunna satta in punkter pa ratt plats vilket motsatter ett sprakbruk 

som hanvisar till 'svarigheter' och 'illte kl/WIG', 

Eisa uttrycker sig pa ett liknande satt nar vi pratar om vilka fcirandringar som intraffat i 

skolarbetet eft er att hon varit pa lascentrum, 

Excerpt 42 (673-680) 

Karin Far du jobba pa nagot annat satt med lasning och skrivning efter att 
du har varit palascentrum 

Eisa Jobbar som forul men, ifall del blir for myckel sa laser nan for mig 

Karin Nan av dina klasskompisar 

Eisa Nej .. ,eh .. ,Krislina eller Ninna (K: hm) nar jag laste en bok pil...a 
.. ,160 sidor .. ,dom i skolan bara blir du aldrig klar nan gang .. ,ja ba' 
nej del tar sin lid 

Karin Vilka sa .. ,dina klasskompisar 

Eisa Ja .. ,fOr del var ett par stycken 
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Har sager Eisa att ')obbar SOIll Jamt' som svar pa min fraga om hon tar jobba pa nagot an

nat satt med Hisning oeh skrivning, men att Kristina eller Ninna (hennes speeiallarare) laser 

at henne om det 'blirfor myckel '. Darefter ger Eisa rost at 'dom i skolall ' genom yttrandet 

'blir du aldrig klar Ilallgallg' oeh Eisa ger rost at sig sjalv; 'Jag ba' det tar sill lid '. Har be

rattar Eisa om en handelse som ger uttryek fdr hur det var att lasa en tjoek bok, en bok som 

kanske 'varfor mycket ' for Eisa. Hon var tvungen att tala om for' dom' att 'del tw' sill tid '. 

Jag uppfattar Elsas berattelse som en framstallning av ett langsamt lasande, som inte gor 

det individuella lasandet till ett problem utan problemet uppstllr genom att man maste 'vara 

klar nallgallg '. 

I Elsas berattelser oeh redogorelser framstalls problemet i formuleringar som att man maste 

vara ' klar Ilallgang' oeh att 'pullktema ar i vagell '. Problemen hanvisas till situationen sna-

rare an till Eisa sjalv. Det skiUer sig frfm ett synsatt dar det individuella bamets funktioner 

star i centrum sasom brister oeh svarigheter, ett problem som maste atgardas . Om vi utgar 

ifran att Eisa har ett synsatt dar problemen hanvisas till situationen, ar det intressant att se 

hur hon valjer att undvika att prata om testningen pa laseentrum. Eisa sager i stort satt ing

enting om laseentrum, dar hon varit fdr ca 5-6 manader sedan. Eisa uttryeker kort 'va bra' 

(rad 615) som svar pa min fraga 'vad tyckte dll om at! vara dar da' (rad 614) oehjag fort

satter att fraga vad hon fiek gora dar. Eisa svarar fortsattningsvis myeket kort, vilket illust

reras myeket tydligt i dialogen nedan. Den inleds med attjag fragar om hon minns nagot av 

vad de sa efter att utredningen genomfdrts . 

Excerpt 43 (625-639) 

Karin Hm .. . sen vet jag att nar man varit dar sa brukar man ga igenom 
valdig nog a vad man har gjort oeh sa kommer du ihag vad dom 
sa ... nar du var klar 

Eisa Nej 

Karin Vad sa dom om dig ... nar du varit dar 

Eisa Kommer jag inte ihag ... det var sa lange 

Karin Det ar inget speeiellt sadar 

Eisa Jag kommer inte ihilg .. . mamma oeh pappa vet 

Jag gor ytterligare nagra forsok att fraga om vad hon minns men Eisa framstaller det hela 

som nagot som hon inte minns nagot ay . Jag menar att EIsas tystnad vad gall er laseentrum 

blir fdrstaeligt i Ijuset av att hennes satt att presentera sig sjalv oeh det berattande hon an-
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vander nar hon framstaller sina erfarenheter, av lasning oeh av skolan. Om EIsa skulle 

anamma det synsat!, som vi kan saga at! ltis-eentrum representer, innebar det att EIsa skulle 

borja uttryeka sig om 'jag' som har en brist eller 'jag har svarigheter' pa et! eller annat satt. 

I Elsas berat!elser sa hOr vi et! 'jag' men det ar ett 'jag' som sWter pa problem i form av 

exempelvis punkter som ska in i texten eller krav pa hogre tempo, men det lir inte ett 'jag' 

med svarigheter eller brister. 

Sammanfattningsvis uppfat!ar jag Elsas berat!elser oeh redogorelser et! kraftfullt iansprak

stagande av et! 'jag' som gar i klineh med omgivningens slit! at! definiera detta 'jaglmig' 

som nagon som har sviirigheter eller brister. Utifran det perspektivet blir Elsas tystnad 

kring dyslexi/llis- oeh skrivsvarigheter et! led i att undvika den sortens problematiserande 

beskrivningar ifran sig. 

LiislIillg SOI/l sitllatiollsblllldet 

Malin, 10 ar, presenterar sig sjlilv som ett barn som tar hjlilp med sin llisning, oeh som be

skriver aspekter av sin llisning som visar att hon aeeepterat et! slit! at! tala om sin lasning 

som et! problem. Det visar sig exempelvis i hennes redogorelse av 5 k aIdersintegrerad un

dervisning, dlir alla arskursema har gemensamma lektioner yid vissa tilWillen i veekan. Jag 

fragar hur hon tyeker att det lir at! ta undervisning ihop med dom som lir sWrre oeh hon 

svarar 'det al' gallska bra .. jOr jag .. .jor jagfal' lite mer stod av dom stora' (rad 185). Vi 

pratar vidare om det oeh jag fragar sedan: 

Excerpt 44 (191-194) 

Karin 

Malin 

Karin 

Malin 

... vad ar det du tar stiid i dlt...eller vad har du talt stiid i 

Ja ... vi har talt stiid med alt lasa .. .lasa .. dom hjalper mig alt lasa 

AI det nan som har last fOr dig eller 

Ja 

Hlir uttryeker Malin har hon tar stiid med at! lasa, oeh det lir bade 'vi som fait stod med alt 

liisa' oeh 'dom/rja/per mig alt /asa' det vill saga hlir pratar hon bade om sig sjalv, 'jag' (se 

rad 185 i eitatet ovan), oeh et! 'vi' som kanske indirekt refererar till hennes klasskamrater. 

