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Titel  

Skolan: En arena där normalitet och avvikande görs 
School: An arena where normality and deviation is being made 

Sammanfattning 

This essay will analyse how Asperger’s syndrome and autism spectrum disorder is made in two municipal high 
schools. I have interviewed school personnel and analysed the schools’ policy documents and diagnostic manuals. In 
this essay AS and ASD are being deconstructed as political and ideological object and I analyse techniques in school, 
that makes these objects to subjects.  
 
The school’s mission is to foster and educate pupils to become desirable citizens and at the same time its aim is to 
provide an equivalent school. The diagnostics function as explanatory models for behaviors’ that are made 
problematic in school, in the interaction of the aims of the school. The diagnostics are used as explanatory models 
that enable efficiency in the disciplining of the pupil, based on political interests.  
 
The medical discourse, the school’s compensatory discourse and the discourse of ”a school for everybody” is 
manifested by a therapeutical ideology which directs thoughts about problems, such as illness, away from structures 
and towards individuals. The individuals will be directed to activation so that they strive to develop a behavior that is 
desired by the dominating order. 
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Förord 

Tack för styrningen Mathias! Våra möten på ditt kontor har varit 

spännande, utvecklande och roliga när du har delat med dig av 

ditt kritiska tänkande och visat ett engagemang. Jag vill även 

tacka Lisa och Branka för era kommentarer vid framläggningen. 

Utan dem hade uppsatsen varit svårläst och mindre 

intresseväckande.   

  Inte minst vill jag tacka all den personal, på de två 

skolor jag har varit i kontakt med. Tack för att ni tog er tid och 

delade med er av ert arbete!    
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Inledning 

Roger Qvarsell menar att i vetenskapliga och vardagliga resonemang om kroppen och hälsa är det 

inte enbart en objektiv analys av anatomi och psykiska processer som strukturerar våra tankar 

eftersom kroppen och hälsan ges mening av samhällets moral, ekonomi och politiska 

institutioner. Den samtida konstituerade kunskapen om kroppen styr oss i hur vi uppfattar våra 

kroppar och vår hälsa både i och utanför vården.1 

Genom en dekonstruktion av de sanningar vi har om kroppen och psyket kan vi 

analysera hur kroppen och beteenden ges mening av strukturer i samtiden. I vår samtid är olika 

diagnoser på beteenden som upplevs problematiska i olika institutioner ett utbrett fenomen. 

Asperger syndrom (AS) är en neuropsykiatrisk (NP) diagnos och ett autismrelaterat 

funktionshinder. AS är komplext och varierar men egenskaper som görs till AS är en svårighet att 

tänka abstrakt och läsa av ickeverbal kommunikation. Ofta görs subjekten till ojämnt begåvade 

och fixerade vid begränsade intressen. En annan vanlig agent är svår oro vid förändringar.2 Enligt 

socialstyrelsens statistik (2001) har andelen barn med diagnosen AS ökat i snitt med 20 procent 

varje år mellan åren 1997 och 2001.3 I skolverkets undersökning Kategorisering av elever med 

funktionshinder i Skolverkets arbete (2007), visar även att merparten tillfrågade grund- och 

gymnasieskolor uppger att de har elever med AS.4 NP- diagnoser blir allt vanligare och hur 

kommer det sig att diagnosen AS blir allt vanligare. Hur gör samtida strukturer den här diagnosen 

meningsfull i samtiden?     

 Mats Börjesson och Eva Palmblad menar att det finns en bild av att skolan har en 

inbyggd kontrollerande logik av moral när den är barnets första arbetsplats och normerna där 

testar barnets sociala och intellektuella förmåga.5 Skolans dokumentation över elevens 

prestationer, hälsa och moral mäter individens utveckling efter ett politiskt ideal men gör då även 

normalitet och följaktligen även avvikanden. Denna mätning är intressant för vetenskaplig analys 

och klassificering av individer vilken legitimerar normaliserande åtgärder. 

 Magnus Dahlstedt och Maria Olson menar att det sker en kamp mellan aktörer 

som lärare, elever och deras föräldrar, politiker och sociala rörelser om skolans ideologi. 

Utbildningsväsendet är en institution för utbildning av medborgarna men även en institution för 

                                                 
1 Roger Qvarsell, Ulrika Torell, (red), Humanistisk hälsoforskning, (Lund, 2001), s.53. 

2 http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Funktionsnedsattningar/Aspergers-syndrom/Faktablad-om-

Aspergers-syndrom/Vad-ar-Aspergers-syndrom/ 

3 Skolverket (2001). Tre magiska G:n (Skolverkets rapport 202) 

4 Skolverket (2007). PM: Kategorisering av elever med funktionshinder i Skolverkets arbete. 

5 Mats Börjesson & Eva Palmblad, I problembarnens tid,(Enskede, 2005), s.228. 
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medborgarfostran. Medborgaridealet och praktiker för det, tar form i skolan i denna förhandling. 

Genom skolan fostras medborgaren och samhället formas genom individens styrda handlande. 

Utifrån hur samhället i samtiden problematiseras stakas tekniker ut för styrning av den ideala 

medborgaren och de egenskaper denna bör ha i samtiden och den förväntade framtiden.6 Det 

finns alltså stora förhoppningar på skolan, när skolan positioneras som en central arena i 

styrandet av en önskad samhällsutveckling. Eleven, den framtida medborgaren positioneras, vem 

denna är, utifrån förhandlingen. 

Den elev i den svenska skolan som har svårt att nå de av skolverket uppsatta målen 

har rätt till särskilt stöd i undervisningen. En elevs beteende görs i möte med skolans uppdrag 

och görs problematiskt om den inte når målen och skolan har problem med att fullfölja sitt 

pedagogiska uppdrag. Samtidigt har den svenska skolan som målsättning att vara kompensatorisk 

och eleven som har svårt att nå målen har rätt till skärskilt stöd.7   

 Jag menar därför att en analys av hur diagnosen AS görs och ges mening i samtiden 

kan fruktsamt fokusera på skolans tekniker för styrning av önskvärda medborgare. NP- diagnoser 

och utbredning av dem kan rimligen bli meningsfulla utifrån den komplexa förhandlingen om 

skolans ideologi och de stora förhoppningar som finns på skolan. Jag relaterar ökningen av 

andelen elever med en NP- diagnos till skolans uppdrag som medborgarfostrande, formande av 

det önskvärda framtida samhället och skolans kompensatoriska arbete. Det jag intresserar mig för 

är hur diagnosen AS görs i skolans verksamhet, vilka beteenden görs problematiska och hur görs 

beteenden genom det kompensatoriska arbetet?    

Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att dekonstruera hur AS görs i två kommunala högstadieskolor. 

En utgångspunkt är att diagnosen är politisk och ideologiskt manifesterad med vilket jag avser att 

diagnosen görs i maktens tjänst.   

 

 

 

                                                 
6 Magnus Dahlstedt & Maria Olson, Utbildning, demokrati, medborgarskap, (Malmö, 2013), s.16ff. 

7 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket. 
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Frågeställning  

 Vilka beteenden anser professionella på skolan vara problematiska och kodas som 

presumtiv Asperger? 

 Hur konstitueras diagnosen mellan olika nivåer? 

 Hur fungerar diagnosen normaliserande och som skiljeskapande?  

 Hur fungerar stödåtgärder normaliserande och skiljeskapande? 

 Hur utkristalliseras det problematiska och det normala genom stödåtgärder?   

Avgränsning  

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med skolpersonal på två kommunala 

högstadieskolor i en mellanstor stad. Jag har valt högstadieskolan som fält eftersom Tony 

Attwood menar att kombinationen av elevers inträde i puberteten och undervisningsformerna i 

grundskolans senare år gör att vissa beteenden som anses vara karakteristiska för AS träder fram. 

Högstadieskolan är en lämplig avgränsning eftersom eleverna i denna nivå rimligen har nått 

puberteten och det är rimligt att skolorna har konfronterat AS. Sammanlagt rör det sig om åtta 

intervjuer och de intervjuade är en rektor på vardera skolan, en kurator, en språklärare, en 

specialpedagog, en lärare som undervisar i en klass med elever som har autismspektrumtillstånd 

och en syv på vardera skolan. På en av skolorna finns en avdelning med två klasser för elever 

diagnosen autismspektrumtillstånd men det finns även elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder (NPF) i reguljär klass. Dessa elever följer grundskolans läroplan. På den andra 

skolan får elever med AS antingen undervisning enskilt med specialpedagog eller ute i reguljär 

klass. Jag lät en närstående som är anställd som lärare på högstadieskola fungera som en 

grindvakt genom att öppna upp fältet för mig. Vi diskuterade vilka i personalen som kan vara 

intressanta att intervjua och efter det tog grindvakten kontak med dessa, berättade kortfattat om 

min studie och frågade om det är okej att jag kontaktar dem. Eftersom studien har ett känsligt 

tema kan en anställd och accepterad på skolan fungera som representant för studien och ge den 

legitimitet. Sedan fick jag deras kontaktuppgifter och skickade ett informationsbrev och bokade 

tid. I kontakt med den andra skolan förlitade jag mig till informationen på skolans hemsida och 

vid första kontakten hjälpte rektor på skolan mig med urvalet av personalen och att ta kontakt 

med dem.      
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Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd enligt följande: Föst kommer inledningen sedan syfte och 

frågeställningar, därefter presenterar jag mina avgränsningar. Avgränsningen följs av presentation 

av empiri och intervjumetod. Därefter kommer ett block där jag presenterar tidigare forskning 

och där på ett stycke om etiska reflektioner. Efter etiken kommer ett tredje block där jag 

presenterar teori och analysmetod. Innan analysavsnittet finns bakgrunden till studien. 

Analysdelen har och inleds med en egen disposition.        

Empiri - intervju  

Under intervjuerna har jag använt intervjuguider utformade efter läroplanens övergripande mål 

och riktlinjer. Jag har även utgått från de specifika riktlinjer som finns för rektor, lärare och 

studievägledare och jag har valt de riktlinjer som särskilt inbegriper funktionshindrades villkor 

vilka alltså varierar mellan positionerna. Läroplanen har gett mig en känsla för vilka positioner 

och frågor som är intressanta men val av deltagare har även skett successivt med arbetets gång. I 

kontakt med verksamheten fick jag en inblick i hur det kompensatoriska arbetet är organiserat på 

den enskilda skolan och har därefter sökt ytterligare deltagare. En annan fördel med att ha 

läroplanen som utgångspunkt i intervjuguiden är att jag då talar intervjupersonens ”språk”, 

personalen måste således förhålla sig till dem i sitt arbete. Guiden är semistrukturerad i avseendet 

att jag ställer följdfrågor utanför guiden vilket gör intervjusituationen dynamisk när jag har 

förberedda teman men jag kan ställa oplanerade frågor när jag får oväntad information.

 Enligt vetenskapsrådet har oetisk forskning dålig kvalitet även om forskningen 

genererar information som är värdefull för samhället.8 Jag anser att intervjuer med barn som har 

AS kan ge utsagor som visar dessa individers uppfattning om verkligheten, hur normalitet och 

avvikande förhandlas vilket kan bidra till att nyansera forskning om tidigare sällan 

uppmärksammade förhållanden. Diagnosen och dess funktion i skolan är väsentlig för elevens 

möjligheter i skolan och dens identitet vilket legitimerar att personen ifråga får komma till tals. 

Det vore även intressant att intervjua föräldrar till dessa barn eftersom föräldrar samverkar med 

skolan och denna intervju kan ge information om hur normalitet och avvikande förhandlas 

mellan förälder och skola. Fokus i min studie ligger dock på dekonstruktion av ideologi och inte 

individnivå, om jag skulle intervjua elever skulle den metoden krocka med mina teorier eftersom 

jag gör diagnosen om jag söker upp eleven som anses ha AS och frågar om den vill bli intervjuad. 

Intervju med en kritisk ingång kan även förändra barnets självbild vilket för deltagande kan vara 

                                                 
8 God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011. 
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oväntat och problematiskt för dens identitet. Intervju med förälder innebär även ett utpekande av 

barnet som avvikande och kombinationen av barn och diagnos gör barnet utsatt vilket rimligen 

medföljer att föräldrar skulle vara kritiska till att låta mig intervjua deras barn. Den empirin skulle 

dessutom ge information om föräldrars och elevers upplevelser av skolan vilket inte 

nödvändigtvis behöver ha så mycket att göra med hur normalitet och avvikande görs i skolan. Jag 

har därför med hänsyn till vetenskapsrådets rekommendationer valt att empiriskt fokusera på hur 

skolpersonal gör normalitet och avvikande.   

 Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann utgör inte intervjun en jämlik situation 

utan den kännetecknas av en maktasymmetri som är betydande för den kunskap som görs. 9 Jag 

som intervjuperson styr samtalet med min vetenskapliga kompetens, genom mina frågor och val 

av följdfrågor, samt definitioner. I mitt vetenskapliga arbete gör jag med utgångspunkt i tidigare 

forskning skolan till en arena där AS, normalitet och avvikande görs. Jag är själv nedsänkt i och 

en produkt av en ideologi där normalitet och avvikande görs men i min uppsats distanserar jag 

mig med mina teorier och särskådar görandet. Även intervjudeltagaren har makt i 

intervjusituationen eftersom den kan censurera informationen. Deltagandes berättelser kan därför 

inte ses som deras objektiva iakttagelser av verkligheten eftersom agenter görs i möten. I mötet 

görs jag och deltagare och utsagor görs i möte med teori.   

 Katarine Fangen menar att deltagande observation har fördelen att forskaren 

kommer närmare erfarenheten, 10 jag skulle därför direkt kunna ta del av den aktiva förhandlingen 

istället för att fråga om den under intervju. Gymnastiken, rasterna och lunchmatsalen är 

situationer i skolan som kan vara problematiska för barn som har eller utreds för diagnosen AS.11 

Deltagande observation vid dessa situationer skulle kunna ge material som visar hur diagnosen 

och normalitet och avvikande förhandlas och iscensätts socialt och materiellt. Observationer kan 

dock bli etiskt problematiska när det kan leda till ett utpekande av ett redan utsatt barn och det 

skulle förutsätta att jag ställde andra frågor till fältet som inte handlar om dekonstruktion av 

ideologi.      

 Jag har förutom intervjuer även analyserat Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011.  Läroplanen är ett styrdokument som alla skolor i landet måste följa och 

förutom att jag bygger min intervjuguide på den fungerar den även som en ram för analysen och 

jag kan relaterar deltagares utsagor till den och sätta dem i ett större sammanhang. Jag analysera 

                                                 
9 Steiner Kvale, Svend Brinkman, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 2009), s. 49f.  

10 Katrine Fangen, Deltagande observation, (Malmö, 2005), s. 32f.  

11Autismforum, 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_kan_man_gora/for_foraldrar_till_barn_med_aspergers_s

yndrom/, 9/1-14. 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_kan_man_gora/for_foraldrar_till_barn_med_aspergers_syndrom/
http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_kan_man_gora/for_foraldrar_till_barn_med_aspergers_syndrom/
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även Skollagen (2010:800), den fungerar som ett komplement till läroplanen och fungerar också 

som en ram för analysen. Styrdokumenten är viktiga komplement då de gör att jag kan dra 

analysen längre än till just deltagares utsagor och ta stöd i dokumenten i mina tolkningar. Jag 

analyserar även diagnosmanualerna DSM- 4 och DSM- 5 eftersom skolpersonalen använder dessa 

i skolverksamheten. Manualerna fungerar också som ram för deltagares utsagor om AS och ASS. 

Diagnosmanualen och de andra två dokumenten strukturerar personalens verklighet vilken jag 

ämnar dekonstruera.  

Tidigare forskning 

Det terapeutiska samhället  

En ideologisk ram för min studie är det terapeutiska samhället som Dahlstedt skriver om. Han 

menar att en terapeutisk kultur har anammats inom statliga verksamheter som 

arbetsförmedlingen och skolan. En vanlig teknik som bygger på psykologi och en terapeutisk idé 

som används inom statlig verksamhet är kognitiv beteende terapi (KBT). KBT är en teknik för att 

styra oss i hur vi tänker, våra attityder, mål och önskningar. Den terapeutiska ideologin tolkar jag 

manifisteras av en nyliberal ideologi då den gör individualism när individen ställs i teknikens 

centrum och gör individer. Individen ska med hjälp av tekniken aktiveras till att vilja arbeta med 

sig själv och utveckla ett önskvärt beteende. Genom att aktivera individen till att tänka på 

framtiden och fokusera på möjligheter görs KBT framgångsrikt. Terapin styrs av manualer men 

terapeuten har trots de stora tolkningsmöjligheter vilka bygger på dennes ”sunda förnuft”. KBT 

som teknik gör individen genom att göra anspråk på att kartlägga och utveckla sociala förmågor, 

uppmärksamhet och medvetenhet med mera. Då görs alltså strukturer, sociala relationer, politiska 

prioriteringar och resursfördelning till en essens i individen och individen ska göra sig smidig i 

möte med dessa.12      

 I min analys framkommer att KBT används som en styrningsteknik i skolan men 

jag menar att ideologin även ramar in hela analysen av hur AS görs i skolan när fokus ligger på 

individens avvikelse som ska hanteras och inte på strukturer. Ideologin gör att jag kan sätta 

görandet i skolan i ett större sammanhang som sträcker sig utanför skolan. Görandet av 

diagnoser som jag kollar på är inte unikt för skolan utan ideologin manifesterar diskurser inom 

andra verksamheter och gör diagnoser. I nedanstående avsnitt lyfter jag fram ett exempel på hur 

den terapeutiska ideologin manifesterar arbetet på arbetsförmedlingen.          

                                                 
12 Magnus Dahlstedt, Aktiveringens politik, (Malmö, 2009)  
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Styrning av normalitet och avvikande på arbetsförmedlingen 

Kerstin Jacobson och Ida Seing har forskat om medikalisering av arbetssökande i 

arbetsförmedlingens klassificeringssystem. Det är intressant att relatera deras forskning om hur 

normalitet och avvikande görs på arbetsförmedlingen eftersom denna myndighet likt skolan även 

ska förbereda och forma de skrivna efter arbetsmarknadens principer. Parallellen, att en diagnos 

även görs i arbetsförmedlingens uppdrag relaterar jag till ideologin det terapeutiska samhället. 

 Jacobson och Seing anser att kraven på arbetsmarknaden ökar och det politiskt 

retoriska begreppet anställbarhet riktar fokus till individens förmåga att anpassa sig efter ett 

anställbarhetsideal. Samtidigt har anslagen till arbetsförmedlingen minskat och möjligheterna att 

hjälpa de arbetssökande försvårats. Arbetsförmedlingens roll har förhandlats om till en 

myndighet som erbjuder statlig coachning och matchning på arbetsmarknaden. Jacobson och 

Seing menar att i förhandling mellan organisatoriska logiker, arbetsförmedlingen och uppifrån 

kommande krav har det vuxit fram en funktionshinderkodning i arbetsförmedlingens 

administrativa system. Koden legitimerar att den arbetssökande ges tillgång till resurser som 

lönebidrag och offentligt skyddade arbeten. Arbetsförmedlingens roll att hjälpa möter uppifrån 

kommande krav på organisatorisk läsbarhet och transparens. Komplexiteten med heterogena 

individer kan hanteras när koden möjliggör en sortering och individen blir ett hanterbart ärende. 

Koden underlättar även uppföljning av extra tillsatta resurser.  

 Det är arbetsmarknadsverkets beslut att använda diagnoser som administrativa 

biljetter. Diagnosen har alltså inte fastställts efter en medicinsk utredning och finns alltså inte i 

WHO:s internationella funktionshinderlista. Jacobson och Seing skriver att på 

arbetsföremedlingen utreds de inskrivnas anställningsbarhet. Dessa utredningar uppfattas 

upptäcka objektivt existerande egenskaper men Jacobson och Seing menar att genom 

utredningarna görs individen till normal eller problematisk, således görs individens själv, 

normalitet och avvikande genom arbetsförmedlingens administrativa system. 13 

 Jag anser att det går att dra paralleller mellan myndigheten arbetsförmedling och 

skolan eftersom de båda är aktiva i kontrollerandet och konstituerandet av normalitet och 

avvikande. Båda är välfärdsinstitutioner vars ideologi förhandlas mellan olika aktörer. En 

förhandling om det framtida samhället och vilka medborgare det är som ska göra det samhället. 

Vi lever idag i ett välfärdssamhälle men det är ändå intressant att relatera till Börjesson och 

Palmblads begrepp den kliniska välfärdsstaten. De anser att välfärdsideologier åtföljs av 

normaliserande tekniker och myndigheter kategoriserar ansett problematiska individer för att 

                                                 
13 Kerstin Jacobson, Ida Seing, En möjliggörande arbetsmarknadspolitik? 2013. 
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utifrån dessa kunna effektivisera disciplinerande åtgärder.14 Diagnoserna i arbetsföremedlingens 

administrativa system är ämnade att kompensera individen men jag anser att det uppstår en 

rundgång när individer som inte är attraktiva enligt idealet på arbetsmarknaden, klassificeras som 

funktionshindrade när koden samtidigt kringskär individens anställningsbarhet. En 

funktionshinderkod riktar fokus mot individens ”ofullkomlighet” inte mot strukturer på 

arbetsmarknaden. Jag drar en parallell till skolan eftersom eleven där skall fostras, utbildas och 

aktiveras efter villkoren på arbetsmarknaden och en diagnos som AS är en administrativ biljett 

som möjliggör en hantering av och kompensering för individen i omsättningen av det uppdraget. 

Samtidigt kringskär rimligen diagnosen individens möjligheter efter skolan. Jag menar att 

Jacobson och Seings forskning är intressant eftersom den studerar ett liknande fenomen men det 

finns inga liknande studier om hur en diagnos, i synnerhet inte AS, görs i skolan. Jacobson och 

Seings artikel kan relateras till den terapeutiska ideologin och hjälper mig att rama in min egen 

forskning.      

Högfungerande autism - En naturlig variation 

Pier Jaarsma har skrivit en avhandling i tillämpad etik och autism. Jaarsmas forskning går inom 

disciplinen socialt arbete men är ett aktuellt exempel på samhällskritisk forskning om autism.  

Den moralfilosofiska diskussionen kan relateras till hur AS och ASS görs i skolan. 

