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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande arbete är att utifrån en fenomenologisk ansats visa en bild av hur livet 
i grundskolan, vid olika tidpunkter, kan te sig för en elev med högfungerande autism. Hur 
upplever hon sig själv och sin situation i skolan vid de olika tillfällena och hur förändras 
hennes upplevelse i ett longitudinellt perspektiv?   
   Hur förstår och uttrycker Alice sig själv och sin identitet? 
   Hur hanterar och förstår Alice sin situation i skolan? 
   Hur relaterar hon till och kommunicerar med andra? 
   Hur förstår och förklarar hon sina problem? 
   Hur förstår och påverkas hon av skolans berättelse om henne? 
För att besvara syftets frågeställningar har jag utfört ostrukturerade observationer samt 
informella samtal med eleven vid tre olika tillfällen under hennes grundskoletid. 
Observationer och samtal analyseras och diskuteras sedan i ett longitudinellt perspektiv 
utifrån aktuell forskning, litteratur om autism och fenomenologiska teorier.    
   Sammanfattningsvis framträder några generella drag och aspekter särskilt under Alices 
skoltid. 
   För det första syns en skillnad i hur hon hanterar sin annorlunda perception och utrycker sin 
vilja. Under årskurs två tar hon initiativ till att kommunicera sin vilja och sina känslor medan 
hon under senare år strävar efter att dölja sina reaktioner och drar sig undan.      
   För det andra hur den strävan efter att ta kontakt och kommunicera med andra, både fysiskt 
och verbalt som syns under tidigare år senare näst intill försvunnit.        
   För det tredje syns en skillnad i hur hon förklarar och förstår sin autism.  Från att ha en 
endast verbal förståelse av autismen som en smittsam sjukdom uppfattar hon den efterhand 
allt mer som en del av sig själv.  
   Gemensamt för ovanstående aspekter är att de uttrycker delar av hur hon uppfattar och 
förstår sig själv och sin relation till omgivningen. Medan hon som liten skiljer tydligt mellan 
sitt subjekt och objekt utvecklar hon med åren en alltmer konfliktfylld självbild där hon inte 
längre håller fast vid sitt inre själv. Sammanblandningen av subjekt och objekt färgas av 
andras uppfattningar om henne och hennes autism.           
   Alla de här aspekterna står i relation till skolans pedagogiska linje och påverkas av skolans 
bild av vem Alice är och vad som är rätt för henne.      
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1. Inledning 

1.1 Inledning 
Det är inte lätt att vara annorlunda.  
   Studien En skola för Alice handlar om hur skolan kan te sig för en elev med högfungerande 
autism men i grund och botten är det inte ett projekt om autism utan om normalitet och vad 
som händer med ett barn som mäts mot den förväntade elevrollen och bedöms otillräckligt. 
Studien hade lika gärna kunnat handla om ett barn med ADHD, Downs syndrom eller 
någonting annat. Alice misslyckas, på grund av sina annorlunda förutsättningar, med att 
anpassa sig till skolans tänkta normalitet och skolan svarar med att isolera henne och 
ytterligare befästa hennes annorlundahet.  
   Varje individ är till en början normal inför sig själv. Det är när vi jämför oss, och jämförs, 
med andra som vi kan börja tänka på oss själva som avvikande eller defekta. Samtidigt bygger 
konstruktionen av elevrollen i skolan på diagnosticering av avvikelser från en tänkt 
normalitet. Den här studien handlar om ett barn som misslyckas i sin socialisering till skolelev 
och riktar sig till de som arbetar i skolan. Alice, och andra barn som avviker, är beroende av 
hur deras problem förstås och bemöts i skolan. Hennes problem är inte i första hand hennes 
ansvar utan vårt men det är inte så det betraktas i skolan. I skolan är Alices problem hennes 
egna och gör henne till ett problem för skolan, för personalen och för andra elever. Samtidigt 
är det naturligtvis inte heller lätt att vara lärare. Även om flera av de pedagoger som 
förekommer i studien agerar kränkande mot Alice är det inte min avsikt att i första hand 
kritisera dem som individer. Min kritik riktas huvudsakligen mot de pedagogiska och 
organisatoriska strukturer som ligger bakom deras ageranden snarare än mot dem som 
enskilda lärare.           
   Det är svårt att inte vara som andra. 
   Alice är på många sätt annorlunda, både jämfört med både de flesta andra barn och i 
förhållande till skolans förväntade elevroll. I början av sin skolgång gör hon motstånd mot allt 
det hon upplever som fel eller obehagligt men berättelsen om Alices tid i skolan är en 
berättelse om hur hon utkämpar ett långsamt nederlag. Hon besegras inte bara av sina egna 
problem och förutsättningar utan också av skolans konsekventa pedagogiska strategi; en 
pedagogik som förklaras och försvaras med hänvisning till de bästa intentioner.    
   Studien En skola för Alice bygger på en empiri som sträcker sig över flera år och visar dels 
bilder av Alice vid olika tillfällen, dels hennes lärares syn på henne vid samma tidpunkter. 
Studien består av två delar. I den första delen fokuserade jag på pedagogernas berättelser om 
Alice och i den här vill jag visa en bild av Alices egna upplevelser av sin skolgång. Bilden jag 
visar bygger i huvudsak på mina observationer och samtal med Alice och min ambition är att i 
resultatet ligga så nära Alices egna upplevelser som möjligt.   
   Projektet som helhet syftar till att visa en bild av hur skolgången för en elev med 
högfungerande autism kan se ut; hur hennes omgivning ser på henne och hur de bilder andra 
formar av henne begränsar och bestämmer hennes möjligheter i en skola för alla.  
      