Malin berattar oeksa om sin speeialundervisning oeh i samtalet som f6regar exeerpten ned

an har vi pratat om vilka som gar dit. Malins inledande replik lir en uppsummering av det 

som sagts innan. 
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Excerpt 45 (616-630) 

Mahn 

Karin 

MaIin 

Karin 

MaIin 

Det ar flera i min kIass som g~r dit 

Hm .. vad ar det som gor att man fIlr ga till Bettan /lspecialliirarell, 
mill amnii 

Jag vet inte riktigt 

Mm ... men du vet varfor du gar dit elIer 

Ja ... darfOr attjag har svart att Iasa och fOr att svart att skiIja p~ vissa 
bokstaver (K: ja just det) b och d har jag sv~rt for 

Har sager Malin uttryckligen alt 'jag har svartfor all liisa ' och sedan 'svart all skilja pa 

vissa bokstaver '. Hiir ser vi hur Malin pratar om sin lasning pa elt satt som visar att hon 

problematiserar den i vissa avseenden. Men det har saltet att prata om sin lasning ar langt 

ifran genomgaende i intervjun med Malin utan hennes salt alt i andra sammanhang saga att 

lasningen 'gal' rat! sa bra' antyder alt hon har tillgang till flera altemativa salt att prata om 

silt lasande. Delta kommer exempelvis till uttryck i excerpten nedan, som fciregas av ett 

langre avsnitt dar Malin berattar om bocker. Hon sager att; 'vissa backer tyckerjag illte om 

dell ha/' bokell SOIll halld/ar Olll liksolll Olll datal' och sadar .. jag tycker om bocker som 

halld/ar om lite djllll/' , (rad 330-33\) och hon beraltar vidare om den bok hon hailer pa och 

laser: 

Excerpt 46 (339-341) 

MaIin 

Karin 

Mahn 

Ja ... handIar om en varg .. nej vad sager jag handIar om en indian som 
heter hIla varg 

Hur g~r det fOr dig att Iasa d~ 

Ja det g~r ratt s~ bra 

Har svarar Malin direkt att 'det ga/' rall sa bra' att Iasa och lasandet framtriider som nagot 

roIigt, bara det ar roliga bocker som handlar om djur och indianer. Malins satt att a ena si

dan prata om sin lasning som nagot som gar bra och at! a andra sidan hennes satt att saga 

att hon har svart fOr att lasa framstar som motsagelsefullt och kontrasterande. Det som ar 

viktigt att Iyfta fram ar att det motsagelsefulla behover inte ses som problematiskt eller 

'omoget' utan jag vill havda att Malins satt att prata om sin lasning ar nara knutet till vilket 

sammanhang lasandet fcirsiggar i. Lasandet gar bra i ett sammanhang som nar Malin far la

sa sina djurbocker. Daremot gar liisningen inte bra nar hon ar hos speciallararen och far 

trana b och d, i uppgifter konstruerade fOr att trana barn at! uppfatta Ijudmassiga och teck-
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enmassiga skillnader mellan bokstaver. Upplevelsen av att lasandet framstar som tydligt 

kopplat till sammanhanget, vilket ocksa ultlycks av Malin i relation till skrivandet. Till ex

empel nar Malin berattar om en uppgift de lick i skolan: 'vifick skriva 0111 ell dag ... solll vi 

Izade gjort pa dell dagen . (rad 372). Malin berattar sedan utforligt om hur hon skrivit om 

en dag med kompisen och hur de hade varit i stallet och sk61t om hastar, och att det varit 

kul att skriva om del. I excerpt en nedan fragar jag henne om specilikt om skrivandet efter

som hon tidigare pratat om det som nagot hon inte tyckte om. 

Excerpt 47 (399-412) 

Karin 

Malin 

Karin 

Malin 

Karin 

Malin 

Karin 

Malin 

Karin 

Malin 

Den dan .. .jaha sa du valde att skriva om det 

Ja 

Du tyckte det var kul att skriva berattelser sa du 

Ja 

Mm ... men du sa ocksa at! du inte tyckte det var sa kul att skriva 

Ja ... (paus) 

Annat 

Ja annat tycker jag inte om at! skriva 

Nej ... vad ar det som gor att du inte tycker om att skriva da 

Trist att skriva om annat...man om man inte tar skriva om det som 
handlar om om ... liksom ... djur...djur tycker jag om att skriva om (K: 
ja) ... fadeldjur ... tror jag det heter det ar Iiksom djur som ... hiistar som 
har hom ... enhomingar 

I Malins redog6relse ovan ar det tydligt hur upplevelsen av skrivandet, som nagot man 

tycker om eller inte, ar kopplat till uppgiftens art. Malins redog6relse ar visserligen styrd 

genom att jag staller en ledande friiga och hanvisar till' annat' men den redog6relse som 

initieras av 'annat' tydligg6r hur hon framstallet skrivandet som situationellt bundet. 

Jag uppfattar att intervjun med Malin ar ell exempel pa hur lasande och skrivande fram

stalls som en konkret aktivitet, som ar lall eller svar, rolig eller trltkig. Det skiljer sig ifriin 

sallet att prata om lasning som en f<irmaga som man 'har' eller 'inte har'. I ljuset av ett sa

dant resonemang blir diskussionen om 'svart all lasa' eller 'laser rail bra' mindre motsagel

sefullt, ut an kan tolkas som ell salt for Malin all presentera !va olika situationer. 