 Jaarsma anser att högfungerande autism är en naturlig variation och anser att 

diagnosen är stigmatiserande. En ser samhället som lärande och jämför autism med 

homosexualitet som fram till 1979 var en psykiatrisk diagnos i Sverige. Kunskaperna om 

beteendet har gjort beteendet förväntat och normalt vilket har gjort att homosexuellas livsvillkor 

har förbättrats när vi accepteras av samhället. Jaarsma riktar fokus bort från individen till 

strukturer och menar att det handlar om autismfobi. Autister anses sakna kognitiv empati och ha 

svårt för social interaktion. ”Vita lögner” underlättar social interaktion men på grund av autisters 

ansedda svårigheter ljuger dem inte när det är socialt smidigt vilket kan uppfattas som omoraliskt 

när ärligheten sårar. Därför menar Jaarsma att autister borde få särskilda rättigheter som extra 

utbildning i moral och socialtbeteende så att de inte sårar andra människor. Lågfungerande 

autism kan dock inte göras till en naturlig variation eftersom dessa personer är utvecklingsstörda 

och befinner sig i en mycket utsatt situation och därför behöver extra omsorger.15 Jag menar att 

Jaarsmas forskning är intressant eftersom den är en av få kritiska studier om autism och hans 

                                                 
14 Mats Börjesson, Eva Palmblad, Problembarnets århundrade,(Lund, 2003), s.41. 

15 Pier Jaarsma, Reflections on Autism, (Linköping, 2014) 
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etiska resonemang som utifrån min positionering ändå är normativt, är intressant att relatera till 

hur stödundervisning organiseras i skolan.       

Ett historiskt perspektiv  

I den här delen ger jag en historisk överblick från 1800- talets slut fram till idag, gällande 

normalitet och avvikande i den svenska skolan. Ett historiskt perspektiv ger distans till de 

tekniker som används i skolan idag och visar på en temporal och politisk dimension i görandet av 

diagnoser och normalitet och avvikande.    

 Judith Areschoung har i sin avhandling forskat om sinnesslöundervisning i 

Östergötland under perioden 1925- 1954. Det historiska perspektivet visar hur skolan har 

fungerat som en politisk arena för styrande av normalitet och avvikande och hur dess praktiker 

förändras över tid. Diagnosen sinneslö har sina rötter i 1800-talet men idéerna om den ansett 

sinnesslöa var en annan på 1800- talet än vid 1900-talets början och mitt. Till en början ansågs 

den som inte kunde tillgodogöra sig folkskolans undervisning vara sinnesslö och beskrevs som 

värnlös och i behov av skydd men hade också en potential att utvecklas enligt rådande ideal. På 

1900-talet förändrades sinnesslövårdens ideologi och den sinnesslöa betraktades som ett 

potentiellt hot och som en potentiell resurs. Sinnesslöundervisningen som innebar inskrivning på 

anstalt ansågs ha potentialen att forma den bildbara sinnesslöa till den önskvärda medborgaren 

som är socialt anpassad och arbetsduglig när inskrivningen innebar att undervisningen omslöt 

och kontrollerade hela individens liv. Intressant är att vid tiden rådde arbetsbrist vilket förklarar 

betoningen på arbetsför vilket tyder på diagnosens historiska och politiska lokalisering. 

Bedömning av individen som sinnesslö gjordes oftast i folk- eller småskolan av lärare. I debatten 

om sinnesslöundervisningen var främst pedagoger, politiker och lärare aktiva.  

 Skolplikten stärkte de sociala rättigheterna när alla barn blev skyldiga att gå i skolan, 

men sinnesslöundervisning innebar även inskränkningar av sociala rättigheter när den elev som 

ansågs vara sinnesslö var skyldig att låta sig inskrivas på anstalt vilket innebar tvång och 

frihetsberövning.        

 Anstaltsvården var kostsam för samhället och tidiga utskrivningar var därför 

önskvärda. Målet med inskrivningen var att den sinnesslöa skulle klara sig själv i enlighet med 

rådande ideal, utanför anstalten. Utskrivningar legitimerades med sterilisering vilket ansågs vara 

förebyggande när det förhindrade olämpliga föräldrar och spridning av sinnesslö- gener. 

Möjligheten till ett liv utanför anstalten gjordes till ett incitament för den inskrivne sinnesslöa att 
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acceptera ingreppet.16     

 Rafael Lindqvist (2012) menar att gruppen psykiskt funktionshindrade idag i stort 

har avmedikaliserats. Medikaliseringen har övergått i en handikappisering med innebörden att 

problemen ses som sociala och svårigheter i vardagen beaktas. Personer som anses ha psykiska 

problem skall genom normaliserande åtgärder och integrering ges möjlighet att leva på lika villkor 

som andra. Den slutna vården och omsorgen som i fallet sinnesslöundervisning, har därför 

huvudsakligen avvecklats.17 Lindqvist resonemang kan relateras till lagändringen om vem som ska 

gå i särskolan. I skollagen, 2010:800, kap 11, Grundsärskolan 2§, har den elev som inte klarar 

grundskolans mål och har en utvecklingsstörning rätt att gå i särskola.18 Övriga elever som inte 

når målen, som vissa elever med diagnosen autism spektrumstörning inkluderande AS, ska nu få 

stöd att nå målen inom den reguljära undervisningen. Särskolan med dess egna mål räcker inte för 

att förbereda eleven för högre utbildning och arbetsmarknad. Praktiker för normalitet och 

avvikande har således bytt karaktär ömsesidigt med en omförhandling om skolans mål och 

uppdrag.   

Socialt arbete 

Enligt vetenskapsrådet är god forskning bland annat den forskning som riktar fokus på och visar 

inte tidigare belysta aspekter av tidigare kända företeelser och relationer.19 Den huvudsakliga 

forskningen med temat NP- diagnoser är inte ideologikritisk. Den är med andra ord blind för den 

kontrollapparat som kategorin är förbunden med och vad den producerar. Det mesta som finns 

att läsa om dessa diagnoser är av pedagogiskt slag där diagnosen reproduceras som ett 

administrativt verktyg för organisering av undervisning och inkludering av personer med 

svårigheter i skolan. Christopher Gillberg (1997) menar att barn med diagnosen är i en utsatt 

situation i skolan men en menar att uppskattningsvis klarar hälften av alla barn skolan utan stora 

svårigheter. Det behöver dock inte vara en fråga om begåvning som ligger bakom svårigheterna, 

utan ett återkommande problem är enligt honom att barn med AS inte förmår att intressera sig 

för alla ämnen i skolan. Istället kan de ha ett intresse, som historia och är obekymrade över att de 

inte når resterande mål. Uppskattningsvis klarar hälften av alla barn som uppfyller 

symptomkriterier för AS skolan och behöver därför enligt Gillberg ingen diagnos. Diagnosen 

anses dock vara mycket viktig för eleven med svårigheter i skolan när den öppnar upp för en 

                                                 
16 Judith Areschoug, ”Undervisning, tvång och medborgarskap” I, Det sinnesslöa skolbarnet, (2000, Linköping), s. 

333- 346. 

17 Rafael Lindqvist, Funktionshindrade i välfärdssamhället, (2012, Malmö), s. 162. 

18 Sveriges riksdag, Skollag-2010800,K3.2011. 

19 Vetenskapsrådet, god forskningssed, (Stockholm, 2011), s. 24. 

http://www.riksdagen.se/Skollag-2010800,K3
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anpassning från skolans sida. Diagnosen tycks göra ett avvikande hanterligt och har följden att 

barnet själv och dess omgivning upplever barnet som funktionshindrat och inte enbart som ett 

problembarn.20 Atwood menar att en diagnos är viktig eftersom den förebygger andra svårigheter 

som depression när diagnosen kan förhindra att personen blir moraliskt fördömd och istället 

möts med förståelse och acceptans.21 Enligt Gillberg är det därför viktigt att det finns goda 

kunskaper om AS i skolan så att personal kan känna igen symtom och i samråd med föräldrar 

konsultera läkare och psykolog.22    

 Mitt val att ha högstadieskolan som fällt motiverar jag utifrån Atwoods 

resonemang. Atwood menar att det är vanligast att personer som har beteenden karakteristiska 

för AS upplever intensifierade svårigheter i tonåren. Han pekar på målen och pedagogiken i 

skolan och hur dessa förändras med elevens stigande ålder. Eleven ska stimuleras till att bli 

självständig i förhållande till sina studier och arbete i grupp blir vanligare samtidigt förväntas 

eleven kunna hantera flera lärare och utveckla ett abstrakt tänkande. Dessa förväntningar kan 

enligt Atwood vara problematiska och han betonar att det inte minst är de förändrade 

förväntningarna och samtidigt förändrade förutsättningarna som gör att beteendet blir ett hinder 

utan även oförmågan att hantera förändringar.23   

Etik  

Forskning om barn och diagnoser är etiskt problematiskt eftersom det handlar om utsatta 

positioner och en kombination av dessa gör fältet mycket känsligt. Enligt vetenskapsrådet är det 

viktigt att reflektera över vem en skriver för och vilken skada ett forskningsprojekt kan orsaka 

deltagande. Forskningsetik är komplicerat och går inte att på förhand i detalj bestämma.24 Jag 

förhåller mig därför till etik som en dynamisk process och har aktivt tagit ställning ur ett etiskt 

perspektiv genom hela projektets genomförande och varje del i uppsatsen är etiskt övervägd. 

 Fokus ligger på görandet och dekonstruktion av ideologin som manifesterar 

diskurser i skolan som konstituerar normalitet och avvikande. Med denna ingång riktas fokus från 

barnet ifråga till kunskapsstukturer och tekniker som får dessa strukturer att framträda som 

verklighet. Jag har alltså inte en essentiellistisk syn på diagnosen eftersom ett sådant 

positionerande är oförenligt med den verklighetssyn jag inträder i projektet. 

 En diskussion om etik aktualiserar en diskussion om objektivitet. Jag och mitt 

                                                 
20 Gillberg, s.123f.  

21 Tony Attwood, Den ultimata guiden till aspergers syndrom, (2011, Lund), s 26. 

22 Gillberg, s. 141f.  

23 Atwood, s. 22f.   

24 Vetenskapsrådet. 
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projekt är ideologiskt konstituerade och genom projektet görs även ideologiska studieobjekt, det 

finns ingen neutral gräns mellan forskarsubjekt och forskarobjekt utan dessa görs i intraagens. 

Eftersom jag med min forskning gör en verklighet har jag även ur ett etiskt perspektiv reflekterat 

över hur elever som anses ha AS positioners i min studie. Fokus ligger vid hur normalitet och 

avvikande görs i skolan och jag menar att med min utgångspunkt reproducerar jag alltså inte en 

ordning om vad som anses vara normalt och vad som anses vara problemamtiskt beteende 

eftersom fokus ligger vid hur dessa beteenden görs och ges mening. Jag eftersträvar alltså inte att 

finna en objektiv sanning om diagnoser och normalitet och avvikande i bemärkelsen att den är 

ideologiskt oberoende.     

 Jag förhåller mig till begreppet objektivitet så att det sammanfaller med 

vetenskapsrådets rekommendationer för god forskningskvalitet. Det handlar om kompetens, att 

använda rätt metoder på rätt sätt, att inte utelämna information som inte passar med författarens 

tes, att vara tydlig och noggrann med mera.25 Jag förhåller mig således till begreppet objektivitet 

som en uppmaning om att vara ärlig och tydlig med intentionerna till projektet och dess 

genomförande vilket ger det transparens som öppnar upp för kritik. Jag följer de etiska 

principerna för svensk forskning i mitt insamlande av material. Eftersom det är ett etiskt känsligt 

material eftersträvar jag att anonymisera materialet och enbart använda materialet till det här 

projektet. I den dialog där jag informerar alla deltagande om syftet med mitt projekt, vilka 

moment som projektet innefattar och att ett deltagande är frivilligt och kan avbrytas har jag byggt 

upp ett förtroende. Deltagare har haft möjlighet att bestämma en plats för intervjun som de 

känner sig bekväm med och alla har valt sin arbetsplats. Jag har innan intervju skriftligt 

informerat om att jag inte har för avsikt att värdera skolans verksamhet som rätt eller fel vilket är 

viktigt för min legitimitet speciellt med tanke på att det gäller hur skolan hanterar diagnosen AS. 

Efter det att jag under den andra intervjun upplevde att intervjudeltagaren kände en rädsla för att 

bli granskad har jag särskilt i mötet med resterande deltagare betonat att fokus ligger vid hur AS 

görs i skolan genom det kompensatoriska arbetet och att jag är ideologikritisk. Jag positionerar 

inte min forskning som tillämpad forskning och jag söker stöd för min forskning i 

vetenskapsrådets resonemang om forskningens nytta. Enligt vetenskapsrådet är kunskap en 

egennytta och forskning är en träning i kritiskt tänkande. De menar att det sällan är så att 

forskaren på förhand kan veta exakt vad forskningsresultaten kan användas till.26 Med min 

forskning syftar jag till att kritiskt analysera en dimension av vår samtid, det vill säga en NP – 

diagnos. Naturvetenskapen som legitimerar dess diagnoser är inte politiskt oberoende även om 

                                                 
25 Vetenskapsrådet. 

26 God forskningssed, s. 30. 
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de allmänt uppfattas som så. Jag vill därför bidra med kunskap om hur dessa diagnoser görs och 

hur de är politiskt konstituerade vilket har ett egenvärde.    

Teori och metod 

Socialkonstruktionism  

Enligt Peter L. Berger och Thomas Luckman (1966), är människan en social produkt av en social 

process som även samhället och dess medlemmar görs igenom och framträder som begripliga 

och förutsägbara. Vanemässiga handlingar är ett första steg i denna process och ger människan 

som har ett lågt utvecklat instinktbeteende struktur i vardagen. Genom det vanemässiga 

handlandet besparas tid och energi när beteendet riktas genom rutinerna. Det vanemässiga 

handlandet begränsar dock antalet möjligheter till handlande men undergräver kaos och sparar 

resurser att rutinera nya situationer vilket möjliggör innovation. Rutinerna är inledande i vad 

Berger och Thomas anser är en institutionaliseringsprocess, de anser att när ett vanemässigt beteende 

ömsesidigt typifieras av olika aktörer övergår processen i ett skede närmare vad de anser är en 

institution.27 Jag tolkar typifiering vara ett begrepp för när en aktörs upprepade handlingar i 

intraagens med andra ges en specifik mening och vi förväntar oss specifika handlingar av denna 

aktör bundna till meningen om densamma och aktörer handlar efter våra förväntningar.

 Det moment i processen som får de typifierade rutinerna att övergå till en 

institutionell form är när de överförs från den generation som först typifierat rutinerna till en 

andra generation. Den andra generationen föds då in i en verklighet som upplevs som objektiv 

vilket är ett steg i processen Berger och Luckmann kallar för externalisering. Individen upplever 

att institutionen är oberoende och existerar utanför en historisk social process. Genom 

externaliseringen objektiveras mänsklig aktivitet, det betyder att institutionen som tillexempel 

objektet AS i våra medvetanden frikopplas den institutionaliseringsprocess som ligger bakom 

diagnosen och dess giltighet. Beteendet anses vara vad det heter och anses inte kunna vara något 

annat.28   

Typifieringen är även omvänt en institution, mitt exempel skolan är således en 

typifiering av aktörer och en institution och aktör i sig. I skolan typifieras också aktörer och 

enskilda individers handlingar. Genom kunskapen om skolan bestäms olika aktörers mening och 

olika aktörers handlingar får genom skolan mening när institutionen riktar aktörernas handlande.

 När ett vanemässigt handlande är institutionaliserat är det utsatt för social kontroll, 

                                                 
27 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, (Stockholm, 2003), s. 69ff.    

28 Berger, Luckmann, s.74ff. 
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en form av kontroll som för oss sällan är omedelbart fattbar. Genom institutionen struktureras 

verkligheten, när det kanaliserar aktörer och deras handlanden och våra medvetanden. Genom 

struktureringen utestängs möjliga alternativ för strukturering av verkligheten och vi reproducerar 

en institutionell social ordning när vi handlar som institutionen riktar oss.29 När vi inte 

internaliserat denna verklighet i tillräklig utsträckning och därför avviker från denna verklighet 

kan kontrollen bli mer uppenbar när beteendet möts med sanktioner och klassificeras som 

omoraliskt, olagligt, okunnigt eller som psykisk sjukdom med mera.30 Enligt Berger och 

Luckman finns det alltså förgivet tagna sanningar. Men det finns således ingen objektiv kunskap 

utan denna är uppförd genom processer innefattande ideologi och maktkamp. Institutionerna gör 

verkligheten förutsägbar och hanterbar och är därför kittet i den sociala ordningen. 

Med teorin socialkonstruktionsim kommer jag in på ett forskningstema som 

handlar om att analysera kunskap genom att dekonstruera den process varigenom kunskapen 

konstrueras. Med teorin kan jag positionera skolan som institution och analysera hur individer 

positioneras, riktas inom den och skolans roll i bevarandet av en social ordning. Således kan jag 

även positionera diagnosen AS som en institution. Verkligheten, normalitet och avvikande är 

alltså något som görs och kontinuerligt görs om och en strävan efter social ordning är drivande i 

denna process.  

Ett senare socialkonstruktionistiskt resonemang förs av John R. Searle som gör en 

tydlig uppdelning mellan social verklighet och en rå verklighet. En menar att den sociala 

verkligheten består av representationer av en rå verklighet, en verklighet som inte är beroende 

utav våra representationer. 31 Istället är vår sociala verklighet beroende utav vad en även kallar för 

extern realism eftersom den ger oss material att representera.32 Men vår uppfattning om det råa 

materialet är alltid konstruerade genom performativa praktiker.  

 Annemarie Mol har utvecklat en performativ aktör- nätverk teori som tar avstamp i 

socialkonstruktionismen. Mol menar att artefakter iscensätts performativt och hon använder 

sjukdomen anemi som ett exempel. Objektet anemi iscensätts materiellt genom praktiker men 

dessa praktiker överlappar inte varandra utan olika praktiker i respektive genre iscensätter olika 

versioner av objektet, alltså olika verkligheter. Varje version av objektet avser en parallell 

verklighet vilken inte kan upptäckas genom observation utan den kan enbart göras performativt. 

Begreppet intraagens förtydligar Mols poäng. Intraagens står för att agenter görs i möten som är 

ömsesidigt formerande, agenten finns alltså inte innan mötet utan mänskliga och icke mänskliga 

                                                 
29 Berger, Luckmann, s. 71. 

30 Berger, Luckmann, s. 83. 

31 Searle John, R, Konstruktionen av den sociala verkligheten, (Göteborg, 1999), s. 204. 

32 Searle, s.164. 



 15 

agenter framträder när de möts.33 Med agent menar jag aktör och Mol menar att även det 

materiella har en agnens, en utlösande faktor, det vill säga att även det materiella och icke 

mänskliga är aktörer som är medskapare av verkligheten. Mol menar att anemi iscensätts kliniskt, 

vilket avser synliga symptom vilka artikuleras av en patient. En annan är praktikerna på ett 

laboratorium där hemoglobinvärdet i blodet mäts med en standard uträknad från statistik på 

befolkningens hemoglobinvärden. Ett tredje sätt av flera att iscensätta anemi är patofysiologi 

vilket avser identifikation av en individuell skiljelinje för vad som är tillräcklig nivå av hemoglobin 

i blodet för att transportera syre. Dessa praktiker varigenom objektet anemi upptäcks är inte 

neutrala eller objektiva utan tillexempel den individuella skiljelinjen är en agent som gör anemin. 

Anemi görs alltså performativt när anemi görs genom de praktiker som anemi utreds och 

fastställs.34 Med begreppet performativitet riktar Mol intresset bort från diskursiva strukturer 

och regler som motiverar mänsklig agens, till de praktiker som får strukturen att framstå. Jag 

tolkar att Mol har en uppdelning mellan konstruerade verkligheter och en vad Searle kallar extern 

realism eftersom det är just artefakter som anemi som görs performativt. Anemin finns inte där 

utan de performativa praktikerna men enligt Searles teori om råa material tolkar jag det som att 

till exempel stenen består av ett rått material vi aldrig kan avtäcka utan stenen i våra medvetanden 

görs performativt men finns inte våra medvetanden finns dock det råa materialet kvar som vi 

performativt gör till sten.      

 Med Mols teoretiska resonemang kan jag positionera och analysera pedagogiska 

verktyg, lokaler och styrdokument som performativa praktiker i görandet av AS och normalitet 

och avvikande. Jag relaterar till Lena Martinsson och Eva Reimers som använder en performativ 

nätverksteori i analysen i studien Skola i normer. De menar att det materiella som styrdokument, 

organisationer och pedagogiska hjälpmedel är stabiliserade normer och materiallitet som gör 

subjekt och styr handlingar i skolan. Dessa materialiteter gör alltså normen om skolans uppdrag 

och god moral till en kraft i skolan.35  

Governmentality  

Enligt William Walters läsning av Foucaults resonemang om teorin governmentality 

(styrningsmentalitet) är dess kärna styrning av beteende. Governmentality ramar in analysen med 

en syn på styrning som ett brett och komplext fenomen som inte på något sätt är enkelriktat 

uppifrån staten och ner. Styrningen är komplex och görs mellan olika nivåer samtidigt. Det finns 

                                                 
33 Cecilia Åsberg, Martin Hultman, Francis Lee, (red.), Posthumanistiska nyckeltexter, (Lund, 2012), s.201.   

34 Actor Network theory and after, John Law, John Hassard, (red), (1999, Oxford), Annemarie Mol, “Ontological 

politics. A word and some questions.”, s. 74- 79.       

35 Lena Martinsson, Eva Reimers, (red), Skola I normer, (2008, Malmö), s. 14. 
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ingen situation kännetecknad av absolut dominans utan subjekt har alltid en grad av frihet att 

handla och göra motstånd men det handlar inte om ett strategiskt spel mellan jämlika. Foucault 

utgår ifrån att styrning är förbundet med en axel av praktiker, tekniker och rationaliteter vilka är 

specifika och används för att forma specifika beteenden. Exempel på styrningstekniker är 

utredningar, kalkyleringar och manualer mm. av och för ett specifikt tema. Styrning av beteende 

analyseras genom läsning av de texter där teknikerna skrivs fram men även experters utsagor om 

styrning av beteende. Styrning är dock abstrakt och uppfattas sällan som just styrning och 

maktutövande. 36  I min analys har jag fokus på framförallt just styrningstekniker. 