1.2 Disposition        
Arbetet består av nio kapitel. Kapitel ett och två presenteras projektets första del samt en 
tematisk översikt över upplevelser att leva med autismdiagnos Därefter följer en 
forskningsbakgrund och en översikt av studiens teoretiska utgångspunkter. Därefter behandlas 
valda metoder, urval samt överväganden och avgränsningar. Här diskuteras även etiska 
överväganden och studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet. I kapitel sju presenteras 
resultaten av observationerna och samtalen med Alice och en analys av dessa. Därefter 
diskuteras resultaten i förhållande till litteratur och teoretiska utgångspunkter. I det avslutande 
kapitlet öppnas diskussionen mot vidare forskning och egna slutsatser.   
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 2. Syfte och frågeställningar 
Studien En skola för Alice syftar i sin helhet till att, i ett kronologiskt perspektiv, beskriva 
inkluderingen av en elev med högfungerande autism i grundskolan. Studien är tvådelad och 
de båda delarna beskriver samma tidpunkter utifrån olika perspektiv. Den första delen bygger 
på intervjuer och behandlar pedagogers berättelser om Alice, hennes problem och möjligheter 
i skolan. Den andra beskriver, med utgångspunkt i observationer och samtal, Alices 
upplevelser av sig själv och sin skolgång. Det här är den andra delen.  
 
Syftet med föreliggande arbete är att utifrån en fenomenologisk ansats visa en bild av hur 
skolsituationen, vid olika tidpunkter, kan te sig för en högfungerande autistisk elev. Hur 
upplever hon sig själv och sin situation i skolan vid de olika tillfällena och hur förändras 
hennes upplevelse i ett longitudinellt perspektiv?   
 
Hur förstår och uttrycker Alice sig själv och sin identitet? 
Hur hanterar och förstår Alice sin situation i skolan? 
Hur relaterar hon till och kommunicerar med andra? 
Hur förstår och förklarar hon sina problem? 
Hur förstår och påverkas hon av skolans berättelse om henne? 
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3. Bakgrund 
Eftersom den här uppsatsen är den andra delen av ett projekt som inleddes med En skola för 
Alice del 1 är en del av bakgrunden och litteraturen densamma och jag har valt att fokusera på 
olika delar av den. För bakgrund och litteratur kring styrdokument, inkludering och en 
översiktlig bild av hur synen på autism förändrats, se studiens första del.     
   I den allmänna bakgrunden nedan tar jag i förbigående upp hur forskningen ser ut kring 
autismen idag och de symptomområden som anges vid diagnostisering samt beskriver de 
definitioner av begreppet autism jag under det här arbetet använder mig av. Sedan följer en 
kort beskrivning av projektets första del där jag intervjuade Alices pedagoger för att se vilken 
bild de hade av henne, hennes problem och möjligheter. Därefter tar jag tematiskt upp 
självbiografiska berättelser om autismproblematik för att spåra generella drag i upplevelserna.    
 