93 



Att problematisera /iiS/lillg /ltall att kllyta all till dyslexilliis- och skrivsvarigheter 

I de bamintervjuer som antyder en tystnad kring dyslexillas- oeh skrivsvllrigheter har jag 

tolkat tystnaden i forhiillande till andra aspekter som presenteras i bamintervjun. I de redo

gorelser oeh bedit!elser som jag presenterat ovan framsUills lasninglskrivning som en ak

tivitet dar vissa hinder uppkomrner, vare sig det ar svllrigheter at! hlllla reda pll bokstaver, 

hlllla reda pll punkter, hoppa over meningar eller om det ar knutet till situationen. Det har 

oeksll varit tydlig hur alia tre bamen givit ut!ryek fOr hur de i skolan har erhllllit sarskild 

I~alp eller varit utsat!a for speeifika lItgarder. Dessa tvll aspekter av samtalen, det viII saga 

att beskriva sina brister i lasning oeh skrivning samt at! berat!a om sarskilda lItgarder i 

skolan, har jag valt at! kontrastera mot den 'tystnad' som i samtalen omgardar dyslexillas

oeh skrivsvllrigheter. Man kan stalla sig frllgan varfOr inte dessa barn anamrnat ett vad vi 

kan kalla diagnostiskt satt at! prata om sina erfarenheter av at! lara sig lasa oeh skriva i 

skolan? Jag viII har lIterkoppla till vilket synsat! som kan sagas ligga till grund for et! dia

gnostiskt tankande. Det ar uppenbart at! testning oeh utredning av skolbarn innebar ett fo

kllserande pll vad vi kan kalla bamets svllrigheter. Syftet ar at! ta reda pll vad som ger upp

hov till vad som bedoms som hinder i las- oeh skrivutveekling, oeh vilka konsekvenser 

detta haft fOr bamets inlamingssituationer generellt. Hugh Mehan har analyserat skolsitua

tioner dar barn med inliirningssvllrigheter stllr i centrum fOr en rad lItgarder, inte minst den 

process som leder fram till en diagnos oeh lItgarder. Mehan menar at! det synsat! som 

kommer till ut!ryek i psykologlltredningar plaeerar problemen "under huden oeh mellan 

oronen" pll bamet det viII saga fOrlaggs till bamet som individ (Mehan, 1996, s. 256-257). 

Oeh jag viII havda at! det ar just det!a synsat! som dessa tre barn inte anvander sig ay. Ter

mema dyslexillas- oeh skrivsvarigheter anvands inte av dessa barn oeh de knyter inte an till 

ett satt att prata om dem som en diagnos man tar/har. Det ar barn som undviker den indivi

dualisering som lIterfinns inom ett diagnostiskt tiinkande, oeh det ar darmed barn som visar 

att det finns andra satt att prata om sit! lasande oeh skrivande. Man kan alltsll konstatera ar 

att barn en har tagit till sig et! sat! at! prata om sin lasande oeh skrivande som ger ut!ryek fOr 

at! hinder uppstllr i motet med skriftsprllket. Men bamen valjer at! i sina berattelser at! till

skriva dessa hinder som knutet till situationen, texten, eller bokstavema snarare an till sig 

sjalva som individer. Det man kan fraga sig ar det finns det en strategi - medveten eller 

omedveten - hos bamen som gor att de avstar/motstllr at! bli beskrivna oeh om-talade i 

telmer av dyslexi/las- oeh skrivsvllrigheter? 
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Att undvika problematisering overhuvudtaget 

Det ar tva barn som inte anvander sig av termema dyslexi/ las- och skrivsvarigheter och 

som inte heller uttrycker sig kring sin lasning pa ett problematiserande satt, utan tvartom 

sager att lasningen gar bra, eller som Rebecka 'jag liar illga problem med liisa' (rad 555). 

Sofia som lar inleda avsnittet nedan uttrycker sig inte med en sadan stor tydlighet men 

hennes budskap ar att lasandet och skrivandet ar ett problemfritt ornrade. Bada flickoma ar 

testade pa lascentrum. 

Sofia ar ID ar gammal, gar i arskurs 4 och testades pa las-centrum under arskurs 3. Nar vi 

pratar om lascentrum sager Sofia att anledningen till att hon gick pa lascentrum ar hon inte 

kan saga 'r'. 

Excerpt 48 (5-8) 

Karin .... nar du var pa liiscentrum da 

Sofia Mm 

Karin Kommer du ihilg varfor 

Sofia Det var diirtor jag kan inte siiga 'r ' 

Karin Nehe .. . 

Sofia berattar ocksa om en pojke i klassen som varit pa las-centrum 'hall giek oeksa pa las

eelltn/1Il det var ... det varfor lasnillgell' (rad 193) vilket framstar som att Sofia ar inf6r

stadd i att lasning och skrivning kan ocksa vara en anledning till att man gar pa Las

centrum. Vi fortsatter att prata om Lascentrum och jag fragar vidare: 

Excerpt 49 (22-29) 

Karin Niir du var flirdig diir da vad hiinde da...niir du hade var 
klart ... kommer du ihag 

Sofia Alia ganger jag gjort klart eller 

Karin Hm 

Sofia Da sa...hon sa att jag hade vart jiitteduktig (K: m) och sa.. .sa eller 
hon sa hiir...eller hon sa han tyckte attjag hade blivit biittre 

Karin Jaha .. . pa liksom att fa fram dom hiir Ijuden ... vad sa hon mer 
d1t...pratade hon om liisning och skrivning och san! ocksa ell er 

Sofia Mm ... lite ... sahiir jag ... eller sahiir skulle liisa texter och sa 

Karin Ja just de! 

95 



Har sager Sofia att 'jag har vartjatteduktig' och 'holl tyckte attjag hade blivit Mitre'. Mi

na !Tagor kring lasning och skrivning besvaras bara med att 'skI/lie lasa texter och sa' vil

ket jag uppfattar som en uppmaning eller rekommendation hon tatt. Sofia uttrycker sig 

kring sit! lasande och skrivande pa ett tvekliist satt och pa min !Taga 'hl/r gar det med liis

lIillg och skrivllillg da' (rad 73) svarar hon kort 'det gal' bra' (rad 74). Den tvekliisheten 

aterkommer ocksa i hennes redogorelser over vad hon laser for bocker. 