 Åsa Bartholdsson använder teorin governmentality i sin avhandling Med facit i hand, 

Normalitet, elevskap och vänlig maktutövning i två svenska skolor. Hon anser att normalitet i 

stort är att behärska underordning och hon betonar vikten av att veta, att ha kännedom om 

diskursen om kompetens och sunt förnuft. Genom vetandet positionerar och positioneras 

skolmedlemmen i en maktstruktur. Hon menar att genom skolans dokumentation blir elever och 

deras känsloliv synliga och möjliga att organisera handlande efter. Bartholdsson kallar 

dokumentationen för materiella inspektioner och hon menar att de fungerar disciplinerande av 

skolan och dess aktörer när de möjliggör en styrning mot skolans mål. När vi vet diskursen låter 

vi utvärderingarna göra oss till subjekt och inkluderar därmed oss i maktutövningen vilket får den 

att framstå som neutral.37 Dock är styrningen ett maktutövande som är medkonstituerande av 

ideologier och är politisk. Jag relaterar Bartholdssons resonemang till Valerie Walkerdine som 

skriver om ett rapportkort pedagoger använder för att dokumentera barns utveckling i förskolan. 

Walkerdine menar att ropportkortet är en styrningsteknik när det gör ett subjekt performativt. 

Rapportkortet är inte neutralt utan de kategorier som ska dokumenteras och de frågor som ska 

besvaras är ideologiskt konstituerade och gör ideologiska mätningar och således politiska subjekt. 

Genom kortet kontrolleras ett subjekts utveckling men Walkerdine menar att kortet även gör det 

subjekt som det ska kontrollera.38       

 De frågor jag ställer till mitt material och analyserar med governmentality är hur en 

sanning om normalitet och avvikande görs i skolan. Genom vilka styrningstekniker görs 

normalitet och avvikande till något självklart och oundvikligt. Hur görs i verksamhetens 

beteenden problematiska och ideala och hur lyckas dessa göranden upprätthållas som objektiva 

sanningar? Governmentality kompletterar socialkonstruktionismen med ett tydligt 

maktperspektiv som hjälper mig att bryta ner verkligheten som vi annars direkt uppfattar den 

                                                 
36 Wiliam Walters, Governmentality (2012, New York), s. 10-13. 

37 Åsa Bartholdsson, Med facit i hand. (2007, Stockholm), s. 30ff. 

38 Valerie Walkerdine, ”Utvecklingspsykologi och den barncentrerade pedagogiken”, s. 129, 160, 169-170. i Foucault, 

red. Kenneth Hultqvist, Kenneth Petersson. 
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men med teorin pekar jag inte ut enskilda aktörer utan fokuserar på kunskapsstrukturer som 

operera på oss och görs oss genom dess tekniker för styrning.   

Repressive tolerans  

Herbert Marcuse skriver i artikeln Kritik av den rena toleransen att toleransen för olikhet i det 

demokratiska samhället är repressive. Genom utbildning och medier förmedlas och struktureras 

vår verklighet och denna verklighet kännetecknar ett förnuft men han anser att förnuftet är 

politiskt. Han menar att toleransen för olikhet är repressive när den understödjer den rådande 

ordningen och att lag och ordning alltid skyddar den etablerade hierarkin. En person som har 

”förnuftet” kan ta sig rätten att tolerera det avvikande men den toleransen reproducerar en 

ordning och infogar det avvikande enligt det dominerandes principer. Jag anser att Marcus 

resonemang om repressive tolerans är intressant att relatera till en analys av hur normalitet och 

avvikande görs. Vem tolererar vem i skolan och hur? Vilken ordning reproducerar den 

toleransen? Hur görs lagar och riktlinjer för skolans kompensatoriska arbete, som kodas som 

demokratiska, repressiva?39  

Diskurs 

Marianne Winter Jörgensen och Louise Phillips gör en sammanställning av det diskursanalytiska 

fältet och presenterar tre olika väl genomarbetade diskursinriktningar. De menar att de olika 

inriktningarna har gemensamt att positionera begreppet diskurs som vilande på 

socialkonstruktionistisk grund och att begreppet diskurs anses stå för ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen, identiteter och sociala relationer. Språket anses vara strukturerat i mönster 

vilka gör vår förståelse av värden och riktar våra handlingar. De olika diskursinriktningarna syftar 

till att analysera ogenomskinliga maktrelationer och bryta ut normativa perspektiv vilket möjliggör 

kritisk forskning.40 De olika inriktningarna fokuserar dock på olika dimensioner och erbjuder 

olika verktyg för analys. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är framträdande inom inriktningen 

diskursteori där begreppen diskursiv kamp och hegemoni är centrala. Enligt Winther Jörgensen 

och Phillips tolkning konstruerar diskursen den sociala verklighetens mening. Diskursen är inte 

en sluten enhet eftersom språket är instabilt men det råder en kamp mellan diskurser om att 

uppnå hegemoni, en representation av världen som uppnår herravälde men som dock fortfarande 

är instabil. 41      

 En andra inriktning är kritisk diskursanalys, ett fällt där Norman Fairclough är 

                                                 
39 Herbert Marcuse, Kritik av den rena toleransen, (1965) 

40 Marianne Winther Jörgensen, Louise Phillips, Diskursanalys, (2013, Lund), s. 7ff. 

41 Winther Jörgensen, Phillips, s. 11ff. 
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framträdande. Enligt Winther Jörgensen och Phillips tolkning är begreppet intertextualitet det 

centrala teoretiska verktyget vilket syftar till en analys av hur texter bygger på tidigare diskursiva 

strukturer och hur diskurser förändras i konsumtion och produktionsprocesser. Den tredje 

inriktningen är diskurspsykologi som syftar till att analysera hur ett samtal är strukturerat. Vilka 

diskurser använder vi strategiskt i social interaktion när vi ska framställa oss själva och världen på 

ett fördelaktigt sätt och vilka konsekvenser får det handlandet?  

 Jag anser att Laclau och Mouffes diskursteori lämpar sig för min 

problemformulering eftersom den inriktningen erbjuder verktyg som möjliggör en analys av hur 

begreppen AS och det ansett normala ges mening i skolan. Den diskursiva kampen ringar in AS 

som ett instabilt begrepp vars mening varierar inom olika diskursiva situationer i skolan men är 

även något som varierar mellan de organisationer skolan samverkar med. Laclau och Mouffe 

menar att begreppet diskurs motsvarar en instabil fixering av mening och positioner får mening 

utifrån diskursen och ett begrepps mening varierar mellan diskurser. Diskurser står i en ständig 

kamp om att representera verkligheten och den ledande positionen i kampen är en hegemoni 

vilken strukturerar andra begrepps mening när hegemonin har tolkningsföreträde. 

 Begreppet flytande signifikanter syftar till begrepps flytande, varierande signifikans 

mellan diskurser. De har även formulerat begreppet nodalpunkt och menar att det är 

utkristalliserad mening som är privilegierade tecken inom diskursen vilka övriga tecken inom 

diskursen ordnas i relation till. En kedja av signifikanser är strukturering av nodalpunkter och är 

alltså diskursen.42 I min analys har jag medhjälp av diskursteorin som metod positionerat tre 

diskurser som AS positioneras inom i skolan. Dessa är följande tre diskurser: Den medicinska, En 

skola för alla och den kompensatoriska. De nodalpunkter inom respektive diskurs som andra 

begrepp, här AS, görs i intraaktion med, är inom den medicinska diskursen: Diagnos, essens, psyke 

och hälsa. I Diskursen ”en skola för alla” är nodalpunkterna: Skolplikt, individualism, jämlikhet, 

jämställdhet och fritt skolval. Motsvarande i den kompensatoriska är: Likvärdighet, anpassning, hänsyn, 

förutsättningar, behov och förståelse. Dessa nodalpunkter är även flytande signifikanter i bemärkelsen 

att det råder en kamp mellan diskurserna om hur nodalpunkterna ska definieras och diskurserna 

går i skolans verksamhet in i varandra. Den medicinska nodalpunkterna diagnos och essens blir i 

intraaktion med den kompensatoriska något annat töjbart och ett facit i det pedagogiska arbetet.  

I intraaktion med ”en skola för alla” konkurrerar den medicinska med till exempel skolplikt och 

jämlikhet och den medicinska diskursen görs då till politisk. Här positionerar jag med hjälp av 

Laclau och Mouffe ett antagonistiskt förhållande mellan den medicinska diskursen och den 

                                                 
42 Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin, (2008, Köpenhamn), Kapitel 3 

”Bortom de socialas positivitet”, s. 143- 208.  
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kompensatoriska. I mötet står deras positionerande av verkligheten i konflikt. Här görs i skolan 

en hegemonisk intervention när entydighet upprättas över de antagonistiska diskursernas gränser. 

Denna hegemoniska intervention görs genom att den hegemoniska diskursen i skolan, det vill 

säga den kompensatoriska, reartikulerar den medicinska diskursens nodalpunkter, till exempel 

diagnos, vilken eleven görs i intraaktion med, och i skolan görs då diagnosen till ett facit i 

organiserandet av stödåtgärder och till förutsättningar och behov skolan är skyldig att ta hänsyn 

till.    

Diskursteorin är huvudsakligen en tankestruktur jag bär med mig i analysarbetet 

men i själva analystexten är det de teoretiska begreppen som ges mest utrymme eftersom allför 

många begrepp i texten skulle göra den tjatig och inte tillföra mina poänger något.  

 Diskursteorin är i jämförelse med diskurspsykologi eller kritisk diskurs inte 

textnära, istället för analys av hur ett samtal är strukturerat eller hur en text är producerad och 

konsumerad erbjuder diskursteorin med dess verktyg en analys på ideologisk nivå vilket möjliggör 

en analys av AS som ett ideologiskt fenomen. Hur görs AS meningsfull i skolan vilket är en fråga 

som enligt mig kräver en ideologikritisk ansats. Jag är i min metod även inspirerad av Faircloughs 

kritiska diskursanalys och använder hans definition av begreppet ideologi. Han menar att ideologi 

är betydelse i maktens tjänst.43 I ett samhälle där det råder dominansrelationer vilket normalitet 

och avvikande är ett exempel på, bidrar ideologin till produktion, reproduktion och 

transformation av dessa relationer. Ideologin manifesterar diskurser som bidrar till att 

upprätthålla eller tranformera dessa maktrelationer.44 Jag menar att ideologin det terapeutiska 

samhället manifesterar det tre diskurser jag positionerar i min analys och de reproducerar 

maktförhållanden som görs genom tillexempel nodalpunkterna individualism, diagnos, aktivering 

och jämlikhet.     

 Jag lånar även begreppet grindvakt av Fairclough som anser att det finns gränser 

för vem som har tillgång till en diskurs. En grindvakt kan vara en profession vid en institution 

som avgör vem som har tillträde till en diskurs men grindvakten kan även vara mer abstrakt som 

att diskursen i sig är en grindvakt.45 Min analys har även textnära inslag eftersom jag även lånar 

begreppet metafor av George Lakoff och Mark Johnson. De anser att våra tankar och handlingar 

är strukturerade av konceptuella linjer vilka jag översätter till diskurser. När vi talar använder vi 

metaforer vilka gör dessa ”linjer” och strukturerar hur vi orienterar oss i rummet och hur vi 

                                                 
43 Norman Fairclough, Media discourse, (1995, London), s. 14.   

44 Fairclough, Discourse and social change, (1992, London), s. 87. 

45 Norman Fairclough, Language and power, (2001). 
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relaterar till andra.46 Med Lakoff och Johnsons resonemang kan jag analysera hur metaforer gör 

diskurser.   

Bakgrund  

Diagnosen 

Hans Asperger var en barnläkare i Wien som hade ett intresse för barn med avvikande beteende. 

Asperger publicerade 1944 en artikel om autistiska personlighetsstörningar hos barn och 

publicerade en mängd artiklar med temat på tyska. Det tyska språket hindrade artiklarnas 

genomslag efter andra världskriget men 1981 publicerade britten och autismexperten Lorna Wing 

en artikel om vad hon kallade för Asperger syndrom. Det skulle dock dröja till år 1988 innan 

svenskarna Carina och Christopher Gillberg framförde de första sytematiska diagnoskriterierna 

på den första internationella konferensen om AS i London.47  

 Diagnosmanualer är intressanta eftersom skolans förhållningssätt till dem rimligen 

har betydelse för hur stödåtgärder organiseras. I den amerikanska diagnosmanualen Diagnostic and 

statistical Manual of Mental disorders (DSM- 5) 2013 har AS tagits bort och istället används den 

gemensamma diagnosen autism spectrum disorder, för fyra tidigare autism- relaterade diagnoser. De 

som tidigare hade diagnosen AS har nu enligt DSM – 5 istället alltså autismspektrumtillstånd.48 

DSM- 5 används världen över för klassificering av psykiska störningar men i Sverige används 

ICD-10- SE vars fullständiga namn på svenska är klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem. 

ICD-10 är världshälsoorganisationens internationella sjukdomsklassifikation och denna bygger på 

ICD- 4. 49 Diagnosen AS finns därför fortfarande kvar som en självständig diagnos i Sverige.50 I 

svenska offentliga dokument används dock begreppet autismspektrumtillstånd - störnig och 

frågan är vilken betydelse omförhandlingen av diagnosen har i den svenska skolan?  

Svenska skolan, styrning och Asperger 

I den här delen skriver jag om styrning av skolan och hur den har förändrats de senaste 

decennierna samt om nationella riktlinjer som är i stor betydelse för elever med diagnosen AS. En 

nationell riktlinje som särskilt berör funktionshindrade är skollagen (2010:800) kapitel 3, Barns och 

                                                 
46 George Lakoff, Mark Johanson, Metaphors we live by, (London, 1980), s.3ff.  

47 Christopher Gillberg, Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndorm, (1997, Lund), s. 14ff. 

48 Autism spectrum disorder, 2013, American psychiatric association.   

49Autismforum, 

http://www.autismforum.se/gn/opencms/web/AF/Vad_ar_autism/diagnoskriterier/diagnosmanualen_icd_10/, 

7/3- 14.   

50 http://icd.internetmedicin.se/diagnos/F845 28/5- 14 
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elevers utveckling mot målen, § 7-12 som är direktiv om hur undervisning skall utformas för att 

kompensera de elever som inte når skolans mål. Tillexempel kan ett individuellt åtgärdsprogram 

utarbetas i samråd mellan skolpersonal, elev och förälder.51  

 Enligt Maria Jarl och Jon Pierre kommunaliserades den svenska skolan 1991, det 

innebar även en decentralisering av skolan när den statliga styrningen inriktades på mål och 

resultat. Kommunaliseringen har medfört att kommunen finansierar och organiserar 

undervisningen och lokala politiker har möjlighet att förändra undervisningen. 

Kommunaliseringen innebär således att det parallellt med de nationella riktlinjerna kan finnas 

kommunala mål och riktlinjer för hur skolan ska kompensera elevers olika villkor. 1992 infördes 

även det fria skolvalet vilket enligt bland annat Pisas undersökningar visar ha betydelse för 

sammansättningen av elever i grundskolan.52 Samma år möjliggjordes även friskolor, skolor vars 

huvudman inte är tillsatt av kommunen eller landstinget, genom rätten till kommunala bidrag.53 

Dessa strukturella förändringar har bidragit till differentiering i skolsystemet vilket berör alla 

skolans medlemmar. Hur normalitet och avvikande görs kan därmed variera något mellan 

lärosäten.      

 Skolans uppdrag och då alltså även den ideala elevens egenskaper görs i samverkan 

mellan olika aktörer utanför skolan. Det är därför väsentligt att i analysen ta hänsyn till de aktörer 

som rektor under intervju lyfter fram som viktiga samverkanspartners. En samverkansaktör är 

skolinspektionen vilken är en statlig myndighet som regelbundet granskar all skolverksamhet i 

landet. Granskningen har syftet att kontrollera att verksamheten följer lagar, regler och läroplaner 

vilket anses vara viktigt för att skolan ska nå målet om likvärdighet. I skollagen har införts en 

samlad Elevhälsa och riktlinjerna säger att elevhälsan ska omfatta specialpedagogiska insatser. Det 

är huvudmannens ansvar att organisera en förebyggande, hälsofrämjande elevhälsa enligt 

skolverkets riktlinjer så att den stödjer eleven i dess utveckling mot målen. Elevhälsan har 

dessutom i uppdrag att bevaka verksamheten så att den bidrar till att skapa goda och trygga 

uppväxtvillkor. Elevhälsan ska enligt riktlinjerna även samverka med socialtjänsten54 vilken har i 

uppdrag att vägleda och vara ett kunskapsstöd åt elevhälsan.55 Elevhälsan förväntas också 

samverka med barn och ungdomspsykiatrin (BUP).56 I utredning av neuropsykiatriska diagnoser 

är intervjuer med föräldrar och skolpersonal, ibland även observationer i hem och skola, 

                                                 
51 Sveriges riksdag. 

52 Skolverket, Pisa 2012, 2013.   

53 Maria Jarl, Jon Pierre, (red) Skolan som politisk organisation. (Malmö, 2012), s. 11f.  

54 Skolverket, Elevhälsan, 2013.  

55 Socialstyrelsen, Barn och familj. 2014. 

56 Skolverket. 
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underlag.57 Skolan är ett komplext fällt och skolans organisering av verksamheten så att den 

möter elevers olika villkor och då även det normala, är även en skärlinje mellan olika aktörer 

utanför skolan. Arbetet för lika villkor görs alltså även i skärlinjen mellan olika aktörers uppdrag 

och arbetsmetoder i samverkan med skolan.        

Analysavsnitt 

Disposition 

Analysdelen är uppdelad i fyra teman, Skolans uppdrag och görandet av normalitet och 

avvikande, Hur görs asperger och autismspektrumstörning? Aspergers egenskaper i 

skolan och Vad är Asperger?. Varje del består av flera kategorier med det gemensamma temat. I 

den första delen, Skolans uppdrag och görandet av normalitet och avvikande, presenterar jag 

kategorin En skola för alla och Den kompensatoriska diskursen. I den andra delen, Hur görs Asperger 

och autismspektrumstörning?, lyfter jag fram kategorierna, Träna - utmaning av gränser, Passerandet, 

Dekonstruerande och reproducerande kompetenser, Diagnosen som möjliggörande för skolans uppdrag, Asperger 

som låda eller paraply, Asperger som ideal, Asperger som en konstant bedömningspraktik. Den tredje delen, 

Asperger som styrningsteknik, består av kategorierna Önska rätt, ASS – klass- effektiviserad 

disciplinering och Dokumentation och överlämning - kontrollerande praktiker. I analysens fjärde och sista 

del, Vad är asperger?, presenterar jag de två kategorierna Förhandling och Asperger och den medicinska 

diskursen. Analysen följs av en sammanfattande diskussion och förslag på framtida forskning.      

Skolans uppdrag och görandet av normalitet och avvikande 

En skola för alla 

I materialet förhåller sig alla deltagare till idén om ”en skola för alla” vilken kan sägas vara en 

övergripande ideologi i skolan och en diskurs. Diskursen strukturerar personalens handlande och 

manifesterar diskurser på skolan som den intervjuade personalen är relä för i sina utsagor. 

Ideologin och diskurserna opererar på personalen och strukturerar deras medvetanden och de 

blir medskapare av skolans ideologi. Personalens utsagor är följaktligen medierade genom skolans 

ideologi och diskurser.     

 I Sverige råder skolplikt vilket är en reglering som konstituerar en skola för alla. 

Nästan alla barn har skolplikt från höstterminen det år barnet fyller 7 år till vårterminen det 

                                                 
57 Landstinget i Östergötland, http://www2.lio.se/pages/30272/Neuropsykiatri,%20barn%20och%20unga%20-

%20LIO.mht, 7/3-14. 

http://www2.lio.se/pages/30272/Neuropsykiatri,%20barn%20och%20unga%20-%20LIO.mht
http://www2.lio.se/pages/30272/Neuropsykiatri,%20barn%20och%20unga%20-%20LIO.mht
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nionde året efter skolstart. Om eleven inte har nått kunskapskraven har eleven alltid rätt att 

fullfölja sina studier även efter det att skolplikten upphört.58 En annan reglering i skollagen som 

konstituerar en skola för alla är att alla ska ha möjlighet att nå målen. I lagen står det:  

 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.59 

 

I citatet framkommer att skolans verksamhet ska möta elevens förutsättningar så att den når 

målen. Skolan har alltså enligt skollagen inte rätt att stänga elever ute utan skolan måste undervisa 

och fostra alla barn. Individen är i fokus och individen görs till ett värde genom skolans 

demokratiska värdegrund: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta 

och förmedla[…] Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.60 

 

I det ovanstående citatet fylls begreppet ”en skola för alla” med mening genom en demokratisk 

diskurs. I skolan är individen och olikhet en utgångspunkt i arbetet, vilket till exempel visas 

genom målet om att främja förståelse ”för andra människor”. En skola för alla förutsätter 

jämlikhet mellan olikhet. I citatet urskiljs en hierarki med svaga och utsatta och de som inte är det 

och jämställdhet mellan könen. Individualsim görs här i skolan när individen görs till en 

utgångspunkt för utbildningens pedagogik.  