3.1 Allmän bakgrund 
Överenskommelsen om den biomedicinska förklaringsmodellen när det gäller 
neuropsykiatriska diagnoser är idag mer eller mindre allmän.  Även om det förekommer andra 
ingångar1 sker även den forskningen i någon mån i relation till den dominerande diskursen, 
inte minst därför att autismen ofta förklaras och beskrivs i medicinska termer. Något som 
varierar är däremot synen på den medicinska förklaringsmodellens enskilda tillräklighet för 
att förklara och förstå det komplexa fenomenet autism. Autismen anses idag ha genetiska eller 
biomedicinska orsaker men vi vet idag samtidigt att miljön påverkar hjärnans strukturella 
utveckling2 och senare års neurobiologiska forskning visar på ett tätt samspel mellan hjärnans 
neurofysiologiska utveckling och relationella faktorer3. Den genetiska predisponeringen 
samverkar med olika miljöaspekter och påverkan går i båda riktningarna4. Det här är 
ingenting nytt, Vygotskij skrev redan 19305 om hur hjärnan är ett plastiskt och föränderligt 
organ som bevarar och främjar en upprepning av tidigare erfarenheter, idag kommer resultat 
som dessa även från naturvetenskapliga studier. 
   Det förekommer studier om föräldrars, syskons och lärares upplevelser av kontakten med 
barn med autism men det är ganska tunt med forskning som utgår från personer med autisms 
egna upplevelser. I den mån de finns behandlar de ett specifikt fenomen, tillexempel 
erfarenheter av att studera på högskola eller mobbning i grundskolan. Egentligen är det inte så 
underligt. Autism är ett relativt ovanligt funktionshinder6 som ofta förekommer i kombination 
med andra problem. 75-80% av personer med autismdiagnos har också någon form av 
utvecklingsstörning7, ganska många har epilepsi8 och det finns kopplingar mellan autism och 
syn-, hörsel- och hudproblem samt vissa kromosomförändringar9 och andra syndrom, till 
exempel savant syndrom. Dessutom finns det en hög grad av överlappning mellan autism och, 
förutom ovanstående, ADHD, tvångsbeteenden och ångestproblematik. Därtill kan nämnas att 
barn med socio-emotionella problem i många fall uppvisar symptom som är intill förväxling 
                                                 
1 Se till exempel Tustin, F. och Trevarten, C. ref. Zeligman, G. (2002) Aspergers syndrom – betraktat ur ett 
intentionellt perspektiv. Examensuppsats: Ericastiftelsen BTK och Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) Att platsa i en 
skola för alla Stockholm: Norstedts Akademiska förlag 
2 Dahlgren, A. (2003) Autism ur psykoanalytiskt perspektiv. Föreläsning: Läkaresällskapet 17/1 2003 
3 Sandin, S. Lichtenstein, P. Larsson, H. Hultman, C. & Reichenberg, A. (2014) The Familial Risk of Autism 
JAMA www.ki.se/nyheter 2014-05-03 
4 Ibid samt Kernberg, O. i Dagens Nyheter 2014-04-13 s. 4 
5 Vygotskij, L.S. (1995) Fantasi och Kreativitet Göteborg: Daidalos s. 12 
6 Alin Åkerman, B. & Liljeroth I. (1998) Autism – möjligheter och hinder i ett undervisningsperspektiv Umeå: 
SIH Läromedel s.7 
7 Ibid s.59 
8 Gillberg, C & Peeters, T. (1999) Autism – Medicinska och pedagogiska aspekter Stockholm: Cura s.59 
9 Ibid. s.58 
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lika de vid neuropsykiatriska syndrom, vilket gör det komplicerat att både avgränsa och ställa 
diagnoserna10.  
   Även hos de individer som inte uppvisar några andra problem vid sidan av sin autism är 
funktionshindret så speciellt och vittnar om en så annorlunda verklighetsuppfattning att det 
ställer stora krav på den som vill studera det så att säga inifrån11. Autismen har ibland 
jämförts med en slags symbolisk blindhet12, en oförmåga att tolka och förstå symboler, vilket 
leder till stora svårigheter i ett samhälle där allt från sociala relationer till själva språket i sig 
bygger på konceptuell symbolisk representation. Varje försök att förstå det speciella autistiska 
sättet att tänka och skapa mening och förståelse färgas dessutom av våra egna föreställningar 
och förutsättningar13 och inte minst av vår fantasi och leder tillbaka till den återkommande 
filosofiska frågan om hur vi någonsin kan veta någonting alls om andras upplevelser av 
världen14.  
   Vårt eget medvetande är en omedelbar och direkt erfarenhet, men hur ska vi veta att andra 
har ett medvetande, eller hur det ser ut15?  John Stuart Mill menar att vi drar slutsatsen att 
andra människor har ett medvetande genom en serie slutledningar som leder oss till 
antagandet att andra människor har känslor och tankar därför att de handlar och beter sig på 
sådant sätt som vi själva gör som ett resultat av våra egna tankar och känslor16. Personer med 
autism agerar inte på samma sätt som andra, visar inte på samma sätt vad de tänker och 
känner. Kan vi då dra slutsatsen att de inte tänker eller känner alls? Det kan verka vara en 
fånig fråga. Det är väl klart att personer med autism, eller för den delen andra personer som 
inte handlar och agerar på samma sätt som vi själva och som vi följaktligen inte känner igen 
oss i eller kan identifiera oss med, tänker, känner och upplever världen men det är inte 
självklart att vi, som ska föreställa normala, drar den slutsatsen.  
   Autismen kan ses som ett annat språk, ett annat begreppssystem och ett annat sätt att 
uppleva världen men det är upp till omgivningen, som bärare av majoritetens världsbild, att 
försöka finna strategier för att förstå och översätta mellan sin egen förståelse och personens 
med autism. I en strikt beteendemodifierande pedagogisk strategi är det långt ifrån självklart. 
Dessutom är autismen en utpräglat heterogen funktionsnedsättning. Problembilden varierar 
mellan olika personer och symptomen förändras också ofta under uppväxten17 och de stora 
variationerna påverkar och komplicerar hanteringen av problemen i skolan och samhället. 
   Autism beskrivs idag som ett syndrom och diagnosticeras medicinskt utifrån en 
kombination av symptom18. Inom forskning om autism talar man ibland om en symptomtriad: 
Barnet med autism har en påtagligt bristande förmåga till social interaktion, till exempel 
relationer med jämnåriga eller förståelse och användning av kroppsspråk; nedsatt förmåga till 
ömsesidig kommunikation (verbal eller icke-verbal), till exempel försenad eller stereotyp 
språkutveckling och vilja att härma eller imitera samt begränsade beteenden och fixeringar 
vid föremål, rutiner eller intressen19. Samtidigt finns alternativa diagnosverktyg, till exempel 
det intrapsykiska20, som istället för att utgå från beteendeavvikelser fokuserar på 
objektsrelationer, ångestupplevelser och jagutveckling.  