Excerpt 50 (116-122) 

Karin Vad gillar du at! lasa for nat dL.laser du nagra bocker eller 

Sofia Ja Kitty laser jag ... ar ratt sa bra och sa brukar jag lasa hiistbocker 
kaninbocker och sa 

Karin Kaninbocker vad ar det for nagra bocker 

Sofia Ja ... det star hur man skoter om kaniner sltdar 

Karin Jaha sana bocker 

Har berattar Sofia at! hon laser Kittybocker och ' hastbiicker kallillb6cker '. Sofia !Tamstal

ler sig aldrig i termer av att hon har dyslexi eller las- och skrivsvarigheter och det finns 

inget i hennes berattelser eller redogorelser som antyder problem vad galler liisning eller 

skrivning. Om vi relaterar den 'tystnad' som har omger termerna 'dyslexillas- och skrivs

varigheter', till Sofias prat om anledningen till att hon varit pa las-centrum 'kul/de il/te sa

ga '1'" och hennes satt att uttrycka sig om lasningen 'det gar bra', sa !Tarnstilr tystnaden 

som relevant. Relevant ar forvisso ett svart ord i sammanhanget eftersom det implicit anty

del' att det finns irrelevant avvisande av termerna, vilket jag inte havdar. Men det som Sofia 

berattar om sina erfarenheter jiimf6rs med 'tystnaden' !Tamstilr den senare som relevant. 

Jag menar alltsa att det finns en overensstammelse mellan vad Sofia sager, och ' tystnaden', 

vilket inte ar fallet i de exempel jag presenterat i avsnittet om de bam, vars intervjuer 

praglas av problematiserande berattelser och redogorelser over sitt lasande och skrivande. 

Rebecka, 13 ar som gar i arskurs 6 uttrycker sig kring lasandet och skrivandet pil ett mer 

motsagelsefullt satt, som gor att tystnaden !Tamstar som mer komplex i hennes falljamfort 

med Sofias tystnad. Rebecka pratar mycket om att hon har svart at! stava, vilket !Tamkorn

mer i flera sammanhang, inte minst som forklaring till att hon besokt Liiscentrum. Det vi

sal' sig ocksa nar vi pratar om den specialundervisning hon har. Forst berattar hon vilka da

gal' specialundervisningen ar forlagd till, darefter !Tagar jag: 
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Excerpt 51 (367-372) 

Karin 

Rebecka 

Karin 

Rebecka 

Tva dar i veckan ... vad gor du dar da 

Nej men det ar jag och Jocko ... vi har Iiksom samma ... sa dll brukar 
VI 

Samma 

Ja men vi ... hon har ocksa problem alt stava (K: ja) da brukar 
vi ... jobba med eng-ljudet och sche-ljudet och slldar 

I exeerpten ovan uttrycker Rebeeka att hon ar inte ensam om att ha problem utan att Joeko, 

hennes kompisa har oeksa 'problem all stava '. I det sammanhanget blir 'ocksil' ett satt att 

markera att det inte bara ar Rebecka som gar till speeialundervisningen, troligen som svar 

pa min inledande fraga som riktar sig till Rebecka som ensam 'vad gor du dar dil '. Dar

emot motsager Rebeeka kraftfullt en eventuell problematisering av hennes lasning. Det vi

sar sig exempelvis nar vi pratat om de laxor Rebeeka har i svensk -amnet dar boklasning 

ingar som en stor del. Hon berattar ivrigt om alia backer de last varvid jag da fragar: 

Excerpt 52 (554-556) 

Karin 

Rebecka 

Det har med las- och skrivsvarigheter d1t...jag menar ... hur mycket 
laser du 

Ja men jag har inga problem med alt lasa 

Rebeekas satt att betona 'jag' markerar att hon inte ser sin lasning som ett problem oeh att 

las- oeh skrivsvarigheter ar inte en term som hon knyter till sig sjalv. Har finns ett tydligt 

avvisande av mitt fOrslag att prata om lasning i termer av '/as- ocl! skrivsvilrigl!eter '. Om 

hon uppfattar sin lasning som problemfri finns det ingen anledning att ta till sig det satt att 

prata om lasning och skrivning som problem som fOljer med en anknytning till diagnosen 

dyslexillas- oeh skrivsvangheter. Men bilden av Rebecka, sasom den kommer att framtrada 

i intervjun, ar nagot mer komplex vilket fOr med sig att tystnaden kring dyslexillas- oeh 

skrivsvarigheter ocksa kan ses i ett annat ljus. 

Ett tema som dyker upp i Rebeekas sjalv-presentation handlar om att 'dalja' oeh att inte vi

sa upp, vare sig det galler att ga till speeialundervisningen eller att ha stavfel. Vad betraffar 

det f6rstnamnda svarar Rebecka pi'! min fraga om hur det ar att ga ivag till speeialunder

visningen, vilket vi pratat om i samtalet som f6regar exeerpten nedan. 