Det fria skolvalet medför en konkurrens om elever och skolor kan konkurera med varandra 

genom att utveckla olika koncept i hur undervisning bedrivs. Även om skolvalet är fritt och alla 

skolor ska leda och stimulera alla elever så att de når målen sorteras elever bland annat efter 

skolors olika undervisningskoncept vilket framkommer i nedanstående citat från rektor:  

 

Från det att ha så fruktansvärt dåligt rykte och dåliga reslutat till att plötsligt vara bättre än 

kommunens snitt medför att vi har ett annat rykte, från att ha varit en katastrofskola med knark och 

kriminalitet till en skola där de är jättebra på att ta hand om elever som har ett stort stödbehov gjorde 

                                                 
58 Skolverket, Skolplikt och rätt till utbildning, http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-

och-ratt-till-utbildning-1.126411 20/5-14 

59 Skollagen, kap 3, Barns och elevers utveckling mot målen.  

60 Läroplanen, s.7.  

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411
http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411
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att plötsligt fick vi hit varenda elev som hade stora stödbehov[…] plötsligt var vi bättre än snittet i 

staden gällande betyg, från 63 till 88 %. [Som gick vidare till gymnasiet]61 

 

I citatet framkommer att skolan konkurrerar med andra skolor i kommunen genom sitt arbete 

med att möta olikhet. Det kompensatoriska arbetet på skolan är en konkurrenskraft som sorterar 

elever i kommunen. Enligt skolverket såväl som kurator och rektor stimulerar det fria skolvalet 

till profilering och pedagogisk utveckling i skolans verksamhet och det stimulerar en samverkan 

mellan skola och föräldrar. Det fria skolvalet har dock även inneburit ökad segregation gällande 

elevers socioekonomiska bakgrund och prestationsnivå.62 På skolan finns två klasser för elever 

med diagnosen autismspektrum störning (ASS- klass)och de har en egen avdelning, det har sedan 

länge funnits klasser för elever med neuropsykiatriska diagnoser på skolan men de har förändrats. 

Rektor säger:  

 

De har funnits innan jag kom hit, [resursgrupper] de har funnits i säkert 20 år. I början hette de 

”stjärnan” och ”dampgruppen”. Alla som hade Damp på den tiden, de var i en grupp nere i källaren, 

eller om det var här borta någonstans, också var det stjärnan. Det var de som slogs, utåtagerande 

elever, dampelever. Det fanns när jag kom till skolan, det var personal som tog hand om dem men det 

var som gamla mentalsjukhus, man tvångsband dem ungefär och låste in dem men det har ju 

förändrats och nu är det skickliga pedagoger, välutbildade i området när det gäller Asperger och 

ADHD och allt. Det är väldigt stor skillnad!63 

  

Rektor säger att dessa elever hölls nere i källaren, även om han inte är säker på om eleverna 

verkligen hölls där säger den rumsliga metaforen ”nere i källaren” att eleverna gjordes till något 

sämre än övriga elever på skolan och att den kunskap som gör kategorierna AS och ADHD 

fungerar i jämförelse kompensatoriskt. Liknelsen vid gamla mentalsjukhus tyder på att de inte 

kompenserades enligt dagens riktlinjer eftersom deras vistelse positioneras som något som ligger 

utanför vad som anses vara skolan, nämligen en vårdinrättning. Jag relaterar till Lakoff och 

Johnsons begrepp metafor. Jag tolkar det som att vi gör diskurser som opererar på oss genom 

metaforer vilka strukturerar våra tankar och handlingar. Diskursen ”en skola för alla” opererar på 

rektorn när han pratar om eleverna. Metaforen nere i källaren gör eleverna avvikande och 

positionerar den tidigare organiseringen av undervisningen som förelagd och i antagonism med 

”en skola för alla”. Övergången visar även på en förändring över tid gällande hur de 

                                                 
61 Intervjutranskription, Rektor, Våren 2014.  

62 Skolverket, http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2003/valfrihet-leder-till-skolutveckling-men-

ocksa-till-segregation-1.10797. 19/5-14 

63 Intervjutranskription, Rektor. 
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vetenskapliga medicinska objekten görs i skolan, från en överordnad medicinsk diskurs till en 

pedagogisk diskurs. Jämförelsen visar hur normalitet görs och hur diagnosers legitimitet 

förhandlas med skolans mål och uppdrag över tid vilket visar på diagnosers historiska och 

politiska dimension. I det kompensatoriska arbetet har diagnosen AS eller ASS formellt ingen 

betydelse utan eleven ska med sin förmåga som utgångspunkt oavsett diagnos få det stöd den 

behöver för att nå målen. Trots det görs tillexempel ASS i skolan genom ASS- klasserna. I citatet 

framkommer att klasserna är en konkurrenskraft för skolan som framträder i intraagens mellan 

det fria skolvalet, skolplikten, det kompensatoriska uppdraget, eleven och DSM- 5. Här kopplar 

jag in begreppet intraagens som syftar till ett ömsesidigt görande av verkligheten mellan agenter 

som då konstitueras i mötet. Detta är ett görande som skiljer sig från begreppet interaktion som 

förutsätter att agenterna finns innan mötet. Begreppet intraagens syftar till ett ömsesidigt görande 

av agenter som då konstitueras i möten.64 Elevens egenskaper görs i intaaktion med skolan, 

skolplikten, den kompensatoriska diskursen och DSM. I en ”skola för alla” görs ett avvikande 

genom ASS - klasserna i syfte att kompensera eleverna. ASS görs performativt genom klasserna 

och eleverna gör ASS genom att gå i en sådan klass. När eleven är skyldig att gå i skolan och 

skolan är skyldig att kompensera, undervisa och fostra alla elever är DSM: s manual för AS och 

ASS förklaringsmodeller som gör eleven ”oskyldig” till sitt avvikande beteende och personalen 

görs då ansvarig och skyldig att kompensera eleven. Manualen gör därför ett ansett problematiskt 

beteende lättare att hantera. Den medicinska diskursens nodalpunkt ”diagnos” reartikuleras av 

den kompensatoriska och ”en skola för alla”.   

 Det finns en spänning eller en antagonism mellan diskursen ”en skola för alla” och 

att alla ska behandlas lika. Denna spänning framträdde bland annat i intervju med rektor när jag 

frågade om skolans likabehandlingsplan och rektor berättar att en elevassistent som jobbar nära 

eleverna i ASS- klasserna är med i trygghetsgruppen som skriver fram planen. Följande 

meningsutbyte ägde då rum:  

 

A: Så det är han som lyfter fram funktionshindrades villkor när ni skriver den här planen? 

 

R: Nää jag tror inte att det finns någon som lyfter fram deras villkor, jag förstår inte frågan riktigt?!    

Det är en skola för alla och vi tar inte hänsyn till hundra olika särarter, alla behandlas lika eller tas upp 

i samma utsträckning.65 

 

                                                 
64 Åsberg, Hultman. 

65 Intervjutranskription, Rektor. 



 26 

Rektorn blev provocerad av min fråga vilket visar på en antagonism mellan diskurserna ”en skola 

för alla” och att göra skillnad. ”En skola för alla” förutsätter enligt den demokratiska 

värdegrunden och den kompensatoriska diskursen en kompensation vilket legitimerar 

särbehandling. Jag menar att en likvärdig utbildning vilken är en nodalpunkt i en skola för alla 

intervenerar antagonismen mellan att göra skillnad och en skola för alla vilken legitimerar 

särbehandling och göranden av avvikanden. Rektorn säger att de inte kan ta hänsyn till ”hundra 

olika särarter”, det uttalandet är intressant att relatera till vilka ”särarter” de trots allt tar hänsyn 

till och varför de tar hänsyn till dessa. Rektorns jämförelse med tidigare ”resursgrupper”, 

”dampgruppen” och ”stjärnan” indikerar hur görandet av elevsubjektet är politiskt och 

vetenskapligt konstituerat då dessa grupper inte är legitima med riktlinjerna om en likvärdig och 

jämlik skola och förändringar inom den medicinska vetenskapen. Den prestigefyllda medicinska 

diskursen interveneras i skolan och skolan görs skyldig att ta hänsyn till den vetenskapligt 

formulerade ”särarten”. Det finns en skala av beteenden som anses vara problematiska men för 

att beteendet ska kompenseras krävs att personen passerar grinden, den medicinska diagnosen, 

för att ett beteende som återfinns hos de flesta elever ändå ska legitimera och göras genom 

begreppet ”hänsyn”.   

Den kompensatoriska diskursen   

Objektet AS görs i skolan bland annat genom intraagens med den kompensatoriska diskursen. 

Diskursen om skolans kompensatoriska uppdrag utkristalliserar och ordnar objekten AS och 

ASS.  I skolans läroplan 2011 är den kompensatoriska diskursen tydlig under rubriken En likvärdig 

utbildning vilket står för följande: 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att 

skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika an-

ledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla.66 

 

Den kompensatoriska diskursen och den demokratiska värdegrundsdiskursen gör i intraagens 

begreppen ”anpassning”, ”hänsyn”, ”förutsättningar” och ”behov” vilka är de nodalpunkter som 

strukturerar den kompensatoriska diskursen och görandet av elevsubjekt. Laclau och Moffue 

syftar med begreppet nodalpunkt till en utkristalliserad mening som är privilegierade tecken inom 
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diskursen vilka övriga tecken i diskursen ordnas i relation till.67 Dessa nodalpunkter strukturerar 

den kompensatoriska diskursen och i intraaktion formar ett specifikt elevsubjekt som inte når 

skolans mål. Genom nodalpunkterna riktas tankarna till en essens i eleven, problemet eller 

”svårigheterna” görs till elevens förutsättningar och behov som skolan är skyldig att hantera. Här 

görs elevsubjektet i intraagens med målsättningen en likvärdig utbildning och den demokratiska 

värdegrunden, till ett subjekt som ”behöver” särskilt stöd. I citatet återfinns en spänning mellan 

en likvärdig utbildning och en likabehandling. En likvärdig utbildning förutsätter att elever 

behandlas olika med elevens essens som utgångspunkt, vilken konstrueras i skolan i intraaktion 

mellan den kompensatoriska diskursen och eleven. En likvärdig utbildning innebär att eleven som 

har svårt att nå målen ska ges extra stöd så att eleven når målen. Läroplanen är politisk och 

stödundervisningen definierar problematiska beteenden och gör politiska subjekt.    

Skolan har också ett fostrande uppdrag och denna fostran utövas genom ett formande av 

eleverna som subjekt. Nedanstående citat kommer från läroplanens del om skolans värdegrund 

och uppdrag. 

 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar 

inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 

miljö.68 

 

I skolan ska elever alltså fostras genom att de ska inhämta värden, det handlar om att forma 

subjekt vilka egentligen är normativa: skolans och det övriga samhällets övergripande värden ska 

internaliseras i eleven, värdena ska bli en del av elevens själv och bidra till ett görande av elevens 

själv. Beteenden kan alltså göras problematiska i intraagens med skolans värdegrund och uppdrag. 

Värden som tydligt kan relateras till görandet av AS är värdena förståelse och medmänsklighet. I 

läroplanen står det: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 

Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.”69 Intervjuade 

pedagoger menar att de lyssnar till eleven och att de värnar om den enskildes välbefinnande 

samtidigt som de arbetar mot övriga nationella mål. Ett konkretiserande av ovanstående värde är 

målet att varje elev ”kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja 
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att handla också med deras bästa för ögonen”.70 DSM- 5 gör elevers beteende och i skolan görs 

ovan citerade målsättning till ASS vilket nedanstående citat visar. 

 

Vi kallar det för socialkunskap. Vi har det inskrivet på schemat, man kanske har ord och bilder. Hur 

ser man ut? Glad, ledsen, arg, det blir som ett pussel. Om du reagerar så här, då reagerar en annan elev 

så här. Man ger strategier för hur man ska bemöta varandra helt enkelt. En typ av, vi jobbar på olika 

sätt men att ritprata är ganska vanligt verktyg. Det räcker inte att sitta och prata för de kanske inte tar 

in någonting om det men om man bara ritar en streckgubbe, skriver elevens namn på den och en 

pratbubbla: - Den har svurit åt någon. Då kan man göra en annan elev med sitt namn, om du svär blir 

den här eleven ledsen till exempel eller om man sätter en bild på någon som är ledsen, då får vi en typ 

av tydlighet att försöka träna eleverna i hur andra elever och vuxna tänker, så att de inte enbart tänker 

på sitt eget. Det handlar bara om mig[…]71 

 

I materialet framkommer att de egenskaper som anses vara gemensamma för elever med 

funktionshindret AS också anses vara gemensamma egenskaper för eleverna i klassen med elever 

som anses ha ASS. Eleven förutsätts enligt läroplanen och personalens utsagor kunna tänka 

abstrakt och förstå icke verbal kommunikation. I citatet ovan görs känslor som är abstrakta 

konkreta genom bilder, konkretisering är här en agent som i intraaktion mellan DSM och den 

kompensatoriska diskursen görs till AS. Jag menar följaktligen att konkretiseringen är en aktör 

med en utlösande kraft när den gör AS. AS är en svårighet med att förstå ickeverbal 

kommunikation. Konkretiseringen kan stödja eleven i den sociala interaktionen när den kan ge 

eleven insikt om vad det egna agerandet gör med en annan elev vilket jag relaterar till värdena 

förståelse och medmänsklighet i läroplanen. Här är alltså ett exempel på hur den 

kompensatoriska diskursen utkristalliserar AS i skolan. Ett annat exempel på hur abstrakta sociala 

koder görs konkreta är de om hur en elev ska bete sig under en lektion. Dessa regler finns 

nedskrivna individuellt anpassade och finns tillgängliga på elevens egen skoldator. Det tydliga och 

konkreta i reglerna gör också detta beteende till ASS.  

Det kompensatoriska arbetet som socialkunskapen är en styrningsteknik eftersom det handlar om 

att etablera sanningar och styra beteenden att handla efter dessa sanningar. Jag relaterar 

socialkunskapen till Jaarsmas resonemang om att personer med autismspektrumstörning borde få 

stöd i socialt beteende och moral vilket kan göra att dessa personers livsvillkor förbättras när de 

blir mer socialt smidiga.72 Lärare i ASS- klass säger: 
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Det vi gör i vår grupp är att bryta ner [läroplanen] så tydligt det bara går. Vi försöker ta en luddig 

läroplan och göra den tydligare… Nu har det kommit en ny med lättare språk men den går ändå att 

tolka väldigt brett, vissa av våra elever, det går ju inte.73 

 

Konkretiseringen är en kompensatorisk del i styrningen av elevers beteenden. Genom 

konkretiseringen ska eleverna bli medvetna om de värden de förväntas internalisera. Värden i 

intraagens med handlingar som inte går i linje med värdena görs till problematiska och därmed till 

något som ska kontrolleras ytterligare genom kompensation. I nedanstående citat ges ett annat 

exempel på hur eleverna i klassen på socialkunskapen fostras. En lärare säger: ”Du får inte svära 

åt den här eleven eller kasta en kniv, man försöker hjälpa till och ge strategier för hur man ska 

möta andra elever.”74 Här är svära och kasta kniv agenter i görandet av ASS. Svära och kasta kniv 

görs till oförmåga till perception och att ta andras perspektiv vilket görs problematiskt i 

intraaktion med lärplanen. För att en elev ska godta en ”strategi” måste den vara införstådd med 

strategins värde, ett handlande i enlighet med strategin som pedagoger förmedlar är att handla i 

enlighet med skolans mål vilket är att visa konformism till den värdegrund som skolan omsluter. 

Ett effektivt arbete med strategier föregås alltså av internalisering av värden och strategierna styr 

eleven att handla efter dessa värden. Denna fostran av öppen karaktär, alltså den framstår inte 

som tvingande, visas även i intervju med språklärare som undervisar i en vanlig klass och har en 

elev med AS.  

 

Vi har ordningsregler på skolan. Vi har ju ett elevråd där sitter ju inte jag med. Vi har tagit fram 

idéer på hur vi tycker att en bra skola ska vara, hur man ska bete sig så har vi gett ut dem här 

till eleverna så har de fått diskutera i grupper. Vad tycker ni om det här? Finns det något ni 

skulle vilja ändra på? Hur skulle ni vilja att er miljö runt omkring er ser ut och hur vill ni att 

andra ska bete sig mot er? Ska man bete sig likadant tillbaka? Och sedan utefter allt det dom 

har sagt, skriva ner det och gjort ordningsregler… Vi kopplar ju tillbaka till eleverna med vad vi 

själva anser om hur det ska vara på skolan.75 

 

I citatet görs fostran till klassens egensak, tillsammans med och i intraagens med personal. 

Genom att aktivera eleverna i miljöarbetet på skolan aktiveras de i sin egen fostran och den blir 

elevernas eget intresse när de diskuterar i grupper förväntas de ta andras perspektiv gällande hur 

miljön upplevs och kan förbättras. Framställningen av ordningsregler genom till exempel 

diskussion i grupp är ett maktutövande och en styrningsteknik när den aktiverar eleverna i 
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görandet av sig själva som subjekt efter politiska mål. Genom att läraren skapar tillit genom att ta 

den i bruk ökar sannolikheten att eleverna samarbetar i grupp när de inte vill svika förtroendet 

och blir aktiva i görandet av sig själva som toleranta och ansvarstagande individer vilket mål i 

läroplanen. Tekniken är rationell inom ideologin ”en skola för alla” när alla tillsammans ska 

arbeta fram regler. Arbetet i grupp kan uppfattas som neutralt men är ett maktutövande när 

pedagogen tar tillit i bruk vilket styr elevernas mentalitet och handlanden. Pedagogen lämnar över 

ett ansvar till eleverna, de görs ansvariga att tillsammans arbeta fram ordningsregler vilket är att 

skapa tillit. Eleven förväntas alltså kunna arbeta i grupp och en oförmåga att arbeta i grupp görs 

problematisk och i andra sammanhang även till AS. Vad är det eleverna ska uppnå genom det 

kompensatoriska arbetet i ASS klassen? Lärare säger: 

 

Ja dels om man säger ämnesmässigt och även på det social planet, och styrningen där vad som är vårt 

uppdrag det vet inte jag, vi har åsikten att eleverna ska få kunskaper som de har nytta av i livet. Hur tar 

man sig runt i en stad med spårvagn och buss, hur gör man när man handlar och går på bio, praktiska 

saker, hur lagar man enkla måltider.76 

 

Genom den kompensatoriska diskursen positioneras elever med AS och ASS som potentiella 

ideala medborgare. De görs avvikande men det kompensatoriska arbetet ska samtidigt 

effektivisera styrningen av eleven efter ett medborgarideal. Eftersom alla elever ska kompenseras 

så att de når målen görs eleven i intraagens med de nationella riktlinjerna till utvecklande subjekt 

som kan lyckas göra idealet och leva upp till värderingar som idealet bärs upp av.  

 Jag relaterar till den terapeutiska ideologin där individen ska aktiveras och 

strukturella problem görs till essens i individen. Jag menar att eleverna ska bli självständiga 

samhällsmedborgare som inte belastar samhället och ambitionerna sträcker sig således även 

utanför skolan. Skolplikten innebär tvång om underkastelse temporalt såväl som spatialt för den 

kontroll skolan utövar i formandet av eleven som medborgare och som normal eller avvikande. 

Genom konkretiseringen konstrueras en konkret verklighet i linje med skolans mål och uppdrag 

hos eleven. Genom det såkallade lyhörda arbetet etableras en ömsesidig relation där personalen 

positioneras som att de står på elevens sida och vill elevens bästa. När eleven svarar på 

”lyhördheten” låter den sig göras enligt skolans riktlinjer när eleven ser det kompensatoriska 

arbetet som det bästa för eleven själv. Genom att vara lyhörd tar pedagogerna tilliten i bruk och 

eleverna uppfattar stödet som det bästa för dem. Nodalpunkten ”behov” i den kompensatoriska 

diskursen gör elevens, av läroplanen definierade, tillkortakommanden. Läroplanen mäter och gör 

elevens behov vilket styr elevens självbild och mål vilket rimligen gör att eleven själv ser arbetet 
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som det bästa för den själv och låter sig styras. Genom denna abstrakta form av maktutövande 

där eleven formas till att uppfatta skolans intressen som sina egna effektiviseras disciplineringen 

av eleven efter ett medborgarideal.  

Hur görs Asperger och Autismspektrumstörning? 

Träna för att utmana och övervinna gränser 

Det pedagogiska arbetet handlar till betydande del om att utmana funktionshindrets gränser, här 

använder pedagogen begreppet ”träna”: eleven ska träna upp en förmåga att passera i det sociala 

rummet och därmed ”övervinna” AS. Stödåtgärder är inte enbart att strukturera elevens skoldag 

runt hinder utan består även i åtgärder som påminner om kognitiv beteendeterapi, där 

ångestladdade situationer ska avdramatiseras och målet är att eleven ska komma till insikt om att 

situationen inte är hotande och genom det inte gå runt hindret utan ta bort ångesten som i sig 

annars är ett hinder. Andra begrepp som framkommer i materialet som strukturerar samma bild 

av stödarbetet vid de båda skolorna är ”utsätta” och ”utmana”. ”Utsätta” indikerar att det handlar 

om något jobbigt eleven möter och just ”utmana” indikerar att det jobbiga är instabilt och att 

eleven ska aktiveras så att den förändrar det oönskade beteendet. I nedanstående citat berättar 

specialpedagog om ett exempel:  

 

En vågade inte ringa, en hade värsta fobierna för att prata i telefon så då tränade vi det för det hade 

han fått i uppdrag av BUP så då gjorde vi så. Det var skitsmart! Vi tog headset. Det är ju mikrofon i 

ena så modellinlärde jag en. En fick lyssna i ena örat så hörde ju en vad vederbörande svarade här och 

vad jag svarade här. En sa: - AWWH! En tyckte det var skitkul så kunde han ringa själv sedan!77 

 

I citatet görs AS till en ångestproblematik, eleven är ”rädd” och har ”fobi”, ångesten är en agent 

som får AS att framträda. Denna AS kan tränas bort med ”modellinlärning”. I citatet visas även 

hur en extern aktör som BUP gör AS via skolan. BUP ger objektet AS mening genom begreppet 

”träna”. AS är då en fråga om träning som skolan kan bistå med, om du tränar kan du bli kvitt 

hinder men vad händer då med diagnosen? Här är alltså en fobi för att tala i telefon en agent som 

får AS att framträda. Telefonen är här en materialitet som mäter och gör normalitet. BUP för in 

det görandet i skolans verksamhet som översätts till övningen med headsetet. I citatet ovan görs 

AS indirekt till en fobi, AS är att bland annat ha telefonfobi. I följande citat jämför rektor AS med 

att ha en fobi: ”har du klaustrofobi vore det ju katastrof att undervisa i en grotta, ungefär så, sitta 
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där och skaka en hel dag. Det är ungefär så barnen känner inför att gå i vanlig klass”.78 Det finns 

liknelser mellan vårdguidens beskrivning av fobi och hur det kan hanteras och hur AS görs i 

intervjumaterialet. Enligt vårdguiden är en fobi en stark rädsla inför någonting, en situation eller 

kanske en insekt och den som känner rädslan undviker det som skrämmer en och denna rädsla 

begränsar ens dagliga liv. Fobin kan enligt en viss vårdmentalitet behandlas med kognitiv 

beteendeterapi där patienten konfronterar det som skrämmer en och successivt närmar sig det. 