                                                 
10 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) Att platsa i en skola för alla Stockholm: Norstedts akademiska förlag s. 53 
11 Gillberg, C. & Peeters, T. (1999) s. 80 
12 Baron-Cohen, S. (1995) Mindblindness Palatino: The MIT Press s.1  
13 Avramides, A. (2001) Other Minds New York: Routledge s.3 
14 Ibid. 
15 Avramides, A. s. 21 
16 Mill, J. S. i Avramides, A. s. 35 
17 Socialstyrelsen (2010) Barn som tänker annorlunda Västerås: Socialstyrelsen s.23 
18 Gillberg, C. & Peeters, T.(1999) s. 36-39 
19 Tideman, M. (2000) Normalisering och kategorisering Lund: Studentlitteratur s.43 samt Socialstyrelsen s.11 
20 Dahlgren, A. (2003)  
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   Hur barnet med autism hanteras och bemöts i skolan beror i mångt och mycket på vilket 
diagnosverktyg man använder för att förklara autismen. Om man använder det förra 
diagnosverktyget, som fokuserar på barnets beteendeavvikelser är det följdriktigt att de 
pedagogiska insatserna utgår från just beteendemodifiering medan den intrapsykiska modellen 
kanske snarare leder till en psykoanalytiskt baserad behandling. I dagens skola dominerar 
tolkningsföreträdet för den kategoriska, biomedicinska synen på autism21 och diskussionen 
om de barn som avviker från den förväntade elevrollen förs utifrån det outtalade antagandet 
att det är barnet som är problemet.   
   Autismen ser olika ut för olika personer och enskilda individer kan ha olika stora problem 
inom vart och ett av symptomområdena. Graden av autism varierar också. Från den klassiska 
autismens stränga inbundenhet22 och oförmåga att reagera på yttre stimuli till lättare autistiska 
drag som kanske aldrig upptäcks eller diagnosticeras. Därtill förändras symptomen och 
problemen ofta i takt med att barnet med autism utvecklas och växer upp. Det är därför svårt 
att uttala sig generellt om hur en person med autism är eller upplever saker och ting utifrån 
diagnosverktygen eller någon medicinsk förförståelse. Till slut handlar det om individer med 
egna upplevelser och perspektiv, som sinsemellan kan vara minst lika olika som så kallat 
vanliga barns.  
   Gillberg menar att personer med autism saknar eller har en mycket begränsad förmåga till 
fantasi, vilket visar sig i oförmåga att föreställa sig, hitta på eller leka låtsaslekar23, medan 
vetenskapsjournalisten Tor Nørretranders menar att kreativiteten i sig tvärtom kan liknas vid 
en form av autism24. Självbiografiska berättelser om vänskap, fantasier och låtsaslekar25 
ifrågasätts från neuropsykiatriskt håll som otypiska och därför otillförlitliga26.  
   Forskningen kring låtsaslek och rollekar är inte heller enhetlig i synen på barn med autism. 
Dels beror det på hur man uppfattar själva låtsasleken i sig. Vissa forskare ser låtsaslek som 
en i huvudsak kognitiv förmåga medan andra poängterar den sociala aspekten27, båda 
områden personer med autism traditionellt anses ha problem inom. Vid experimentella 
undersökningar med barn med autism har det visat sig att många av barnen kan leka på låtsas 
om de blir instruerade att göra det men i lägre grad än andra barn väljer att göra det på eget 
initiativ28. Samma sak har iakttagits när det gäller samordnad uppmärksamhet och imitation, 
vilka är centrala diagnoskriterier i beskrivningen av autism. Även här har man funnit att barn 
med autism kan följa en annans blick eller pekande men sällan själva initierar någon 
samordnad kontakt29. Det förefaller alltså handla om motivation snarare än förmåga. 
   Leken är en grundläggande del i barns utveckling30. Barn med autism kan ha svårt att leka 
med, och på samma sätt som, andra barn men det betyder inte att de inte leker, eller att leken 
och fantasin skulle vara mindre betydelsefull i deras utveckling än i andra barns. Däremot kan 
det innebära att de i högre grad än andra behöver stöd för att utveckla sin fantasi och sitt 
lekande.                 