Excerpt 53 (379-388) 
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Karin 

Rebecka 

Karin 

Hur ar det at! ga ivag pa dom har 

Eh ... det ar inte sa kul varfOr at! ... hon har nere sahar...mitt i bo
krummet har hon Birgitta (K: ja) # det ar inte sa kul om man ... det ar 
inte sa !cuI at! ga dit Iiksom om nan ser 

jaha ... du tycker at! det ar lite sadar (K: m) skamsigt da eller 

«Rebecka nickar» 

Har sager Rebecka att 'del a/' ill le sa kill all ga dil liksom om Ilall se/' " dar risken att bli 

sedd framstalls som orsak till att det inte ar sa kul.Yttrandet 'mill i bok/'lImmel ha/' IIOIl 

Bi/'gilla' syftar pa speciallararen som har sitt rum nere i bokrummet (motsvarigheten till 

skolbibliotek). Det som Rebecka formedlar ar att speciallararens rum ligger mitt i ett rum 

pa skolan dlir manga elever haller till, pa bade raster och lektioner. Rebecka nickar sedan 

kraftfullt som svar pa min fraga om det ar 'sktimsigl'. Vi pratar kort om detta ochjag fort

satter sedan att fraga: 

Excerpt 54 (339-395) 

Karin 

Rebecka 

Vad ar det som gor det da Iror du ... at! det kanns sadar 

Ja men det ar liksom ... hjalper en ... jag vet inte men det ar som om 
jattemanga som man kanner som ar nere i bokrummetjamt 

Rebecka sager sam svar pa min fraga vad det ar som gor att det 'kallns sada/' " refererandet 

till det som vi kommit at! kalla 'skamsigl " att 'ja men del ar liksom ... hjalper ell '. Rebecka 

sager ocksa att jallemQnga SOI/l man kanner som ar nere i boknllllmel jaml' dar orden 

'manga' och 'jaml' blir ett satt for Rebecka att understryka det problematiska med bo

krummet, dlir manga av hennes bekanta hillier till jam!. Rebecka uttrycker acksa hur de 

som sitter i bokrummet 'oe/z somfragar varl ska dll da ... e/z ... vad svarar man' (rad 409) . 

Rebecka pratar fort och lite rorigt och det ar uppenbart att hon har svart att hitta orden. 

Somjag uppfattar Rebeckas berattande, handlar det om hur han ska formulera sig kring 

risken at! framsta som nagon som behOver hjalp i skolan. Det framtrader i berattelsema 

som en onskan at! inte synas pa vag till specialundervisning, Temat aterkommer, fast delvis 

i en annan skepnad, nar Rebecka pratar om hur det ar att skriva berattelser. Det har avnittet 

fOljer i nastan direkt fOljd pa att jag fragat Rebecka am hur hon tycker at! hon skriver. 

Excerpt 55 (559-571) 
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Rebecka 

Karin 

Rebecka 

Karin 

Rebecka 

Jamen om dom sager s~har (K: ja) att man ska lanka pa sahar nar 
man skriver. .. alllsll man ska skriva en berattelse och kommer pll en 
dA skriver pa dA lanker man inle hur slavas del (K: nej) da skriver 
man bara 

Just det...och dll dll ar det inget som hejdar dig liksom utan du 

Ja jag skriver det (K: m) sen kanske det var nat fel med det rattar ju 
han ... det det 

011 kommer slavningen sen liksom 

Del ar liksom ingen annan som ser ... sA del 

Rebecka redogor fOr hur hon skriver i samband med en uppgift i skolan 'ska skriva ell be

rtiUe/se och kommer pa ell da s/a'iver pa da lallker mall illle hur slavas del ... da s/a'iver mall 

ham '. Nar Rebecka sedan sager att 'sell kallske del var lIal fe/ med del rattar jll hall .. . del 

del ' ffir vi reda pa att lararen, som Rebecka genom hela intervjun refererar till som 'hall', 

rattar de fel som uppstatt. Nar jag sedan halvt fragar, halvt pastar att 'da kommer slavllillg

ell sell liksom' sa sager Rebecka slutligen 'del ar jll liksom illgell anllall som ser', Hlir ffir vi 

reda pa att det ar ingen annan som 'ser' stavfelen, eftersom lliraren rattar dom at Rebecka. 

Rebecka presenterar sig alltsa som en person som inte har problem med att lasa, men som 

maste trana stavning hos specialfroken. Jag tolkar Rebeckas berattelser som att det ar inte 

stavningen, eller att ga till specialundervisning som ar problematiskt utan det ar risken att 

det blir ' synlig' . Den risken finns nar hon gar till specialundervisning eller den dyker upp 

nar stavfelen blir synliga i hennes skrivande, 

Hur ska vi da fOrsta det hlir i relation till den 'tystnad' som omger termema 'dyslexillas

och skrivsvllrigheter' i samtalet med Rebecka? A ena sidan kan tystnaden tolkas som en 

fciljd av att Rebecka vill dolja sadant som ffir henne att framsta som nagon som behover 

hjalp och tystnaden blir et! satt at! sta emot, att gora motstllnd emot et! visst satt att prata 

om silllasning och skrivning. A andra sidan kan 'tystnaden' tolkas som relevant det vill 

saga en fOljd ay at! Rebecka aldrig nlirmat sig det satt at! prata om lasning och skrivning 

som atfOljer diagnosen dyslexillas- och skriYsvarigheter, 

Sammallfattallde komlllelltar: Dys/exilliis- ocll skrivsvariglteter SOIll ell tystllad 

I det har aYsnittet har jag diskuterat de barn som inte anvander sig av diagnosen dys

lexi/las- och skrivsvarigheter. Tva fcirhallningssatt kan urskiljas och det fOrsta innebar att 
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bamen pratar om sitt Hisande och skrivande i problematiserande ordalag varvid tystnaden 

framstar som ett undvikande av vad vi kan kalla ett ' diagnostiserande synsiitt'. Det innebiir 

at! bamet verkar undvika att placera orsaken till hinder i liisandet och skrivandet hos sig 

sjiilva som individer 'mellan oronen och under huden'. Det andra fcirhallningssiittet fram

star som relevant i bemiirkelsen at! bamet inte verkar uppfatta sitt liisande och skrivande 

som problematiskt overhuvudtaget. Da finns heller ingen anledning att knyta an till den 

problematiserande diskurs som foljer en diagnos som dyslexi/ liis- och skrivsvarigheter. 
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Avs/utande diskussion 