Denna behandling kallas för fobiträning.79 Det kompensatoriska arbetet som görs med begreppen 

”träna” och ”utmana” kan liknas vid fobiträning eftersom eleven genom att träna och utmanas 

anses kunna övervinna hinder. AS görs även genom begrepp som ”våga” vilket indikerar att AS 

även handlar om mod vilket också kan relateras till resonemanget om fobiträning. Om eleven har 

modet att möta det skrämmande så kan AS hanteras. I nedanstående citat gör rektor AS genom 

begreppet mod:  

 

Jag kommer speciellt ihåg en elev där ingen av lärarna där borta på [ASS – avdelningen] trodde att: - 

Nej! Vi kan inte dela ut det här [diplomet i gymnastikhallen] utan det får vi göra i gruppen. Sa de och 

då diskuterade vi. Jag sa: - Jag kan ju fråga mamma vad hon tycker då. Det slutade med trots det att 

ingen trodde han skulle klara av det, han och mamma och lärarna stod där inne i gympasalen och när 

det var hans tur, det är bara en som får det, och när det var hans tur gick han fram själv. Mamma stod 

och grät av lycka, att han verkligen vågade gå in och tvåhundra blickar tittade, han fick applåder och 

kunde sedan gå där ifrån, det var ett jättekliv tyckte mamman. 80 

 

I citatet ovan görs gränsen för AS till modets gräns, om eleven är modig kan den trots sin diagnos 

hantera att stå inför publik. Eleven i fråga är kompenserad genom att den har en plats i ASS- 

klass och en dialog har förts mellan rektor, lärare och mamma om utdelningen vilka även finns 

närvarande och stöttar i gymnastiksalen. Eleven utmanade gränsen för diagnosen genom att 

”våga” möta ”sin” rädsla. Eleven ansågs ta ”jättekliv” genom att våga vilket indikerar att AS inte 

görs till något statiskt utan något instabilt men till skillnad från fobin görs inte AS till något som 

kan botas utan det görs till ett objekt vars gränser kan hanteras eller övervinnas. Jag relaterar det 

ovanstående görande av AS till det terapeutiska samhället, genom att göra problemet till en fobi 

och aktivera eleven med ”fobiträning” så att den utvecklar ett önskvärt beteende. ”elevens mod” 

indikerar att problemet ligger hos individen och struktur görs till subjekt. Eleven som nu vågar 

prata i telefon och eleven som vågar stå i centrum i gruppen anses dock fortfarande ha diagnosen 

AS vilket jag menar är en hegemonisk intervention mellan den terapeutiska eller den 
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kompensatoriska diskursen och den medicinska. Diagnosen reartikuleras inom den 

kompensatoriska och görs till något töjbart samtidigt som diagnosens giltighet inte ifrågasätts.  

Det är intressant att relatera till Jaarsma som menar att autismfobi gör diagnosen autism, det är 

strukturer som över- och underordnar beteenden och som gör vissa beteenden till sjuka och 

problematiska men hanterbara efter träning. Fobi är på skalan för normalitet och avvikande även 

ett beteende som anses vara en variation inom det normala men har individen passerat grinden 

diagnosen görs fobi till AS. Jag menar att individer med beteenden som görs problematiska men 

ändå positioneras inom en variation för det normala också ska aktiveras genom KBT. I den 

intervjuade skolpersonalens utsagor görs AS självt till en fobi, att ha AS är att ha fobi för det som 

anses vara normalt vilket står i kontrast till Jaarsmas resonemang där tankarna riktas från 

individen till strukturer. 

Passerandet 

Specialpedagogen fungerar som en grindvakt på skolan för elever vars beteende görs 

problematiskt på skolan. Pedagogen är på skolan ett relä för den medicinska diskursen på skolan 

när den opererar på pedagogen och pedagogen kopplar in manualen i sin pedagogik och skolans 

uppdrag och positionerar beteenden som passerar den medicinska diskursen om AS som ASS. 

Specialpedagogen har en vetenskaplig legitimitet som expertis på skolan vilket legitimerar dens 

positionerande av elever och hon kan med sin position som expert i organisationen reglera vem 

som ska positioneras som bärare av AS och vem som ska positioneras som ”problembarn”. 

Pedagogens expertis är här grindvakten för positionerade av elever vilket reglera vem som har rätt 

till specialpedagogens stöd. Elever som möter svårigheter i skolan men som inte har diagnosen 

AS kan hos specialpedagogen passera igenom grinden den medicinska diskursen om AS. Efter 

det passerandet fungerar diagnosen som en arena och olika Aspergar görs i förhandling om 

elevens skolgång. Följande två citat kommer från en specialpedagog och är exempel på hur 

passerandet fungerar möjliggörande:   

 

Jag kom in på banan att jobba med de här ungdomarna som har Asperger, […] när jag var på en skola 

hittade jag, jag råkade hitta en elev som ingen brytt sig om i ett och halvt år och började rota i det och 

fick tillgång till eleven och var på hemundervisning[…] 

 

Mamman tog kontakt med mig och sa du behöver hjälpa min dotter: - Skulle du kunna ta ett snack 

med henne på något sätt? Kunde jag se direkt att så var det och då kunde vi anpassa både i lektioner, 
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under tid, under dagen och i olika miljöer. I samtal med henne kunde jag utröna en hel massa och då 

kunde hon komma hit.81 

 

I det första citatet berättar specialpedagogen om en bortglömd elev och en mamma som upplever 

att hennes dotter har svårigheter i skolan och därför kontaktar henne. Eleverna i de båda citaten 

passerar den medicinska diskursen om AS vilket informellt möjliggör att resurser frigörs till 

eleverna, som tillexempel hemundervisning. De två eleverna har alltså inte någon utredd diagnos 

men hos specialpedagogen kan eleven passera som ”bärare” av AS vilket avskriver elevens 

moraliska ansvar för sitt handlande och skolan måste därmed enligt den kompensatoriska logiken 

kompensera eleven. I arbetet tar specialpedagogen stöd i diagnosmanualen för hur skolgången 

ska organiseras och diagnosmanualen legitimerar att eleven är ett ärende för pedagogen. Jag 

relaterar till Gillberg som menar att diagnosen öppnar upp för en anpassning i miljön.82 Jag menar 

att det även här görs ett normativt positionerande som gör normalitet och avvikande. Det 

kompensatoriska arbetet i skolan är repressiv tolerans, när eleven passerar den medicinska 

diskursen tolererar pedagogen beteendet och eleven ges tillexempel enskild undervisning. Det 

särskilda stödet understödjer normen när det legitimerar och reproducerar de maktförhållanden 

som gör AS, normalitet och avvikande. Nedanstående citat är ett exempel från rektor på skolan 

med enskilda klasser för elever med ASS som visar på repressiv tolerans:  

 

De beter ju sig lite udda så där kan man lugnt påstå, springer och jagar varandra med bandyklubba, 

springer i korridoren, gapar och skriker eller smyger ut med väggarna, de kan ha alla möjliga 

uttrycksformer det är ingen som reagerar för dem, de blir aldrig kränkta, det är en skola med mycket 

mångfald.83 

 

Rektorn säger att ingen ”reagerar för dem” vilket är ett normativt positionerande, när beteendena 

i fråga görs avvikande och den privilegierade, den som utgör normen, anses tolerera avvikandet 

och därmed gör och understödjer normen. Nedanstående citat är exempel på hur eleven hos 

specialpedagog passerar den medicinska diskursen: 

 

Jag har sett fler som har kommit just i de äldre åldrarna (årskurs) 8- 9, där man har lite stereotypt 

kroppsspråk. Där de stänger in sig själva och blir observatörer i mina ögon, inte tar så stor plats, 

ögonen hos de här ungdomarna har gjort… Jag vet inte, det är fysiska signaler jag ser och i samtal med 

dem där jag uppfattar vissa saker som gör att jag känner ok, jag tror att jag vet vad det rör sig om och 

                                                 
81 Intervjutranskription, Specialpedagog.  

82 Gillberg. 

83 Intervjutranskription, Rektor. 



 35 

då när jag försökt att bemöta dem utifrån det tankesättet så har jag oftast fått ett gensvar. Jag ställer 

konkreta frågor, inga analytiska frågor[…]84    

Här är det således två olika AS som görs sinsemellan och är motsägelsefulla. I mötet med 

specialpedagogen mäts elevens beteende av diagnosmanualen. Pedagogen säger att eleven 

”stänger in sig själv”, är en ”observatör” och den anses ha en annorlunda blick. I 

diagnosmanualen återfinns följande kriterium:  

”(d) brist på spontan vilja att dela glädje, intressen eller aktiviteter med andra människor (till exempel 

visar inte för andra, lämnar inte fram eller pekar på sådant som är av intresse)[…](e) egendomlig, stel 

blick” 85 

Mätningen gör eleven till bärare av AS, den vetenskapliga manualen anses upptäcka elevens sanna 

jag och avtäcker en tidigare osynlig essens i eleven.  Det är motsägelsefullt att i passerandet 

upptäcks AS som en essens men i det kompensatoriska arbetet görs AS till ett strukturellt och 

rumsligt problem samtidigt som görandet av AS som essens fortfarande är rimligt och väntar på 

att göras. AS anses alltså vara en essens och det lyckade kompensatoriska arbetet döljer och töjer 

essensen. Jag relatera här till Laclau och Mouffes begrepp flytande signifikans som syftar till kampen 

om definitionen om begrepp mellan diskurser. Tillexempel är diagnos en flytande signifikans som 

ordnar individens beteende som patologiskt och det patologiska står i antagonism till det 

kompensatoriska där eleven görs till ett utvecklande subjekt. Denna antagonism överbyggs när 

den diagnosen reartikuleras till något som ska kompenseras och något som kan tränas och töjas 

och den kompensatoriska diskursen uppnår hegemoni. De två signifikanserna i skolan överlappar 

inte varandra men de lyckas ändå kombineras framgångsrikt när de båda appellerar till den 

kompensatoriska diskursen och en skola för alla. Om AS är en essens som eleven inte rår för är 

skolan skyldig att kompensera i undervisning och miljö.     

Dekonstruerande och reproducerande kompetenser   

I materialet framkommer att det i skolan finns lagreglerade kompetenser som krockar. I 

nedanstående citat berättar kurator om sitt arbete med eleven och vad diagnosen gör med eleven: 

 

… diagnosen gör ju något med de här ungdomarna, en del säger ”- Jag är dum i huvudet för jag har 

fått den här diagnosen…” Samtidigt kan det vara en bra förklaringsmodell för en del ungdomar att 
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kunna lägga ut ansvaret någon annanstans man kan projicera ut sina tillkortakommanden på en 

diagnos. Det spelar inte så stor roll utan vad gör den här diagnosen med mig, mitt fungerande, hur 

fungerar jag tillsammans med någon annan? Det är det jag försöker lägga fokus på oavsett om det är 

en diagnos eller inte.86  

 

Kuratorn arbetar kompensatoriskt med elever som har till exempel diagnosen AS eller 

autismspektrumstörning genom att till exempel hjälpa eleven att ställa sig utanför diagnosen. 

Frågan ”vad gör diagnosen med mig?” distanserar eleven från diagnosen och ”gör” indikerar att 

diagnosen inte är en essens i eleven utan diagnosen gör ett subjekt. En psykiatrisk diagnos kan 

stigmatisera när den gör individen avvikande. Vissa elever identifierar sig med diagnosen och ser 

den medicinska diskursens kategori som en objektiv beskrivning och avtäckande av deras inre jag. 

I kuratorns arbete är det människor i möten som står i fokus, vad händer i möten, oavsett om 

eleven har en diagnos eller inte. Citatet är också intressant eftersom det ger en nyanserad bild av 

vilken mening diagnosen har i skolan. Jag relaterar kuratorns resonemang om diagnosen till 

Jaarsma som menar att diagnosen autism är stigmatiserande och att autismfobi legitimerar den. 

Det är strukturer i samhället som gör ett beteende problematiskt och det är därför orimligt att 

enbart individen som anses vara högfungerande autistisk ska anpassa sig till normen. Det ska vara 

en ömsesidig anpassning där autister ges vissa rättigheter så de har möjlighet att hantera hinder 

samtidigt som samhället ska öppnas upp för beteendet.87 Patologiserandet är följaktligen 

normativt och kontrollerar ett ideal om hur individen ska bete sig.  

  Kuratorn berättar att elever kan projicera sina tillkortakommanden på diagnosen 

vilket är intressant att relatera till specialpedagogens utsaga om att andra pedagoger ser eleverna 

med AS som lata. Här görs en skala för normalt och avvikande beteende där att vara lat görs om 

till ett patologiskt symptom om eleven passerat genom grinden diagnosen på skalan. Kuratorns 

utsaga visar dock på att eleven kan göra diagnosen genom att projicera sina tillkortakommanden 

på den, diagnosen kan alltså legitimera ett beteende som annars skulle hanteras med åtgärder som 

tar stöd i en idé om att problemet handlar om bristande ambition. I nedanstående citat visar 

specialpedagog ett förhållningssätt till diagnosen som bryter av mot kuratorns: 

 

Vi måste oavsett diagnos eller inte jobba med dem här ungdomarna, vi kan inte sitta i båten och vänta, 

men nu gör NP- centrum en utredning, vi kan inte sitta och vänta på den utan vi måste ju ändå utreda 

och experimentera för att komma rätt, det är vår förbannade skyldighet[…]88 
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Pedagogen uttrycker att de inte kan vänta på diagnosen utan måste göra något nu vilket ändå 

indikerar att diagnosen har en legitimerande kraft i det kompensatoriska arbetet. Pedagogen 

försöker hitta rätt diagnos att ”kroka upp” sin pedagogik på. Pedagogen söker och gör alltså 

diagnosen till en utgångspunkt i arbetet. När specialpedagog anser att kunskapen om diagnosen är 

avgörande för ett kompensatoriskt arbete anser kurator att diagnosen är stigmatiserande och 

relaterar till ungdomars ångestproblemtik kopplad till diagnosen. Kurator uttrycker även att elever 

utnyttjar den legitimering av beteenden som diagnosen har, när den frikopplas elevens moraliska 

ansvar. Materialet visar att diagnosen både kan vara möjliggörande och samtidigt ett hinder för 

eleven i skolan. Kurator uttrycker kritik mot diagnosens patologiserande av elevens beteende. 

Begreppen ”stödbehov” och ”särskilt stöd” riktar tankarna om vad som är problematiskt till 

individen, inte till skolmiljön, och gör ett subjekt. I nedanstående citat riktar kurator kritik mot 

patologiseringen av beteenden som i skolan upprättas genom begreppet särskilt stöd. 

 

… att det finns ett funktionshinder, det tänker jag inte är korrekt för det här funktionshindret, om 

man nu väljer, barnet eller ungdomens fungerande. Det visar sig inte förens det är i relation 

tillsammans med någon annan, det skulle inte vara ett problem för den här ungdomen om den gick i 

skogen och plockade svamp utan det blir ett problem i samspel med någon annan. Särskilt stöd 

förutsätter att det behöver du ha liksom, du behöver ha ett särskilt stöd[…] det har skett en ökad 

medikalisering av begreppet[…] därför tänker jag att det är en relation som behöver bli särskilt 

uppmärksammad.89 

 

Exemplet med skogen visar på en uppfattning om att beteenden konstrueras och ges mening i 

intraaktion i specifika situationer. Beteendet finns inte innan mötet med skolan utan beteendet 

görs problematiskt när det möter diskurser i skolan. Beteenden görs i skolan performativt genom 

till exempel lokaler men även genom dokumentation som betyg och dokumentation över 

stödåtgärder. Det är paradoxalt att avvikande görs i en ”skola för alla” i syfte att kompensera just 

det gjorda avvikandet. Andra ideologier skulle manifistera görandet av andra subjekt och 

beteenden. Kurator riktar tankarna till strukturer och intraaktionen mellan individ och skola där 

normalitet och avvikande görs. Begreppet ”särskilt stöd” är normativt och ett utryck för repressiv 

tolerans när det underbygger normen och osynliggör strukturer och gör AS till ett en förlängning 

av individens jag. Kurator föredrar därför formuleringen ”särskilt uppmärksammad i relationer” 

eftersom den formuleringen riktar tankarna till möten och strukturer inte normalitet och 

avvikande.        

 De två ovanstående citaten visar hur elevhälsan omfattar olika kompetenser som 
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inte överlappar varandra, den specialpedagogiska som handlar om att undanröja hinder i 

lärandemiljön och lära eleven att hantera hinder. Kuratorns psykosociala kompetens har fokus på 

sociala aspekter av psykiska reaktioner. Pedagogen gör diagnosen och målar upp den som 

betydelsefull i ett synliggörande av hinder, enligt mig legitimerar diagnosen ett görande av hinder i 

miljön som specialpedagogen och övriga kan kompensera. Kuratorn däremot bryter mer eller 

mindre ner diagnosen för att förebygga psykisk ohälsa hos eleven, hos kuratorn görs således 

diagnosen till ett hinder när den gör att eleven upplever ångest i relation till diagnosen. De två 

olika görandena av diagnosen är två flytande signifikanser för objektet AS som diagnos. De 

diskursiva görandena står i antagonism men de båda görandena appellerar till den 

kompensatoriska diskursen och skolans ideologi ”en skola för alla”. De båda kompetenserna 

således lagreglerade i den samlade elevhälsan med demokratiska motiv90 vilket gör att de kan 

göras parallellt effektivt i skolan. Följaktligen är de båda diskurserna manifesterade av den 

terapeutiska ideologin.          

Diagnosen som möjliggörande för skolans uppdrag 

I materialet framkommer att diagnosen AS inte formellt frigör ekonomiska resurser till skolan, 

utan det är dokumenterade svårigheter i skolan, oavsett diagnos som frigör dessa. Dock visar mitt 

material att diagnosen kan fungera möjliggörande i skolans verksamhet och frigöra resurser, för 

personal och elev när diagnosen medikaliserar det beteende som görs problematiskt på skolan, 

skillnaden ligger i att då görs inte elevens beteende till dålig moral. En specialpedagog uttrycker 

det som:  

 

Bemötandet från pedagoger skiftar oerhört där man uppfattar elever med just asperger som lata och 

jag blir galen och jag går i taket, i det här blir jag ambassadör och jag gör ju mig omsams med folk, för 

jag ställer krav och förväntningar på dem vuxna utifrån barnens förutsättningar och 

funktionsnedsättningar. Jag [peppar] dem med mail, genom kunskap och litteratur eller länkar på vår 

gemensamma facebooksida om allt möjligt om det här för att jag ska ge ett smörgåsbord om vad det 

här innebär.91 

 

I citatet framkommer att kunskapen om diagnosen kan fungera möjliggörande i det pedagogiska 

arbetet för pedagog när diagnosen fungerar som en förklaringsmodell till ett beteende som 

uppfattas som problematiskt. Metaforen ”peppar” konstruerar kunskapen om funktionshindret 

som möjliggörande för pedagogers kompensatoriska uppdrag. Genom att sprida information till 
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andra pedagoger och kalla denna handling för ”peppa” ska alltså den medicinska diskursen, som 

gör beteendet till en diagnos, och den kompensatoriska diskursen, som gör beteendet hanterbart 

och möjligt att utveckla, om de accepteras av de andra pedagogerna på skolan, möjliggöra att 

elevens essens görs om. Med diagnosen görs elevens behov och förutsättningar annorlunda än 

när det görs till en fråga om ”dålig moral” vilket kan vara möjliggörande för skolans uppdrag och 

pedagogernas arbete med eleverna. Den medicinska diskursens positionering av beteendet, alltså 

diagnosen, görs här till ett styrdokument som strukturer handlandet på skolan. I det pedagogiska 

materialet som specialpedagogen sprider reartikuleras den medicinska AS i den kompensatoriska. 

I verksamheten fungerar den medicinska diagnosen möjliggörande när pedagogen med hjälp av 

den kan gå stärkt ur de normer som strukturerar den reguljära undervisningen. Den medicinska 

diskursen har en naturvetenskaplig prestige och legitimitet att styra pedagogers mentalitet: 

diskursen strukturerar om pedagogens verklighetsuppfattning och pedagogen handlar i linje med 

diskursens görande av beteendet och medverkar i görandet av andra subjekt. Jag relaterar till 

Berger och Luckman som menar att all kunskap är en produkt av ideologi och maktkamp och att 

kunskapen strukturer den sociala ordningen.92 Pedagogen uttrycker att diagnosen är 

möjliggörande för hela individens liv. Pedagogen säger: ”de får ju ett livslångt perspektiv, ett 

livslångt stöd, jag ser det inte som isolerat här, årskurs 7-9”.93 I pedagogens resonemang görs 

diagnosen politisk när den möjliggör en politisk kamp när den synliggör en norm och legitimerar 

ett kompensatoriskt arbete till de som ställs utanför normen. Utanför skolan kan det formellt 

frigöras resurser genom LSS men det kräver bland annat en utredd diagnos.94 Det är 

motsägelsefullt att diagnosen patologiserar beteendet och gör det avvikande samtidigt som det 

görs politiskt i en kamp för jämlikhet och en likvärdig skola. Diagnosen fungerar som en 

förklaringsmodell för ett beteende som görs problematiskt vilket gör att till exempel elevens 

essens skrivs om från att handla om dålig moral till att vara ett funktionshinder den inte rår för 

vilket öppnar upp för kompensation vilket appellerar till likvärdighet samtidigt som diagnosen är 

normativ och gör beteendet sjukt och avvikande. I ovanstående resonemang identifierar jag en 

diskursiv kamp om elevsubjektets position. 

 

Det är en kamp mellan den medicinska diskursen som materiellt är en diagnos och den 

kompensatoriska diskursen som är materialiserad i from av till exempel skolverkets riktlinjer. Den 

medicinska vetenskapens prestige utmanar skolans görande av subjektet som ”problembarn” med 
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ansedd dålig moral, pedagogen säger att de uppfattas som ”lata”. Jag relaterar till Atwood som 

menar att när eleven har en diagnos öppnar det upp för att eleven möts av acceptans och 

förståelse istället för att bli moraliskt dömd.95 Det finns en dubbelhet i diagnosen när diagnosen 

och kunskapen om den som konstituerar den i ett avseende normaliserar ett avvikande beteende 

när kunskapen fungerar som en förklaringsmodell till det och kunskapen om diagnosen gör att 

beteendet blir väntat och normalt. Den som beter sig likartat men inte har någon diagnos löper 

enligt mitt material stor risk att inte mötas av förståelse.  Skolans görande av subjektet 

”problembarnet” utmanas även av skolverkets nationella riktlinjer eftersom det subjektet inte 

effektivt svarar mot skolans målsättning, ”en skola för alla”. När identifierade problematiska 

beteenden ges en mening som legitimerar särskilt stöd fungerar kunskapen om diagnosen 

justerande av elevens beteende. Elevens egenskaper görs i mätningar och mätningarna möts upp 

med kompensation som justerar eleven och eleven kan placeras på rätt plats och görs till 

hanterbart med hjälp av praktiker som till exempel KBT, medan ”problembarnet” antas behöva 

åtgärder med större tyngd vid motivation och fostran.  

Asperger som låda eller paraply 

I nedanstående citat från lärare i ASS- klass framkommer att diagnosmanualen DSM- 5 fungerar 

som ett facit för organisering av stödundervisning: 

 

Som skola rent då kan jag tycka att det [Asperger] är lite förlegat, neuropsykiatrisk diagnos eller 

autismspektrumstörning eller tillstånd så är ju alla under det, det är ju individer under det så får vi hitta 

lösningar under det för var och en. Det spelar inte så stor roll vad som står på ett papper, men för 

individen själv kan det vara jätteviktigt, för oss som pedagoger är det inte viktigt… Den fortutbildning 

jag har läst i specialpedagogik för två år sedan på Stockholmsuniversitet då fick jag veta att 2013 

ändras det här, utan nu är det paraplyet och samtidigt som vi upplever att det är svårt, att det är 

multidiagnoser, det blir lite, det går inte att säga att det är på ett visst sätt, man gjorde en utredning när 

eleven var åtta år när eleven var 14 stämmer inte den utredningen längre.96 

 

I DSM – 5 är inte AS längre en självständig diagnos utan den tidigare självständiga diagnosen i 

DSM- 4 är inordnad ett spektrum av beteenden med gemensamma drag. Läraren anser i citatet 

att AS är i skolan förelagt och relaterar till DSM – 5. Den nya diagnosen ASS fungerar som ett 

facit och gör att elevsubjekt görs annorlunda i skolan. Tidigare fanns AS- klass på skolan. AS görs 

mer statiskt, som egenskaper slutna i en låda medan paraplybegreppet strukturerar ett subjekt 

med en större variation i egenskaper. Den nya diagnosen svarar även mot ett behov i skolans 
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verksamhet eftersom de nya praktikerna gör en ny diagnos som drar andra gränser i det 

kompensatoriska pedagogiska arbetet. Organiseringen med ASS- klasser kontrolleras alltså av 

DSM som ett facit, enligt DSM- 5 är AS förlegat samtidigt som ASS anses svara bättre mot 

skolans mål med att ha individen, dess ”förutsättningar” och ”behov” som utgångspunkt. I det 

kompensatoriska arbetet fungerar spektrumet som gemensam arena för alla pedagoger och elever 

i klassen att förhandla inom och görandet av problematiken ges en större bredd. DSM- 5 

fungerar här alltså som ett styrdokument för organisering av undervisningen och jag menar att 

när diagnosen görs till facit återspeglar det den naturvetenskapliga medicinska diskursens prestige 

som objektiv som det inte finns en tanke om att ifrågasätta.  

På den andra skolan görs det enskilda funktionshindret centralt. På den andra 

skolan där inga sådana klasser finns, finns inte heller samma behov av en kollektiv arena och den 

snävare diagnosen AS görs betydelsefull. Pedagogiskt underlättar inte skalan ASS när 

specialpedagogen är en av få som har kompetensen att positionera och göra patologiska subjekt 

och diagnosen görs individuell. När fyra lärare med kompetens undervisar en och samma klass 

där alla elever anses ha liknande svårigheter fungerar spektrat som en gemensam arena i den 

kollektiva undervisningen och pedagogerna kartlägger och tar hänsyn till de egenskaper som 

varierar inom spektrat. På den ena skolan fungerar alltså hela klasser och en avdelning som en 

konceptuell gräns för ASS. På central nivå i kommunen regleras vart elever som anses vara i 

behov av särskilt stöd ska läsa sin framtida utbildning och de som anses vara i stört behov av stöd 

placeras i ASS klass. Jag menar att genom gränsen vilken även görs materiellt i skolan genom 

klassrummet, avdelningen och diagnosen kanaliseras resurser för stödundervisningen från central 

kommunal nivå. På den andra skolan gör specialpedagog AS men där finns inte samma styrning 

ovanifrån, det handlar inte om elever vilka på centralnivå görs till patologiska och i stort 

stödbehov. De elever som specialpedagogen möter har dessutom sällan en utredd diagnos. Jag 

menar att dessa strukturella skillnader gör olika subjekt.         

Asperger som ideal 

I materialet har jag positionerat ett mönster där elever med AS positioneras på två binära 

oppositioner. Deras beteenden ges två värden som är ömsesidigt uteslutande. De positioneras 

som avvikande och deras beteende görs problematiskt samtidigt som de positioneras med 

potential att utveckla den ideala medborgarens egenskaper och som bärare av dessa egenskaper. I 

nedanstående citat tycker sig en specialpedagog ha identifierat ett mönster hos sina elever: 

I det här andra fallet blev jag inbjuden till ett möte med lärare, förälder och kurator på grund av 

mycket hög skolfrånvaro men inte inlärningssvårigheter. Det är också typiska tecken som jag har 
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kunnat se, att frånvaron ökar markant men man har inte inlärningssvårigheter på något vis, utan är 

oerhört begåvad i flera ämnen. Alla de underbarn jag har haft nu har gjort engelskan till sitt nya 

modersmål[…] Litteraturläsningen är det här konceptet, [gör ett mått på ca 10 cm genom att hålla två 

fingerspetsar från varandra] det är inga light boks, utan det är vanliga skönlitterära på hög nivå.97 

 

I citatet ges AS två essenser, elever med diagnosen har svårt för skolmiljön och är samtidigt 

studiebegåvade. I mötet med skolan görs eleven problematisk när de tillexempel är frånvarande 

men eleven är också ett ”underbarn” när den på vissa områden når högre än kunskapskraven. 

Rektor har flera framgångsberättelser gällande beteenden som görs till AS och problematiska och 

som anses utvecklas: 

 

Vi hade en annan elev med Asperger som var helt fantastisk förra året som började instängd i ett hörn 

kan man säga men slutade som elevrådets sekreterare. Satt och skrev[…] Han var väldigt utåtriktad, 

fantastisk kille, otroligt duktig och noggrann, han, det var Aspergergrejen. Han skrev ner allting och 

kopierade till mig. Hade koll på mig, att jag verkligen hade gjort det jag skulle.98 

 

De egenskaper som lyfts i citatet som gör den ”duktiga eleven” visar vilka förväntningar det finns 

på eleven, vem eleven förväntas eller helst ska vara. Eleven ska vara utåtriktad, noggrann och 

engagerad. Egenskapen utåtriktad, krockar med hur diagnosen görs i andra sammanhang. 

Studiebegåvning görs till något som varierar för barn med AS men egenskapen utåtriktad är 

gränsöverskridande när den dominerande bilden av eleverna med AS, som materialet visar, är att 

de upplever stress och ångest i sociala situationer. Trots ett gränsöverskridande beteende, i 

meningen att vara utåtriktad, positioneras inte eleven utanför diagnosen utan diagnosen görs till 

essensen i elevens prestationer. Att ha AS är enligt DSM- 4 bland annat att ha ett avgränsat 

intresse och en förmåga att fokusera på det.99 När elevens beteende krockar med den önskade 

eleven vilken i skolan görs genom den reguljära undervisningen, där eleven tillexempel förväntas 

kunna vara utåtriktad, görs eleven problematisk. I exemplet ovan görs eleven till ”fantastisk” när 

samma elev är ”väldigt utåtriktad” i opposition till när eleven satt enskilt och studerade. I 

exemplet med specialpedagog positioneras eleven som underbarn där metaforen underbarn 

indikerar att det kompensatoriska arbetet kan avtäcka en annan essens och eleven förflyttas från 

en position som problembarn till elitelev. Med metaforen underbarn positioneras eleven på en 

skala där den kompensatoriska logiken anses kunna avtäcka en annan essens, eleven görs 

studiebegåvad. När pedagogen kallar eleverna för underbarn är det ett uttryck för repressiv 
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tolerans eftersom specialpedagogen med sin expertis och sunda förnuft tar sig rätten att döma 

och tolerera eleverna. Eleverna görs dock till fantastiska och till underbarn i förhållande till 

diagnosen som gör dem avvikande, pedagogen är ett relä för de strukturer, som materiellt görs 

genom styrdokument, vilka strukturerar normalitet och avvikande och pedagogen gör normen 

genom att ta sig rätten att döma avvikandet. Det fantastiska studiebegåvade underbarnet är en 

normalisering av eleven vilken även fungerar uppmanande för andra pedagoger att ge dessa elever 

stöd. Genom att positionera elever med AS som begåvade görs även en normalitet när subjektet 

nyanseras. Positionerandet gör eleven bra på vissa saker och sämre på andra liksom som de 

övriga eleverna på skolan. När eleverna, den ideala och den avvikande ställs bredvid varandra på 

det viset, legitimerar det lika behandling i form av extra stöd till vissa utifrån den 

kompensatoriska diskursen.  

Specialpedagogen säger: ”vi måste se till så att vi hittar dem och dem får komma till 

sin rätt för dem har så mycket att ge oss andra…”.100 Den normala är den i skolan som passerar 

idealet som konstitueras av styrdokumenten, övriga ska kompenseras till den grad att de kan 

passera. I materialet frikoppas styrdokumenten som performativa praktiker som gör subjekt när 

skolan ska ”hitta” potentialen i eleven. Skolan anses inte göra eleven, varken den normala, den 

problematiska eller den patologiska. 

Asperger som en konstant bedömningspraktik 

I avsnittet passerandet gavs exempel på hur AS görs i skolan men alla elever med AS är inte i 

kontakt med en specialpedagog. AS är inte en statisk kategori utan elevens beteende mäts 

konstant av den aktuella miljön och situationen och görs genom denna mätning till AS. Det kan 

handla om att eleven uppträder stressad eller drar sig undan i vissa situationer. 

Stödundervisningen förhandlas mellan elev och pedagog vilken ställer frågor som ”vad tycker du 

om det här upplägget?” vilket är en bedömningsfråga om var gränsen för det egna AS ligger. 

Nedanstående citat kommer från språklärare som undervisar i reguljär klass och har en elev med 

utredd diagnos. I citatet svarar läraren på vilken information om eleven som är väsentlig att 

utbyta vid överlämning mellan skolor. I citatet visas hur AS genom överlämningen görs till 

konstant bedömningspraktik: 

 

Först och främst att det finns en diagnos eller att man ska veta att man ska vara extra aktsam att det 

finns svårigheter med diagnosen sedan tycker jag att skolan är dålig på att föra över information hur 

kan man jobba praktiskt med det, det blir mycket teoretiskt den här eleven har det här det innebär att 

eleven behöver klara instruktioner men de säger inte på vilket sätt det så många olika grader av hur 
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eleven uppfattar oss lärare… Vi lärare är ju inte heller utbildade i de här olika diagnoserna och vad de 

innebär heller då blir det så svårt att söka upp vad man ska göra när man inte vet vad det innebär.101 

 

Citatet visar att när lärare vid överlämning får vetskap om att en elev har en diagnos men ingen 

detaljerad beskrivning om hur de ska organisera undervisningen för att kompensera elevens 

funktionshinder men däremot uppmaningar om att ”vara extra aktsamma” görs AS till en 

konstant bedömningspraktik. Den odetaljerade beskrivningen öppnar upp för att AS kan vara 

olika saker för olika elever, vara föränderligt och se olika ut i olika situationer. Diagnosen 

överförs till elevens nya studiemiljö och diagnosen görs på nytt genom mätning mot den nya 

miljön. Läraren är osäker på vad AS är och ”söker upp” det genom att läsa av miljöns mätning av 

elevens beteende vilket är en praktik. Läraren säger: ”märker jag att det blir för högljutt märker 

jag att eleven drar upp luvan”.102 Läraren bedömer, gör elevens beteende i intraaktion med 

diagnosen. Ett passivt beteende när det är stökigt i klassrummet läses som ett symptom på AS. 

Läraren säger: ” Vi har pratat om det, då är det självklart att det ska vara lugn och ro, det tycker 

de själva, de säger att ljudnivån ska vara bra… men vid en klassuppgift går det inte”.103 

Studiemiljön i klassrummet diskuteras i helklass och alla är överens om att lugn och ro är en god 

studiemiljö, alltså upplever samtliga att stöket är negativt men det passiva beteendet istället för att 

inte delta aktivt i stöket, görs avvikande och gör AS men att bidra till stöket görs inte till en 

avvikelse utan görs till en variation inom det normala.    

 

Ibland känner jag att jag inte riktigt känner till allt [om diagnosen], om någonting händer är jag inte 

uppmärksammad för det är en del av problemet, det blir snarare efteråt när något har hänt inser att 

eller jag frågar och ja just det men det måste du tänka på för den här eleven har den här svårigheten. 

Jag har inte förstått, eleven har haft ont i huvudet och gått ut ofta då har jag inte förstått vad det 

berott på, då har jag frågat mentor inte elev: - Den här eleven har jätte ofta ont i huvudet? Då har de 

inte sagt riktigt att det är pågrund av det men när jag pratar med eleven så har en sagt att det är så 

mycket ljud: - Jag klarar inte av det! I samtal med alla tre har vi kommit fram till att: - Ja men blir det 

för högljutt får eleven gå ut 5 min, samla sig[…] Då bryter jag direkt, att nu håller vi nere 

ljudvolymen.104 

 

I citatet framkommer att eleven klagar på huvudvärk och att huvudvärken uppkommer i 

samband med att ljudvolymen i klassrummet är hög. I citatet är den stökiga miljön en agent som i 

intraaktion med diagnosen gör AS, eleven behöver tystnad och söker sig till korridoren. Sökandet 
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efter tystnad görs till AS. Alla i klassen upplever den höga ljudvolymen i klassrummet som 

problematisk men diagnosen AS fungerar här som en biljett, den naturvetenskapliga prestigen 

legitimerar att eleven får lämna klassrummet. Om eleven lämnar klassrummet behöver de andra 

eleverna inte anpassa sin ljudnivå. Jag menar att diagnosens naturvetenskapliga prestige i citat 

visas när görandet av AS får läraren att anstränga sig för att hålla volymen nere trots det att alla är 

överens om att det är ett problem. Kompensation görs genom att normen tolererar det som görs 

till avvikelse, ”att dra upp luvan”, genom att alla ska hålla en låg ljudnivå. Diagnosens gränser 

förhandlas mellan lärare och elev men DSM- 4 finns också där som ett facit vilket ger läraren 

legitimitet att särbehandla eleven. Ett diagnoskriterium för AS i DSM- 4 är:  

 

(c)bristande modulering av socio- emotionell ömsesidighet som visar sig genom nedsatt eller 

avvikande gensvar på andra människors känslor, eller bristande anpassning av beteendet till det sociala 

sammanhanget, eller en dålig integration av sociala, emotionella och kommunikativa beteenden.105 

 

Eleven ifråga tar avstånd från stojet i klassrummet genom att dra upp luvan vilket är ett beteende 

som görs till karaktäristiska för individen när det möter manualen. I citaten nämns inte manualen 

men den finns där i lärarens medvetande och strukturerar dens verklighetsuppfattning och görs 

till ett facit för miljöns mätning av elevens beteende eftersom diagnosen hela tiden är närvarande 

i det pedagogiska arbetet och diagnosen är en konstant bedömningspraktik i det pedagogiska 

arbetet. Läraren säger: ”efteråt när något har hänt inser jag[…] ja just det men det måste du tänka 

på för den här eleven har den här svårigheten”.106 Citatet är ett exempel på hur manualen fungerar 

som facit för elevens beteende och manualen gör beteendet till AS och den naturvetenskapliga 

diskursen indikerar att beteendet bör särskilt uppmärksammas. Läraren reagerar på elevens 

huvudvärk och att den drar upp luvan och i samtal med eleven där eleven säger att den inte klarar 

av det konstateras att en hög ljudvolym är problematisk för den med AS. Det är motsägelsefullt 

att ett problem i miljön är identifierat, alla i klassrummet tycker att den höga ljudnivån är ett 

problem men i citatet görs AS till ett problem. Eleven lämnar klassrummet för den ”har den här 

svårigheten”. Här görs en normalitet och avvikande, normaliteten är att delta och göra en stökig 

miljö istället för att få huvudvärk av den och undvika den.  
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Asperger som styrningsteknik i skolan  

Önska rätt  

Det finns en idé om att eleven själv ska veta och förmedla vilken utbildning den ska läsa efter 

högstadiet. Materialet visar att elevens vilja föregås av styrning av elevens självbild och förmåga. 

Det här görs tydligt hos bland annat studievägledare som säger:  

 

De val som uppmuntras är de val som är bäst för eleven. Varje elev måste få göra sina val, jag kan ju 

bara vägleda och tala om vad det finns för möjligheter, vad eleven själv önskar, vad som finns, valet får 

elev och familj göra[…] det är ju så att man söker på sina betyg och där måste man ju uppfylla vissa 

villkor och där ifrån får man utgå ifrån, elevens drömmar och vart den vill, då är det min uppgift att 

plocka fram de vägar det finns till det här målet, det är ju sällan det finns en väg, också får man titta på 

dem. Det är inte alltid det går över till Aspergerklass men det kan vara så men det är inget självklart att 

eleven ska dit utan det är elevens egen vilja. Det är den jag måste hitta, vart vill du, vart ska du?107 

 

I citatet görs elevens egen vilja central och föräldrarnas åsikter om elevens gymnasiekarriär ges 

också stor betydelse. Elevens och förälderns kunskap om elevens förmåga görs central, denna 

kunskap eller elevens vilja och väg är redan styrd innan mötet med vägledaren. Vad eleven anser 

är rätt väg för den kompletteras med skolans dokumentation i form av betyg. Betyg är en 

styrningsteknik och skolverkets manualer för betygsättning gör politiska subjekt i skolan. Betyget 

mäter styrningen av eleven och gör, definierar ett elevsubjekt. Elevsubjektet förhandlas 

kontinuerligt i skolan i olika situationer, som under lektioner och vid utvecklingssamtal, mellan 

elev, förälder, personal, styrdokument, kommunal och satlig nivå. Elevens ”vilja” i mötet hos syv 

föregås av styrning av elevens självbild och mål. Syv säger: ”De val som uppmuntras är de val 

som är bäst för eleven”, vad som är bäst för eleven mäts mot skolans uppdrag och elevens 

”förmåga” att nå målen, vad som är ”bäst” för eleven är således politiskt konstituerat. I 

nedanstående citat för syv, på skolan med enskilda klasser, ett förtydligat resonemang om ”vad 

som är bäst för eleven”, båda syv för liknande resonemang:  

 

Jag känner så här, att om en elev tar ett program bara för att en kompis tar det och för att det ska vara 

lite finare att läsa på den skolan och på det programmet så klarar dem inte av gymnasiet då kan det 

ställa till så mycket problem för dem. Det är ju bättre att dem om de går ett gymnasieprogram, dem 

kanske inte får med sig varenda kurs de behöver ha om de ska fortsätta läsa någonting annat på 

universitetet, men då är det lättare att läsa in det senare än att man misslyckas på ett helt 
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gymnasieprogram, det är svårare att ta igen många kurser. Det kan ju hända att personen inte orkar 

med nästan någonting om det blir för tufft.108 

  

En Syv ska orientera eleven så att eleven når skolans kunskapsmål och skolan kan fullfölja sitt 

uppdrag som även innebär att förbereda eleven för framtida studier och yrkesliv. Syv på skolan 

med enskilda klasser resonerar nedanstående angående förberedelser inför vägledning av elev:   

 

Helst vill jag inte veta någonting om eleven innan, utan jag vill att eleven ska berätta själv och 

naturligtvis tittar jag på betyg när det närmar sig gymnasievalet och lite grann hur det har gått på praon 

förstås, sen vill jag att den själv får berätta och jag ställer lite frågor.109 

       

Jag relaterar syvs arbete till skolans demokratiska värdegrund som bland annat innefattar 

riktlinjen: ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”110 Finna sin unika egenart 

handlar i det här fallet om att låta sig göras i intraaktion med skolans mål och den effektivt styrda 

eleven kan ”önska” den väg som passar den bäst. Materialet visar en genomgående syn på AS och 

ASS som flytande och föränderliga kategorier. I nedanstående citat från lärare i enskild klass 

framkommer ett exempel på hur effektiv styrning gör subjekt.  

 

Vi får ju elever som det gjorts utredningar på för länge sedan, sedan märker vi att vissa av sakerna är 

stora problem och andra är inte alls några problem, så det har ändrat sig. Elever som har Asperger vill 

ju kanske ha den diagnosen för den tillhör deras identitet.111 

 

Diagnoser som AS är alltså flytande vilket även övergången från AS till det att diagnosen är ett 

tillstånd i det övergripande autismspektrumet visar. Med tanke på diagnosens rumsliga och 

kulturella konstitution är det rimligt att just dessa variabler gör AS flytande över tid. Intressant i 

citatet är även begreppet identitet. Effektiv styrning av individidens mentalitet gör diagnosen till 

en identitet vilket kan leda till en identitetskris om diagnosen tas bort. 