I bamens berattelser framtrader en skillnad mellan de barn som anvander sig av termema 

dyslexi respektive las-och skrivsvarigheter och de barn som inte anvander dessa termer 

overhuvudtaget. Det som sedan visat sig intressant ar hur och pa vilket satt bamen anvan

der respektive inte anvander dyslexillas- och skrivsvarigheter i sina berattelser. Jag har i 

den fdregaende texten diskuterat sex olika satt att fdrhalla sig till dyslexillas- och skrivsva

righeter. Det ar forhallningsssatt som pa ett plan kan betraktas som 'situerade' det viII saga 

skapade i den situation som intervjun utgor vilket i sin tur innebar att de inte ska uppfattas 

som fasta och oforanderliga forhallningssatt. Men pa ett annat plan menar jag att dessa fdr

hallningssatt av flera skal kan betraktas som 'mer' an situerade. For det forsta utgor inter

vjun en situation som liknar andra situationer som bamen varit i. Alia dessa barn har med 

anledning av sin diagnos tvingats mota vuxna i skilda situationer dar de pa ratt beratta om 

eller redogora for sin diagnos ochJeller problem i skolan. Det innebar att man kan se bar

nintervjun som ett exempel pa hur bamen bemoter vuxna och hur de dA presenterar sig 

sjalva. For det and ra, och inte minst viktigt, menar jag att bamens berattelser kan ses som 

exempel pa hur bamens levda erfarenheter har kommit att struktureras via de sprakliga ra

mar - eller diskurser - som varit tillgangliga for bamen. Och darmed ges utrymme for att 

diskutera dessa fdrhallningssatt som exempel pa mojliga satt att beralta om och lala pa 

som finns tillgangliga fdr barn som tatt diagnosen dyslexillas- och skrivsvarigheter. 

I den slutdiskussion som foljer ar det min avsikt att dels sammanfatta viktiga aspekter 

kring dessa sex olika fdrMllningssatt dels fora en diskussion kring vad de kan betyda. Det 

senare implicerar fragor som; Hur kan vi fdrsta dessa satt att fdrhalla sig till en diagnos? 

Vad kan de vara en losning pa? Vad kan dessa olika forhAllningssatt betyda i relation till 

bamens uppfattning och bild av sig sjalv det viII saga bamets subjektivitet? 

Dyslexilliis- oc" skrivsvarig"eter SOIll del av ell sjiilv 

Inledningsvis presenterade jag de barn som i sitt berattande inte bara verkar ha accepterat 

diagnosen utan som ocksa har tillagnat sig diagnosen som en del av sig sjalva. Dessa barn 

pratar om diagnosen som om de har identifierat sig med diagnosen. Dyslexi/las- och 

skrivsvarigheter blir i dessa berattelser nagot 'jag har' eller nagot 'jag iir '. Ett tydligt ex-
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empel pa detta finner vi i en sammanfattande beskrivning som Henrik gor av sig sjalv: 'jag 

kall inte liisajag har dyslexi (K: jay jag ar ordblind brukarjag saga' (rad 363-365 ). De 

barn som i sina berattelser ger llttryek fOr detta fOrhallningssatt integrerar diagnosen i berat

telser om livet i skolan dar las- oeh skrivaktiviteter pa olika satt framstalls som hinder oeh 

problem for demo I olika omfattning flatas sedan diagnosen in i dessa berattelser. For dessa 

barn, med ett llndantag vilket jag aterkommer till, verkar diagnosen ha blivit en symbol 

fylld av olika betydelser oeh bamen anvander diagnosen i en rad skilda samtalskontexter. 

Vad betyder da detta for bamet? Ska vi se detta forhallningssatt som en anpassning till 

vuxenvarldens definition av bamen som 'barn med dyslexi' eller 'barn med las- oeh 

skrivsvarigheter'? Ar det barn som stigmatiserats oeh inordnats i vuxenvarldens satt att se 

oeh tala om barn som inte lar sig lasa sasom forvantats? Eller ska vi se detta som ett krea

tivt utnyttjande av en vuxenvarldens sprakliga koder oeh klassifikationer i vilka bamen inte 

motstandslOst later sig inordnas? Det finns givetvis inget enkelt svar men jag skall har fo

kusera pa en dimension som forhoppningsvis kan fora diskussionen vidare. 

Det ar en dimension somjag i det empiriska avsnittet redan kommenterat oeh som relaterar 

sig fragor om vilken symbolisk funktion diagnosen tar for bamet. Har viII jag ga tillbaks 

oeh paminna lasaren om en flieka som heter Therese (se S. 48 oeh S. 54). Diagnosen fram

trader i hennes berattelser som en symbol for konkreta svarigheter oeh nagot som ger upp

hov till OlllSt oeh oro. I hennes berattelser kommer inte diagnosen till anvandning pa nagot 

annat satt an som signifierande nagot hon inte 'jick grava lIer sig i' (excerpt 10, S. 48). 

Detta star sedan i kontrast till hennes berattelser om hur omgivningen sagt henne att hennes 

las- oeh skrivsvarigheter illte ar sa besvarliga till exempel i jamforelse med andra barn (se 

S. 45-46). Min tolkning ar att i Therese' berattelser har diagnosen blivit en symbol for na

got hotfullt oeh hemskt samtidigt som den signifierar att hennes problem inte ar sa stora att 

de kvalifieerar for extra hjalp eller atgarder. Detta framtrader som ett dilemma fOr Therese 

oeh skiljer sig ifran de andra bamens berattelser. 