ASS- klass – effektiviserad disciplinering   

ASS- klasserna är en del i det kompensatoriska arbetet, klasserna är mindre än övriga klasser på 

skolan och eleverna har hemklassrum, ett större antal lärare och en egen avdelning. Jag relaterar 
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den här organiseringen till specialpedagog på den andra skolan: ”Det är schemabyten äh fyra 

gånger på en termin som det har varit nu, det är helt förödande, salsbyten, salsskyltningar, där har 

vi arbetat jättemycket med att försöka få hemklassrum till dem”.112 I det här sammanhanget är 

hemklassrum, schemabyten, antal lärare och salsbyten agenter som gör AS i intraaktion med 

diagnosen och eleven gör AS performativt genom att till exempel undervisas i ett hemklassrum. I 

citat görs även en normalitet, eleven förutsätts klara av schema och salsbyten. ASS görs i skolans 

verksamhet genom materialiteterna rum och avdelning. Genom de rumsliga gränserna görs ASS 

till en egenskap som förutsätter avskildhet. På central kommunal nivå görs en uppdelning mellan 

vi och dem när eleverna på denna nivå sorteras, ett sorterande som legitimeras av diskurserna en 

skola för alla, den kompensatoriska och den medicinska. Det finns en spänning mellan den 

enskildhet avdelningen skapar för eleverna och det nationella målet: elever ska fungera i samvaro 

med andra. I nedanstående citat framkommer dock att det genom de kommungemensamma 

klasserna och den egna avdelningen skapas en samvaro för eleverna. En pedagog som undervisar 

i en av klasserna säger: 

 

Det behövs minst två år innan de ens har en samhörighet (i den egna)gruppen om vi har tur[…] 

Fokus ligger på mötet med andra elever som inte går i vår grupp, för de är rätt trygga i den egna 

gruppen om tio elever medan den andra gruppen, det går inte helt friktionsfritt.113 

 

I den kommungemensamma klassen ges bättre förutsättningar för samhörighet vilket ger uttryck i 

att eleverna trotsallt känner sig relativt trygga i den egna gruppen vilket legitimerar att 

organiseringen av undervisningen går utanför de nationella riktlinjerna.  

Angående rumsliga göranden säger rektor: ”Inte alla men många klarar inte av att 

äta med resten av skolan. De tycker det är jättejobbigt! Förra året hade de en egen matsal de som 

ville, i år har de en egen tid.”114 En förmodat lugn miljö i matsalen med förmodligen ett mindre 

antal elever är här agenter som gör ASS i intraaktion med diagnosen. När den lugna miljön riktar 

sig till elever i ASS klassen gör dessa elever ASS genom att äta i den lugna miljön.   

Organiseringen med ASS- klasser är kommunens policy och är kritiserad av 

skolinspektionen eftersom lösningen inte följer de nationella riktlinjerna. Enligt rektor på skolan 

anser skolinspektionen att de kommungemensamma klasserna inte är öppna för alla och att 

klasserna består av en selektivt vald skara elever. Stödet ska komma fler elever till del.115 Här görs 
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en omvänd diskriminering när den privilegierade görs till diskriminerad vilket även krockar med 

skolans riktlinje om en likvärdig skola. Det är motsägelsefullt att diagnosen inte ska ha någon 

betydelse för det kompensatoriska arbetet samtidigt som diagnosen görs på skolan genom inte 

minst namnet på klasserna.     

 Nästintill alla i klasserna har en utredd diagnos men alla som har en diagnos på 

skolan går inte i klassen, dels på grund av att eleverna bedöms ha olika behov men även för att 

det inte finns tillräckligt med resurser för att alla elever med ansett behov ska kunna gå i 

klasserna. Beslut om vilka elever som ska gå i de två kommungemensamma klasserna föregås av 

en process där kommunala externa aktörer medverkar, mottagningsgruppen och antagningen. 

Under processen fastställt elevens karaktär, en karaktär som görs i intaaktion med styrdokument. 

Denna karaktär ska sedan matchas med ”rätt” plats, rätt ”lösning”. Matchningen menar jag 

handlar om ett kontrollerande och justerande av styrningen av önskvärda subjekt. Jag relaterar till 

Börjesson och Palmblad som menar att kategoriseringar i välfärdssamhället möjliggör 

effektivisering av disciplinerande åtgärder som när eleven ska formas efter ett medborgarideal.116 

Kategoriseringen av elever i ASS- klass effektiviserar disciplineringen av eleven efter ett 

medborgarideal. ASS- klassens görs genom extra tillsatta resurser som fler lärare och egen 

avdelning som ska kompensera eller som jag ser det effektivisera disciplineringen av eleven. 

Genom klassen görs ett avvikande och eleven görs medveten om sitt avvikande och ska på så sätt 

acceptera undervisningsformen. Den nya medicinska kategorin ASS möter rimligen ett behov 

ovanifrån att hantera komplexa individer och genom klassen kanaliseras extra resurser för 

disciplinering och resurserna är lättare att följa upp och kontrollera. Jag relaterar till Jacobsson 

och Seing som menar att behovet av en funktionshinderkod i arbetsförmedlingens administrativa 

system görs i skärlinjen mellan aktörer på olika nivåer.117 Den arbetssökande ska hos 

arbetsförmedlingen styras efter ett anställningsideal och göra marknadens principer till sina egna. 

Den som inte lyckas erbjuds en funktionshinderkod som gör den arbetssökandes själv och 

fungerar som en förklaringsmodell till varför den sökande inte är anställningsbar och frigör 

resurser. Med en funktionshinderkod riktas fokus från marknadens principer till individens själv 

samtidigt som koden fråntar medborgarens fulla ansvar över sin egen anställningsbarhet och 

koden fungerar normaliserande av arbetsmarknadens villkor. Jag menar att eleven ska styras efter 

ett medborgarideal och göra skolans mål till sina egna. Den som inte blir effektivt styrd i den 

reguljära undervisningen kan genom ett passerande genom den medicinska diskursen om AS hos 

specialpedagog eller genom en dokumenterad diagnos, som i fallet med ASS- klass, få sin styrning 
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efter medborgaridealet effektiviserad. Diagnosen normaliserar medborgaridealet eleven ska styras 

efter när tankarna riktas från de strukturer som konstituerar det till individen vilket görs tacksamt 

när diagnosen backas upp av den vetenskapliga prestigen.  

Dokumentation och överlämning – kontrollerande praktiker  

I skolan görs eleven till ett utvecklande subjekt och elevens utveckling dokumenteras och görs 

genom betyg och dokumentation av stödåtgärder. Utvecklingen mäts mot skolans mål och 

dokumentationen kontrollerar och gör utvecklingen. Denna dokumentation gör subjekt men 

framstår som neutral när den konstaterar elevens egenskaper och behov, dock görs elevens 

egenskaper och behov i intraagens med skolans mål. Vilka är de frågor som ställs vid 

betygsättning, dokumentation av stöd och vid överlämning? Frågorna appellerar till skolans 

diskurser och den terapeutiska ideologin och reproducerar dessa. Det extra stöd eleven får är en 

kontrollerande praktik av formandet av subjektet så att den formas efter skolans mål och så att 

den hamnar rätt efter högstadiet. Stödet och dokumentationen skapar det subjekt som ska 

kontrolleras. Jag relaterar resonemanget om dokumentation av stödåtgärder som en 

kontrollerande praktik till Valerie Walkerdine som skriver om rapportkort som fylls i av 

förskolelärare. Walkerdine menar att kortet gör psykologiska och utvecklingsbara individer 

genom terminologin och de frågor som ställs i rapporten. Pedagogiken görs till en objektiv 

observation av vad som anses vara en normal utveckling. Den psykologiska vetenskapen gör en 

psykologisk verklighet och psykologiska subjektet genom kortet och psykologins status som 

vetenskap gör anspråk på att avtäcka fakta.118 Den dokumentation som i mitt material överlämnas 

mellan skolformer kan liknas vid det rapportkort som Walkerdine skriver om.  

I kommunen finns mottagningsgruppen bestående utav stödpersonalen, som 

specialpedagog/lärare, kurator, syv, sköterska. Mottagningsgruppen samlar in den information 

om elever i behov av särskilt stöd, som har vårdnadshavares tillåtande. Dokumentationen samlas 

in från alla grundskolor i kommunen vårterminen år 9. Mottagningsgruppen överlämnar 

dokumentation om eleven till den mottagande skolan vid ett möte på den mottagande skolan.119 I 

nedanstående citat ger lärare i ASS- klass ett exempel på vad som dokumenteras när det gäller 

särskilt stöd: 

 

                                                 
118 Valerie Walkerdine, ”Utvecklingspsykologi och den barncentrerade pedagogiken”, s. 129, 160, 169-170. i 

Foucault, red. Kenneth Hultqvist, Kenneth Petersson.  
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Ni behöver tänka på det här för att det är svårigheter med dem här grejerna så ni behöver tänka på att 

det ska finnas en isolerad plats, den behöver en bärbar dator eller stöd i matte, att man framför det, 

inte enbart skriftligen utan även är där och pratar om det.120 

 

I citatet framkommer att om eleven behöver en isolerad plats för att kunna studera är det viktig 

information att föra vidare. Den informationen säger att eleven förväntas kunna arbeta 

tillsammans med andra. Överlämningen från mellanstadiet till högstadiet och högstadiet till 

gymnasiet är snarlika.  Rektor på skolan där ASS- klasserna finns säger följande om arbetet innan 

en elev börjar i en sådan klass: 

 

För det första ansöker de om att komma hit, då är det ju inte vi som beslutar om de blir antagna till 

den här gruppen då utan det är ju kommunen. Om de har asperger och har haft ntn- undervisning i 

hela sitt liv, då är det en grupp i kommunen som ser till att dem kommer hit och kommer de inte hit 

blir de prioriterade, alla elever som är prioriterade men inte har fått plats får man extra pengar för, för 

att kunna bedriva lite extra stödundervisning för dem. Det är ju föräldrarna som söker för att få sitt 

barn hit, då när dem då har fått en plats vilket bestäms den 15 april, då är det en massa överlämnanden 

från tidigare skolgångar och alla utredningar som finns.121 

 

Eleven ansöker till gymnasiet som alla andra elever men med ansökan tillkommer en 

överföringsblankett som samlas in av mottagningsgruppen, som sedan skickas vidare till 

gymnasieantagningen och är ett komplement till elevens betyg. Antagningsenheten sorterar elever 

efter betyg och överföringsblankett och beslutar om var de här eleverna ska fortsätta sina 

studier.122 Dokumentation är enligt lärare i ASS- klass viktig i organiserandet av arbetet så att 

eleverna utvecklas efter ”sina förutsättningar” och stimuleras till att använda ”hela sin förmåga”, 

vilket är ett mål i läroplanen. Elevens förutsättningar och förmåga görs dock genom 

dokumentationen. Läraren säger: 

 

Genom dels dokumentation över det vi gör, det är ju mycket individuellt arbete och olika 

kartläggningar, det är inte alltid vi behöver färdiga formulär, men vi dokumenterar det vi gör, det är 

det mest organiserade vi gör, vi fyra i vår grupp pratar mycket, är det rast möts vi och så säger vi: -

fungerade det här bra? När vi ska in på möten har vi gemensamma dokument där vi dokumenterar 

vad som funkar och inte funkar, vi försöker tänka på intressen.123 
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Jag relaterar här till Martinsson och Reimers som menar att det materiella som styrdokument, 

organisationer och pedagogiska hjälpmedel, stabiliserar normer och att det materiella gör 

normerna till en kraft när de performativt gör subjekt i skolan.124   

 Frågan: ”funkade det här bra?” appellerar till vad som ska funka bra för att eleven 

ska nå skolans mål. Läraren tycks mena att de kartlägger elevens förmåga så att personal kan möta 

elevens förmåga och förutsättningar men elevens förmåga och elevens handlingar görs 

performativt som tillexempel bra eller problematiska genom kartläggningen. Dokumentationen 

används även för kommunikation med lärare utanför klassen:  

 

Jag har någon elev som går ut i stor klass och är med i den reguljära undervisningen då har man ju ett 

samarbete med den läraren, du kan göra så här tänk på det här, eleven kanske behöver sitta på en 

speciell plats, eller så har man en diskussion, nu lämnade han in ett jättekonstigt arbete, hur ska jag 

tänka här? Det kanske berodde på det här och det här, man har en dialog med eleverna. Ibland i 

gruppen bjuder vi in lärarna om vi märker att det är något vi behöver informera om, den läraren 

lyssnar, idrottslärare, slöjdlärare, musiklärare, det gör inte vi själva, så där behöver vi ha en 

kommunikation så det är muntligt och via mail ibland sitter vi flera stycken och har möte. Det är ju för 

elevernas bästa för att de ska nå målen.125 

 

Dokumentationen är en kontrollerande praktik över formandet av subjektet efter skolans mål. 

Dokumentationen framstår som neutral men det är politiska värderingar som mäter och gör 

elevens egenskaper, när den i punktform återberättar vilket stöd eleven anses behöva. 

Dokumentationen säger vem eleven inte är och vem den förväntas vara och dokumentationen 

formar subjektets tankestruktur så den låter sig göras i intraagens med skolans mål. På så vis är 

dokumentationen en styrningsteknik för elevens mentalitet. Jag relaterar det här resonemanget till 

Rikard Eriksson som skriver om psykoteknik. Erikssons menar att efter andra världskriget 

omdanades svenskens sociala liv både när det gällde familje- och yrkesliv. Medborgaren ansågs ha 

svårt att finna rätt plats i det nya samhället och genom kartläggningar av anlag och karaktär 

fastställdes en identitet som sedan kunde matchas med utbildning och yrke. Individens identitet 

ansågs vara biologisk och samhället uppfattades som en maskin vilken kan skruvas till genom att 

medborgarna låter sig kartläggas för att kunna bli ”rätt” placerade ansågs även 

samhällsutvecklingen kontrolleras.126 I min studie är styrningen av subjekt jämförelsevis indirekt, 

det är inte utskrivet att individens identitet ska kartläggs i skolan men genom dokumentation görs 

subjekt och dessa görs justerbara när dokumentationen möts upp med extra stöd. 
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Dokumentationen i skolan matchas med rätt studieplats och subjektet som gjort skolans mål till 

sina egna önskar rätt. Jag menar att dokumentation, överlämning och styrning av subjekt i 

högstadiet kan liknas vid Erikssons slutsats, att samhället uppfattades som en maskin som kan 

skruvas åt. Praktikerna på högstadiet justerar individen och dess bana genom livet så den 

inordnas i görandet av ett medborgarideal och så den blir en medspelare i görandet av det 

önskvärda samhället. Styrningen i skolan i dag är ett tvång på grund av skolplikten vilket jag 

relaterar till kontrollen av medborgarna och samhällsutvecklingen, kartläggningen av identiteter 

på 1940-talet var inte lagreglerad. Eriksson menar att naturvetenskapen gav psykotekniken 

legitimitet på 1940 – talet,127 i skolan ger elevhälsan en naturvetenskaplig legitimitet till görandet 

av subjekt, när tillexempel diagnosmanualerna fungerar som ett facit i utformandet av 

stödåtgärder. Alla elever som får extra stöd har inte en dokumenterad diagnos men i de fall 

eleven har en diagnos och får extra stöd är det en del av informationen som överlämnas. 

Diagnosen ger då dokumentationen en vetenskaplig legitimitet. Följaktligen har alla elever i ASS- 

klass utredd diagnos och hos specialpedagog öppnar ett passerande genom grinden den 

medicinska diskursen upp för extra stöd.      

Vad är Asperger? 

Förhandling  

I resonemanget om styrning är det även relevant att lyfta in hur föräldrar görs delaktiga i 

styrandet av normalitet och avvikande på skolan. Föräldrar förväntas vara delaktiga i sina barns 

skolgång vilket är ett ideal som internaliseras genom att skolan visar föräldrar tillit och appellerar 

till dem som viktiga aktörer för elevens skolgång genom att till exempel informera om skolans 

mål vilket aktiverar en samverkan mellan skola och förälder i styrningen av subjektet. I läroplanen 

står det att ”Läraren ska[…] samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling”128 och rektorn har bland annat ett särskilt ansvar 

för ”att föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika 

valalternativ”.129 Specialpedagog säger: ”Man måste ha ett väldigt ödmjukt och ömsesidigt arbete 

tillsammans med föräldrar, dem är nyckeln, dem har så mycket kunskap om sina barn och 

ungdomar så de vet vad som fungerar.”130 Citatet visar hur föräldrars kunskap om sina barn görs i 

intraagens med skolans styrdokument, i mötet mellan skola och förälder görs information till en 
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nyckel, det som ”fungerar” vilket strukturerar subjektet. Samverkan mellan skola och hem är ett 

exempel på hur eleven som subjekt förhandlas mellan olika nivåer. Nedanstående citat kommer 

från rektor och visar ett exempel på hur föräldrar har gjorts delaktiga i styrningen av elevsubjekt: 

 

Föräldrarna till dem här barnen, de söker ju i kommunen, mitt barn behöver jättemycket stöd och 

speciellt stöd, allt från Asperger och dyslexi, det kan vara multifunktionshinder och då finns det bara 

den här skolan nästan[…]131 

  

Citatet visar hur föräldrarnas handlande är styrt av hur skolan positionerar eleven som subjekt. I 

intraagens med skolans dokumentation görs elevens behov, eleven ”behöver jättemycket stöd” 

och förälder som underordnar sig skolans den terapeutiska ideologin reproducerar den genom att 

söka speciellt stöd i kommunen. Föräldern eller barnet är formellt inte tvingade men styrningen 

av deras mentalitet gör att de söker stöd när de ser det som det bästa för barnet.  

I resonemanget om styrning av subjekt är det också intressant att relatera till 

specialpedagogens utsaga om hur den arbetar vilket visar på hur pedagogen styr subjekt:  

 

Jag vill inte exkludera individer över huvudtaget med de här olika svårigheterna som de ändå har utan 

jag försöker få dem att förstå den situation de befinner sig i, tydliggöra den.132 

 

I materialet framkommer att ett effektivt pedagogiskt arbete förutsätter att eleven inordnas 

skolans ideologi genom att ”tydligöra situationen”. Situationen är dock konstituerad av strukturer 

och förtydligandet är politiskt konstituerat. Tydliggöra situationen är därmed att strukturera 

elevens mentalitet så att eleven låter beskrivningen av situationen göra dens subjekt och så att 

eleven där efter acceptera stödåtgärder. Här relaterar jag till Bartholdsson som menar att 

görandet av normalitet är att underordna sig vad som anses vara tillexempel social kompetens.133 

När eleven har kännedom om idealet, det ansett normala och önskvärda positionerar den sig i en 

diskursiv ordning och när specialpedagogen tydliggör situationen positioneras eleven i ordningen. 

Tydliggörandet av situationen är därför ett viktigt steg i internaliserandet av skolans värden och 

mål hos eleven så att den strävar att handla där efter.    

 Pedagogen anser att den inte vill exkludera elever vilket kan relateras till idealet lika 

behandling och målet att elever ska fungera i samvaro med andra. Jag relatera till Lindqvist som 

menar att integrering idag är ett normaliserande ideal i välfärdssamhället i hanteringen av 
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funktionshinder.134 Eleven ska enligt skolinspektionen till exempel få stöd i reguljär klass. 

Materialet visar att specialpedagogens undervisning av dessa elever ofta sker enskilt och utanför 

skolan. Jag relaterar till rektor som säger: ”Målet är ju att de ska komma ut i klass, det är allas 

även förälder och elev men det är inte alltid man lyckas med det”.135 Reartikuleringen av den 

medicinska diskursen i den kompensatoriska gör exkluderandet legitimt även om de bryter mot 

skolans normer eftersom exkluderandet anses öka elevens möjligheter att utvecklas efter sina 

”egna förutsättningar”. Undervisningens karaktär är något som förhandlas mellan pedagog och 

elev där ”tydliggörandet” av situationen fungerar som en plattform i förhandlandet om det 

pedagogiska arbetets upplägg. Efter det att en elev har passerat grinden den medicinska diskursen 

om AS förhandlas sedan funktionshindrets gränser och val av stödåtgärder. Förhandlingen görs 

mellan elev, pedagog och styrdokument. Pedagogen säger: ”Alltid lyssna på eleven, alltid ha 

samtal med eleven om vad den önskar”.136 Specialpedagogens utsaga om hur den arbetar 

kompensatoriskt genom att tydligöra situationen är ett exempel på hur subjekt styrs genom det 

kompensatoriska arbetet i skolan. I nedanstående citat från specialpedagog är ett exempel på hur 

eleven gör motstånd mot görandet av dens egenskaper i skolan: 

 

Jag har haft elever som har önskat att få vara där [i reguljär klass]och en elev hade jag som önskade att 

få vara där så pass mycket att hon blev jättetrött av det, för hennes ambition var högre än hennes 

faktiska förmåga och ork att vara där, för hon hade skapat sig en bild av att så här ska det se ut, så här 

ser det ut när man går i skolan[…]
137 

 

Elevens subjekt görs i en diskursiv kamp om vem eleven är. Citatet visar att elevens handlande, 

önskan om att gå i reguljär klass är styrt av förväntningar på eleven som strukturerar den självbild 

och motståndet visar att eleven internaliserat idealet. Eleven gör då motstånd mot skolans 

praktiker för görande av avvikande eller AS, här genom ett exkluderande. Eleven gör motstånd 

till tystnaden och lugnet som är agenter som i intraaktion med diagnosen gör AS, genom att läsa i 

fullklass. Eleven blir dock trött av att gå i fullklass och pedagogen ”tydliggör” situationen så att 

den själv ”önskar” exkluderandet och gör AS.  
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Aspergar och den medicinska diskursen   

I skolan görs AS olika i olika situationer, följaktligen görs olika AS i skolan. Den medicinska 

diskursen gör ett beteende genom att patalogisera med en diagnos och gör med dess 

naturvetenskapliga prestige anspråk på att avtäcka en essens i form av AS. I skolan är dock 

diskursen ”en skola för alla” hegemoni. I skolan görs en hegemonisk intervention när en skola 

för alla reartikulerar det medicinska görandet av subjektet när det görs till en förklarings modell 

till ett beteende som görs problematiskt i skolan vilket legitimerar kompensation. Här görs dock 

två motsägelsefulla AS parallellt. I den medicinska diskursen görs AS till en essens i individen när 

den medicinska utredningen anses avtäcka individens sanna egenskaper och i det 

kompensatoriska arbetet görs AS till ett problem i miljön genom att undervisa eleven enskilt till 

exempel. Trots att den medicinska diskursen är sekundär görs AS mestadels till en essens hos 

eleven som inte är förhandlingsbar, det förhandlingsbara är diagnosens gränser inte diagnosens 

giltighet vilket är en följd av reartikuleringen av diagnosen i diskursen en skola för alla, när 

diagnosen parallellt med det medicinska görs till ett pedagogiskt problem. Specialpedagog säger: 

”De har så pass stora svårigheter och de har de ju i och med sin diagnos”.138 Jag relaterar till 

Lindqvist som menar att funktionshinder har avmedikaliserats och att fokus har riktats bort från 

individen till miljön. I mitt material ser jag dock en betydande essentialisering av funktionshindret 

då fokus ligger på elevens ”svårigheter” vilket gör att den medicinska inte krockar med den 

pedagogiska. Det medicinska i AS i skolan är följaktligen diagnosen och essensen som 

reartikuleras när AS förflyttas från att vara ett görande i skolans verksamhet till manualen som 

gör ett medicinskt vetenskapligt subjekt och används som facit för det kompensatoriska arbetet.   

Avslutande diskussion 

Syftet med min uppsats är att dekonstruera hur AS görs i skolan och en utgångspunkt är att AS, 

normalitet och avvikande görs i skolan och att görandet är politiskt. 

Det finns en stor tilltro till skolan när skolan ska forma den önskvärda 

medborgaren och genom den det framtida önskvärda samhället. Skolplikten innebär ett tvång för 

medborgaren att underkasta sig skolans praktiker för styrning av subjekt så att de formas till 

önskvärda medborgare. Skolans ideologi ”en skola för alla” och skolans demokratiska värdegrund 

möter upp skolplikten och gör skolan skyldig att undervisa och fostra alla barn och behandla alla 

elever likvärdigt. Från år 2013 ska enligt lagen, elever med AS, som inte har en 

utvecklingsstörning, gå i den reguljära grundskolan. I komponenterna, ”en skola för alla”, 
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skolplikt och lagändringens skärlinje, görs ett tidigare medicinskt problem till ett pedagogiskt när 

skolan måste utbilda och fostra alla elever. 

Mitt material visar att det för 20 år sedan var vanligare att elever som gjordes 

problematiska i skolan kategoriserades med diagnosen Damp men nu anses många problematiska 

elever ha AS eller ASS. Det är rimligt att det finns ett samband mellan den medicinska 

forskningen på beteenden som gör diagnoser och beteenden som görs problematiska i skolan. De 

beteenden som görs problematiska i skolan görs således till vetenskapliga studieobjekt i 

medicinen eftersom skolan i samhället ges en central position i styrandet och mätandet av 

normalitet och avvikelse. Mitt material visar således att elever som inte har en utredd diagnos kan 

passera grinden diagnosen AS i skolan och att diagnosen görs aktuell i möte med skolan när den 

fungerar som en förklaringsmodell till det problematiska och samtidigt riktar tankarna bort från 

skolans praktiker och mål till eleven. Följaktligen är individualism en nodalpunkt i diskursen ”en 

skola för alla” när den strukturerar subjekt som individer med varierande egenskaper vilka 

individer skolan ska ta hänsyn till för att skolan ska kunna bli likvärdig. 

Nya vetenskapliga tekniker gör i symbios med ideologier nya objekt och vad som 

anses vara normalt och avvikande i skolan är politiskt eftersom skolan är en arena för ett 

förhandlande om den önskvärda medborgaren och det önskvärda framtida samhället. Skolans 

mål är följaktligen stabiliserad politisk förhandling mellan olika aktörer som stat, kommun, 

föräldrar, politiker, pedagoger och elever. Ökningen av antalet elever med AS och ASS görs 

rimligen i intraaktion med förändrade medborgarideal och skolans praktiker för det. Mitt material 

visar att eleven ska kunna arbeta i grupp, samarbeta, vara flexibel, kunna tänka abstrakt, ta andras 

perspektiv, värdera och sortera information. Jag relaterar till Dahlstedt som menar att i varje 

samhälle etableras sanningar om vad det innebär att vara medborgare och vilka egenskaper och 

värderingar denna medborgare ska ha. Han menar att den svenska välfärden utvecklas i en 

neoliberal riktning och att vi ska styras och låta oss styras efter marknadens principer.139 

Flexibilitet, ”social kompetens” och inovationsförmåga är värden som efterfrågas på marknaden 

och det är även dessa värden som görs till agenter för AS i skolan.  

I skolan är det de beteenden som krockar med idealet, vilket konstitueras av 

läroplanen, vilken föregås av en politisk förhandling, och passerar grinden diagnosen AS som 

görs till AS.  Dessa beteenden kan även kodas som presumtiv AS om det inte finns en utredd 

diagnos och på skolans initiativ kan en medicinsk utredning bli aktuell eftersom diagnosen gör ett 

annat subjekt. Eleven måste inte ha en diagnos för att ha rätt till stöd men diagnosen fungerar 

som en förklaringsmodell som underlättar disciplineringen av eleven. Eftersom ett av skolans mål 
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är att alla elever ska nå kunskapskraven görs modellen attraktiv vilket visar på en förhandling med 

idéer om god moral och den medicinska diskursen. Eleven har enligt lagen rätt till stöd oavsett 

diagnos: har eleven svårt att nå målen ger det rätt till extra stöd. Mitt material visar dock att en 

elev som möter svårigheter i skolan riskerar att bli moraliskt dömd men om eleven har en diagnos 

eller har hos specialpedagog passerat diagnosen, fungerar diagnosen som en biljett för extra stöd. 

Den medicinska diskursen om AS med dess sanningsanspråk och naturvetenskapliga prestige 

görs till en objektiv förklaringsmodell. Det är specialpedagogens ”sunda förnuft” och expertis 

som ger eleven tillträde till den kompensatoriska diskursen genom att först positionera eleven 

inom den medicinska diskursen. Pedagogen styr sedan övriga pedagogers mentalitet så att de görs 

delaktiga i görandet av ett patologiskt subjekt trots att det inte finns en utredd diagnos. 

Diagnosen AS hämtar därför hem ideologin ”en skola för alla” när den är en förklaringsmodell 

till elevens beteende, som annars döms ut som dålig moral, som något som har med fostran eller 

ambition att göra.  

Analysen visar att diagnosen görs i skärlinjen mellan olika nivåer: det handlar om 

statlig nivå: läroplanen, dess mål och riktlinjer, skollagen, som skolplikten och skolinspektionen 

vilken följer upp och kontrollerar så att verksamhet följer de nationella styrdokumenten. 

Kommunal nivå: mottagningsgruppen, antagningen och kommunens policy för stödundervisning 

vilka sorterar elever efter skolans dokumentation. Betyg, dokumentation av stödåtgärder och 

överlämning av denna dokumentation till mottagningsgrupp och antagning är styrningstekniker 

som gör subjektet genom mätning och kartläggning i vilken skolans mål är måttstocken och 

dokumentationen gör anspråk på att kartlägga ett autonomt subjekt. Kartläggningen ska 

kontrollera subjektets utveckling men kartläggningen gör det subjekt som ska kontrolleras. 

Dokumentationen används av mottagningsgruppen och antagningen vilken sedan gör subjektet 

performativt och effektiviserar disciplineringen av den genom att placera eleven ”rätt”. Rätt 

definieras av hur effektivt subjektet bedöms nå skolans mål och låter sig görs i linje med idealet. 

Denna process med dokumentation, överlämning och placering kan liknas vid en syn på 

samhället som en maskin vilken kan skruvas åt genom dessa kontrollerande praktiker för 

elevsubjekt och samhällsutveckling. Skolpersonal: Rektor vilken ratificerar de statliga och 

kommunala riktlinjerna och Pedagoger vilka arbetar nära eleverna och gör diagnosen genom 

pedagogiken i möte med eleven. Elever och föräldrar är också aktörer och medskapare av 

diagnosen. Eleven förhandlar med ideal på skolan som när eleven gör idealet genom att göra det 

som förväntas av eleven, det vill säga ta del av den reguljära undervisningen och nå skolans mål 

utan kompensatoriska individuella åtgärder. Ett exempel på förhandling med diagnosen är när 

eleven utnyttjar diagnosen för att legitimera tillkortakommanden. Föräldrar görs delaktiga i 
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förhandlingen genom att de ska göras medvetna om skolans mål och delaktiga i elevens skolgång, 

vilket är ett maktutövande när föräldrar styrs att söka stöd åt sitt barn och göra diagnosen. Jag 

menar att normalitet hela tiden förhandlas mellan dessa olika nivåer och jag relaterar till Dahlstedt 

som anser att politik handlar om att dra gränser, som gränser för normalitet och avvikelse och att 

staka ut praktiker som strukturerar samhället där efter.140 Dessa gränser som även manifisteras i 

ett medborgarideal förhandlas mellan olika nivåer i samhället.141 Denna förhandling visas bland 

annat i görandet av beteendet som ”låda” AS och görandet av beteendet som ”paraply” ASS. På 

skolan där AS görs regleras inte placeringen av eleverna på central nivå utifrån ett dokumenterat 

funktionshinder. Där har inte alla elever en diagnos utan det är ofta först i möte med 

specialpedagog som en diagnos görs och på den skolan undervisas eleverna huvudsakligen 

enskilt. På den andra skolan regleras placeringen av eleverna på central nivå utifrån 

dokumenterade svårigheter i skolan och diagnos och alla de elever som bedöms vara av störs och 

liknande behov som går inom diagnosen ASS placeras på en skola. På central nivå sorteras 

eleverna efter deras ”behov” och placeras i en klass för elever med ASS. På skolan bedrivs alltså 

kollektiv undervisning för eleverna och diagnosen fungerar som en gemensam arena i 

skolverksamheten för pedagoger och elever. Jag menar att dessa gränsdragningar kanaliserar 

resurser och effektiviserar disciplineringen av eleverna, även om det inte direkt uttrycks, och 

kommunen kan följa upp och kontrollera verksamhetens disciplinering, när gränserna och 

urvalsprocessen gör den genomskinlig.     

 Analysen visar att det fria skolvalet öppnar upp för en konkurrens om elever och 

skolor kan konkurera med varandra genom att utveckla olika koncept i hur undervisning bedrivs. 

Det medför att elever sorteras bland annat efter skolors olika undervisningskoncept. Skolan kan 

konkurrera med andra skolor i kommunen genom att profilera sig som den bästa skolan när det 

gäller att möta olikhet. Enligt skolverket såväl som kurator och rektor stimulerar det fria skolvalet 

till profilering och pedagogisk utveckling i skolans verksamhet. En profilering med 

kommungemensamma ASS klasser är ett görande av ASS och är en konkurrenskraft.        

Mina frågeställningar  

Min analys visar att diagnosen fungerar normaliserande i skolan när den är en förklaringsmodell 

till ett beteende som görs problematiskt i skolan, beteendet omskrivs då till att vara en patologisk 

essens och inte dålig moral vilket legitimerar extra stöd i form av till exempel pedagogiska 

insatser. Diagnosen fungerar avvikande när den gör avvikanden genom att patologisera ett 
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beteende som görs i skolan och där med görs yttre strukturella omständigheter till ett patologiskt 

subjekt. Stödåtgärder fungerar normaliserande när de ska göra så att eleven passerar hinder och 

aktivera eleven så att den ska lär sig att hantera hinder och genom konkretisering av vad som ”är” 

problemet och konkretisering av skolans mål, ska individen göra skolans mål till sina egna och 

alltså aktiveras att förändra ett beteende som inte är önskvärt av den dominerande ordningen.  

Stödåtgärder fungerar även normaliserande när de nyanserar problematiken och 

beteenden positioneras på en skala. Diagnosen fungerar här som en grind på skalan, där det görs 

två olika variationer, variationer i beteenden som görs normala eller avvikande beroende på om 

eleven har passerat grinden. Till exempel görs ett beteende som fobi gemensamt för individer 

som står utanför och de som har passerat grinden, men har eleven passerat grinden görs fobi till 

AS. Har eleven inte passerat grinden anses den ha fobi men det görs inte patologiskt utan till en 

variation inom det normala.     

 Stödåtgärder gör avvikanden eftersom de är ett uttryck för repressiv tolerans när de 

upprätthåller normen och gör avvikande subjekt. Det finns således en spänning mellan idealen, 

”en skola för alla”, en likvärdig utbildning och lika behandling vilka manifisteras av en 

demokratisk ideologi. I skolans kompensatoriska arbete görs avvikanden och stödåtgärder är 

repressiv tolerans när skolan understödjer normen, det vill säga det ideal eleven ska formas till. 

Läroplanens demokratiska värdegrund och riktlinjer för lika behandling, skollagen och DSM – 5 

gör i intraaktion avvikanden i skolan i form av AS och ASS för att bland annat effektivisera 

styrningen av subjektet enligt skolans mål och övriga dominerande intressen i samhället. 

Styrdokument som ska främja jämlikhet reproducerar dominansförhållanden och undergräver en 

omstörtning av dem. Jag relaterar till Marcus resonemang om krigsföring för bevarande av fred. 

Han menar att genom språket struktureras verkligheten och paradoxer inom demokratin kan 

överbyggas med hjälp av en omkastning om begreppen. När en tes motsvarande antites 

omdefinieras så att den stöder den etablerade ordningen, som tesen står för, försvagas 

motståndet.142 I skolan görs avvikanden vilket är en antites till en skola för alla och lika villkor 

men när avvikandet definieras så att det stödjer en skola för alla genom att diagnosen görs till en 

förklaringsmodell till avvikandet och ett facit i det kompensatoriska arbetet undergrävs 

motståndet till den dominerande ordningen. De demokratiskt manifesterade styrdokumenten 

opererar på personalen i skolan och ordningen, idealen upprätthålls.  

  Ett annat exempel på repressiv tolerans är omvänd diskriminering vilket jag 

relaterar till skolinspektionens kritik mot ASS- klass vilken de grundar på en ojämn fördelning av 

resurser. De resurserna ska gå fler elever till del. Skolinspektionens kritik är repressiv tolerans när 
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stödet de till som har svårast att nå målen anses diskriminera de elever som är privilegierade och 

passerar idealet vilket gör att normen stöds. 

Den kompensatoriska diskursens nodalpunkter: ”anpassning”, ”hänsyn”, 

”förutsättningar” och ”behov” utkristalliserar och ordnar objekten AS och ASS i skolan. 

Pedagogerna menar att de är lyhörda och tar hänsyn till elevens svårigheter. Svårigheterna är dock 

politiskt konstituerade eftersom de i skolan görs i intraaktion med skolans politiskt förhandlade 

mål. Genom att pedagogerna gör anspråk på att ta hänsyn till elevens svårigheter görs problemet 

till en essens i eleven. Pedagogerna skapar i förhandlingen om undervisningen med eleven tillit 

vilket effektiviserar styrningen när eleven uppfattar stödet som den bästa för den själv. När 

pedagogerna tydliggör problematiken för eleven görs skolans och övriga dominerande intressen i 

samhället till elevens egna och den låter styrningen av sitt själv effektiviseras genom stödet. Det 

normala utkristalliseras i skolan genom läroplanens mål vilka är referens i mätningen, vilken görs 

genom dokumentation av utvecklingen av subjekt vilken gör utvecklande subjekt. 

 Det medicinska i AS är diagnosen vilken görs till en konstant bedömningspraktik i 

skolan när diagnosen vid överlämning görs ospecificerad och därmed öppen för variation och 

förändringar samtidigt som pedagoger uppmanas att vara aktsamma.  

Den vetenskapliga medicinska diskursens positionerande av beteenden står i 

antagonism till skolans ”en skola för alla” och den kompensatoriska. Här görs en hegemonisk 

intervention när skolans diskurser reartikulerar den medicinska diskursen när diagnosens 

positionerande av beteendet görs till facit för stödåtgärder. Interventionen gör att två parallella 

och motsägelsefulla AS kan göras i skolan. Den medicinska diskursen gör ett patologiskt subjekt 

genom diagnosen, något ”är” sjukt i individen. I skolan används den medicinska manualen för 

diagnosen som facit vilket legitimerar att pedagoger gör AS genom att avvika från normer på 

skolan, som att eleven annars inte får lämna klassrummet under lektion eller undervisas enskilt. I 

skolan görs alltså AS genom stödåtgärder till ett rumsligt och strukturellt problem samtidigt som 

det görandet görs dunkelt när diagnosen som essens även görs i skolan genom stödåtgärderna när 

skolan gör anspråk på att visa hänsyn för elevens ”svårigheter” och gör eleven som subjekt 

genom dokumentation. AS som strukturellt politiskt problem kan därför göras parallellt med AS 

som essens i skolan. 

Här blir riktlinjen om att visa hänsyn i intraaktion med en diagnos en konstant 

bedömningspraktik om vart elevens beteende befinns på skalan om normalitet och avvikande. 

Interventionen ligger även i att AS i skolan görs till något pedagogiskt och något som utvecklas 

genom stödåtgärder, samtidigt som framsteg inte utmanar diagnosen utan den görs fortfarande 

giltig. Jag relaterar till studier inom socialt arbete som visar på en avmedikalisering av vad som 
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anses vara handikapp eller funktionshinder, mitt material visar att diagnosen avmedikaliserats när 

det i skolan görs hanterbart genom pedagogiken men samtidigt är det essensen, det medicinska i 

diagnosen som hämtar hem den kompensatoriska diskursen som gör det töjbart och hanterbart.  

Materialet visar att det är lagreglerat i skolan att det ska finnas dekonstruerande och 

reproducerande kompetenser i elevhälsan. Kuratorn har ett maktkritsikt perspektiv på diagnosen, 

normalitet och avvikande. Specialpedagog reproducerar diagnosen som en essens och som en 

informell biljett för extra stöd. De olika diskurser som opererar på kurator och specialpedagog 

krockar inte utan kan göras parallellt när den hegemoniska kompensatoriska diskursen 

intervenerar dessa två olika göranden i en kompensatorisk logik.  

Debatt- Brister i särskilt stöd   

Det är intressant att relatera min uppsats tema till den kritik som i medierna nu har riktats mot 

skolans arbete med särskilt stöd. Eleverna anses inte få det stöd som de enligt lag har rätt till och 

problemet görs till ett kvalitetsproblem i skolans verksamhet. Det bristande stödet gör enligt 

skolinspektionen att eleverna riskerar att halka efter i kunskapsutvecklingen. Skolinspektionen 

anser till exempel att det finns brister i åtgärdsprogrammen när de saknas information om elevens 

behov och fokus ligger på eleven, inte hur skolan kan förbättra sin undervisning.143 Jag menar att 

kritiken är intressant när även det särskilda stödet görs till ett kvalitetsproblem parallellt med Pisa- 

rapporten, brister i lärarutbildningen, lärarbehörighet och skolans arbetsmiljö. Det betonar den 

politiska dimensionen i styrandet av subjekt genom stödundervisningen och att dess brister hotar 

framtidens välfärd i ett allt mer konkurrensutsatt, globalt, ekonomiskt system.         

Framtida forskning 

Förslag på framtida forskning med likande tema är hur AS görs utanför skolan som inom vården 

och då dekonstruera de tekniker och mentaliteter som gör ett medicinskt AS. Ett annat förslag är 

att utveckla den här studien med ett rikare material eller en studie med fokus på en annan NP- 

diagnos och hur den görs i skolan eller inom vården. 

Sammanfattning 

Varför? 

NP- diagnoser är ett utbrett fenomen i dagens samhälle och de blir allt vanligare. De är vanligt att 

barn utreds för en sådan diagnos efter det att de börjat skolan. Skolan har i uppdrag att fostra och 

utbilda framtidens medborgare och därigenom styra samhället i önskad riktning och görs därför 
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till en central arena i välfärdssamhället och dess utveckling. Vår kunskap om kroppen och hälsa är 

konstituerad av samtida idéer om moral och ekonomi samt politiska institutioner. Skolan är 

skyldig att kompensera elever som har svårt att nå målen samtidigt som skolan mäter och gör de 

subjekt som ska kompenseras. Det jag har intresserat mig för är hur diagnosen görs i skolans 

kompensatoriska uppdrag och hur den är politiskt- ideologiskt konstituerad.      

Hur?  

Den dominerande delen av forskning om NP- diagnoser är inom disciplinen socialt arbete. Jag 

ser diagnosen som politisk och har en ideologikritisk utgångspunkt. Det finns nästen ingen 

maktkritisk forskning om AS i skolan och jag har därför analyserat hur AS görs i två kommunala 

högstadieskolor. Jag har intervjuat sammanlagt åtta personer ur personalen vid de två skolorna 

och jag har analyserat de dokument som styr skolans verksamhet i deras kompensatoriska arbete. 

Jag har använt mig av diskursteori som metod och governmentality och performativ aktör - 

nätverksteori eftersom denna metod och dessa teorier hjälper mig att distansera mig från en 

ideologi jag själv är en produkt av och annars även är en medskapare av. Hur styrs våra 

mentaliteter med styrningstekniker i skolan och hur opererar ideologiskt manifesterade diskurser 

på personalen genom styrningstekniker?  

Jag har inte intervjuat elever eftersom jag inte har ett individperspektiv. Intervju med elev skulle 

dessutom innebära att jag gör avvikanden performativt. I min uppsats bryter jag med min metod 

och teorier ner normalitet och avvikande genom att analysera hur diagnosen görs, till skillnad från 

i socialt arbete där normalitet och avvikande reproduceras.    

Resultat   

Diagnoserna fungerar som förklaringsmodeller till beteenden som görs problematiska i skolan i 

intraaktion med skolans mål. Patologiska subjekt görs genom att skolan visar eleven hänsyn för 

de ”svårigheter” den anses ha på grund av diagnosen. Diagnoserna används som 

förklaringsmodeller vilka möjliggör effektivisering av disciplinering av eleven efter politiska 

intressen. Den medicinska diskursen och skolans kompensatoriska diskurs och diskursen ”en 

skola för alla” manifisteras av en terapeutisk ideologi vilken riktar tankar om problem, som 

ohälsa, bort från strukturer till individen som ska styras till aktivering så att den strävar efter att 

utveckla ett beteende som av den dominerande ordningen är önskvärt. I skolans kompensatoriska 

arbete, vilket även är demokratiskt manifesterat, görs normalitet och avvikelse. I skolan görs två 

parallella AS, en rumslig, genom det kompensatoriska arbetet och en medicinsk genom diagnosen 

som görs till facit.       
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