Den skillnad som visar sig mellan Therese oeh de andra bamen vad gall er den symboliska 

fllnktion som diagnosen tar sklllle inte jag vilja hanfora till aldersmassig lltveekling eller 

kognitiv formaga eftersom Therese i intervjusituationen berattar oeh pratar pa ett satt som 
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liknar de andra barnen. Det gor det desto svarare alt spekulera i hur denna skillnad uppstar 

eftersom det empiriska materialet ar begransat vad galler mojligheten alt se oeh hora barnet 

i en vardaglig praktik. Min analys av intervjumaterialet utgar ifran alt jag ser dessa berat

telser som en text snarare an teeken pa hur barnen mar eller upplever sin omvarld. Men i 

Therese' berattelser framtrader en kamp med diagnosen som jag menar antyder att diagno

sen kan bli en borda for barnet. Det verkar som alt Therese inte har tillgang till anvandbara 

beraltelseformer, ord eller uttryek att anvanda som mentala verktyg i motet med sina dagli

ga erfarenheter av lasande oeh skrivande. Min tolkning ar alt Therese inte har approprierat 

diagnosen i bemarkelsen at! den blivit ett mentalt verktyg alt tolka oeh symbolisera erfa

renheter med utan hennes salt alt tilHigna sig diagnosen skulle kunna beskrivas som en an

passning till vuxenvarlden. Pa sa vis blir inte diagnosen en del av hennes subjektivitet utan 

kvarstar som en symbol for et! svarbegripligt (oeh kanske hotande) fenomen. Detta skiljer 

sig ifran de barn som jag menar har approprierat diagnosen i bemarkelsen att diagnosen har 

blivit barare av en rad olika betydelser, inte nodvandigtvis overensstammande, som i sin 

mangfald blir de mentala verktyg som kravs for at! kunna gora varierande oeh foranderliga 

tolkningar av situationer som uppstar i barnets vardagliga praktik. Nar bamet i motet med 

omvarlden stOter pa hinder eller besvarligheter, som ger upphov till olust, har hon1han en 

rad skilda tolkningsramar at! ta till, som alla knyter an till diagnosen, men som i sin varia

tion oeksa bar pa mojligheten alt oeksa upphava diagnosens kategoriserande potential. 

Detta oppnar darmed oeksa upp for en olika salt at! prata om sig sjalv pa, dar man a ena si

dan ar et! barn med dyslexi men a andra sidan oeksa har moj ligheter at! bli nagot annat. Di

agnosen utgor darmed en aspekt, yid sidan av andra, av barnens subjektivitet. 

Dysie .. cil/iis- Dell skrivsviiriglleter i ett specifikt sammallltallg 

Det forhllllningssatt som praglas av barns satl att anvanda diagnosen i relation till en speei

fik situation antyder at! dyslexi/las- oeh skrivsvarigheter ar ett tOjbart begrepp. Diagnosen 

tar i dessa barns berattelse en innebord som inte pa elt direkt salt relaterar tilllasning oeh 

skrivning. Delta utgor en skillnad i jamforelse med det forstnamnda forhilllningssaltet som 

bland annat karaktariseras av en problematisering av det egna lasandet oeh skrivandet (se s. 

59). Trots alt dessa barn sager 'jag har dyslexi' eller 'jag har ltis- Dch skrivsviirigheter' sa 

tillskrivs inte diagnosen inneborder som har med det konkreta lasandet oeh skrivandet att 

gora. I barnens beraltelser kopplas istallet diagnosen till en speeifik situation oeh barnen in-
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forlivar diagnosen i redo gore Is er over hur specialundervisningen lagts upp. Det handlar ex

empelvis om undervisning i liten gmpp eller specifika lastimmar och vad som foranledde 

dessa specifika atgarder. Och vad betriiffar bamens tal om sitt lasande och skrivande sa 

praglas detta av tillf<irsikt och ger uttryck for vad vi kan kalla ett IItveeklillgsperspektiv. Det 

innebar att bamen i sina beskrivningar av sin liis- och skrivfOlmaga framstaller den som nu 

utvecklad till det battre, i jamforelse med hur det var fOIT. Det framstar med andra ord som 

att diagnosen har kommit att bli en symbol for en specifik situation och yttranden som 'jag 

har dyslexi' eller 'jag har /as- Del! skrivsvarigheter' signifierar i dessa barns berattelser 

sarskilda undervisningsvillkor snarare an hinder eller svarigheter i lasande och skrivande. 

Jag har tolkat detta som en 'isarglidning' mellan vad diagnosen officiellt betecknar - brist

fallig lasning och skrivning beroende av defekter hos den enskilda individen - och bamets 

eget satt att anvanda diagnosen, det viII saga som en symbol fOr en specifik situation. Jag 

skall aterkOinma till hur denna glidning i betydeiser efter att ha visat pa ytterligare ett for

hallningssatt som pa ett kanske annu tydligare satt visar hur denna 'isarglidning' kan ta sig 

uttryck i barns berattelser om sig sjalva. 

Dyslexilliis- oclz skrivsvariglzeter SOIll ell 1II0tsiigelsefllll diagllos 

Sattet att inte relatera diagnosen till ett tal om (bristfalligt) lasande och skrivande blir annu 

tydligare i det forhallningssatt som jag valt att se som ett motsagelsefullt satt att anvanda 

diagnosen. Det ar ett forMllningssatt som visar sig i J akobs berattelser. Dar finns pa sam

ma satt som ovan en tydlig spricka mellan fenomen - las- och skrivproblem - och diagnos. 

Denna spricka visar sig i berattelsen i form av att lasandet framstalls som problemfritt pa

rallellt med att bamet framstaller sig som ett barn med las- och skrivsvarigheter. Nu viII jag 

inte pasta att lasandet respektive skrivandet framstalls som helt och hallet problemfritt vil

ketjag helt kort viII kommentera innanjag fortsatter att diskutera det forhallningssatt som 

kan urskiljas i intervjun med Jakob. 

Till exempel, det yttranden som Jakob faller (se s. 68) : ' .. jag kall ltisa 11 11 fast inte sajtit

{ehra ' kan betraktas som ett satt att i intervjusamtalet dampa vad som kan framsta som ho

ga ansprak pa att man kan lasa. Detta satt att minska anspraken pa vad man sager kan rela

teras till vad Karin Aronsson (1991) kallar 'socialt fasadarbete' . Det handlar om hur man i 

sprakligt samspel mi'mar om att bevara ansiktet pa sig sjalv och den andre. Hur detta "face-
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work" tar sig uttryek ar beroende av aktOremas kontinuerliga bedomningar av vilken grad 

av narhet respektive distans man ska inta i fOrhallande till varandra. I den situation som 

bamintervjun utgor kan det tankas att bamen onskar tona ner framstallningen av sina sva

righeter oeh problem infor mig som intervjuare genom att ge uttryek for hur lasandet bar 

utveeklats till det battre.40 

Om vi atergar till det fOrhallningssatt som gal' att urskilja i lakobs berattelser, ett forhall

ningssatt som visaI' sig som en tydlig uppdelning mellan lasandet oeh skrivandet som fe

nomen oeh dyslexillas- oeh skrivsvarigheter som diagnos sa tolkar jag detta forMllnings

satt som biide en anpassning och ett re-konstruerande av vuxenvarldens koder oeh klassifi

kationer. A ena sidan ser vi en anpassning i form av aeeepterande av diagnosen som en del 

av den soeiala identiteten. Det innebar oeksa en anpassning till intervjusituationen dar han 

ar utvald i termer av ett 'barn med liis- oeh skrivsvarigheter'. A andra sidan ser vi hur la

kob valjer att tolka oeh formulera sig kring sina konkreta erfarenheter av lasning oeh 

skrivning som nagot som idag fungerar bra, oeh som alltid fungerat bra. Det man kan fraga 

sig ar om detta ar en indirekt form av motstand mot vuxenvarldens diagnostisering eller om 

det ar uttryek fOr nagot annat. I sammanhanget kan det vara viktigt att uppmarksamma ti

dell som en faktor i diskussionen. Det finns en temporal process som verkar, bade i fOrhal

lande till tidpunkten nar diagnosen stalls oeh fram till tiden fOr intervjun oeh i forhallande 

till hur lasandet oeh skrivandet utveeklas generellt fOr bamet. Yid den tidpunkt som dia

gnosen stalls kan vi anta att bamet uppvisar stora hinder i sin las- oeh skrivinliiming. Oeh 

nar diagnosen stalls ges bamet mojligheter att omdefiniera situationen pa ett satt som gyn

nar las- oeh skrivinlamingen oeh omgivningens upplevelser av densamma. Da kan detta 

ses som en utgangspunkt for en forandring som i sin tur inverkar pa i vilken grad dys

lexillas- oeh skrivsvarigheter som diagnos oeh darmed som utsaga om et! fenomen - pro

blem oeh hinder i las- oeh skrivaktiviteter - blir giltig over en langre tid. Den omdefiniera-

40 I detta sanunanhang kan det vara viktig att pa ett mer generellt plan uppmarksamma freigan kring om man som 
barn (e ll er vuxna) overhuvudtaget aT beredd att sitta och prata om sig sja. lv, eller sina fdrmaga. som brislfitllig? Kan 
man se talel om Hisandet och skrivandet som fOrb~ltrat som en fann av psykologisk overlevnad i bemtirkelsen att det 
tiT enklare aU lala om sina problem och svarigheter i imperfekt (del viII saga grammatiska fanncn fOr datid)? Det aT 
svart nit avgora men jag menar aU dessa fragor ar viktiga att ha med sig som i tolkningen av del utvecklingsperspek· 
liv som manga barn ger uttryck fOr. 
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de situationen blir utgangspunkt for nya strategier frAn omgivningens sida oeh frAn bamets 

sida, vilket kan led a till forandringar i synen pa barnet oeh i sin tur nya mojliga satt att vara 

[or barnet. 

Om vi aterfor diskussionen till hur vi kan forsta det forMllningssatt som J akob llppvisar i 

sina berattelser viII jag foreslA foljande tolkning. Jakob tog till sig diagnosen yid tidpllnk

ten fOr utredningen oeh anvande den fOr att fOrsta den kritiska situation som llppstatt (bade 

for honom sjaIv, hans foraldrar oeh hans larare) nar han inte Hirde sig lasa i den takt som de 

fiesta av klasskarnraterna larde sig. Diagnosen gay honom (oeh omgivningen) moj ligheten 

att omdefiniera situationen oeh darmed utrymme fOr att pa ett myeket konkret satt [ortsatta 

arbeta med las- oeh skrivinltirning pa ett sat! som gay resultat i form av forbattrade presta

tioner i skoluppgifierna. Oeh nar jag som intervjuare motte Jakob har han alltmer kommit 

att uppfatta oeh se sig som en 'Iasare' samtidigt som den diagnos han fatt lever kvar genom 

speeialundervisning oeh att han blivit tillfrAgad att delta i projektet. Darmed uppstar en for

skjutning mellan att vara 'barn med las- oeh skrivsvarigheter' oeh att faktiskt se sig som en 

'vanlig' lasare, som en foljd av tidens gang. Oeh da aterstar fragan i vilken grad man bor se 

diagnosen dyslexi som ett livslangt handikapp ell er i vad man man bor se den som ett moj

ligt perspektiv at! anvanda for att definiera en speeifik situation? Jag avstar fran att fortsatta 

diskllssionen har lit an lamnar detta som en oppen fraga. 

Dyslexillas- oc" skrivsvnrig"eter SOI/l Ilngot /ltGuiar ell sjalv 

Vad betraffar det fOrMllningssatt somjag valt att kalla 'dyslexillas- oeh skrivsvarigheter 

som nagot utanfOr en sjalv' menar jag att detta kan ses som ett llttryek fOr tydligt motstand 

till att bli kategoriserad som barn med dyslexi eller barn med las- oeh skrivsvarigheter. Det 

ar barn som pratar om dyslexi respektive las- oeh skrivsvarigheter men de relaterar aldrig 

termerna (diagnosen) till sig sjalva utan forlagger de detta tillstand till andra barn eller 

knyter an till det som ett samtalsamne vilket som he 1st. I dessa berattelser anvands aldrig 

uttryeket 'jag ha/' , eller 'jag ar' i relation till dyslexi/ las- oeh skrivsvarigheter vilket jag 

har tagit som utgAngspllnkt for resonemanget. Samtidigt pratar de om sitt lasande oeh skri

vande i oproblematiserande termer oeh anammar liksom de barn som anvander diagnosen i 

relation till en speeifik situation ett utveeklingsperspektiv pa lasandet oeh skrivandet. 
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