                                                 
21 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) s. 93 
22 Kanner, ref. Ullman, L. P. & Krasner, L. (1969) A psychological approach to abnormal  
behavior New Jersey: Prentice-Hall, Inc s. 541 
23 Gillberg, C. och Peeters, T. s. 82 
24 Nordgren, M (2000) Jag avskyr ordet normal Stockholm: Cura s. 174 
25 Schäfer, S. (1996) Stjärnor, linser och äpplen – att lev med autism Stockholm: Cura s. 95  
26 Happé, F. i Frith, U. (1991) Autism and Asperger syndrom Cambridge: Cambridge University Press s. 299 
27 Jensen, M. & Harvard, Å. (2009) Leka för att lära Lund: Studentlitteratur s. 209 
28 Ibid. s. 210 
29 Ibid. s. 211 
30 Liedman, S-E. (2012) Hets! Stockholm: Albert Bonniers förlag s. 235 
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3.1.1 Begreppsdefinitioner    

I det här arbetet, liksom i den första delen, använder jag termen autism som paraplybegrepp 
utan att närmare specificera kliniskt inom det fält som kallas autismspektrastörningar31. Jag 
har valt att använda den mer generella termen dels av bekvämlighetsskäl, många av 
diagnostermerna är omständliga och besvärliga att använda i löptext, dels därför att Alices 
problem beskrivs och benämns olika under olika perioder av hennes uppväxt. Termerna är 
också medicinska och även om skillnaderna kanske är relevanta i ett neuropsykiatriskt 
perspektiv är det svårt att se den pedagogiska relevansen i att särskilja dem. Dessutom är 
termerna föränderliga.  I DSM-5, den senaste versionen av det verktyg som ligger till grund 
för flera av de medicinska diagnosverktygen, har diagnosen Aspergers syndrom försvunnit 
och diagnosticeringskriterierna för autism blivit snävare än tidigare. 
   Hur vi väljer att betrakta fenomenet autism påverkar hur vi ser på individen som 
diagnosticeras men också hur vi ser på våra egna möjligheter att påverka problemen. Vi kan 
anta en helt och hållet kategorisk syn och anse att autismen helt beror på skador eller 
sjukdomar inom individen, en där det i huvudsak är ett beteendeproblem, eller en där vi 
förklarar autismen som socialt konstruerad och ifrågasätter om den överhuvudtaget finns i sig 
själv. I det här arbetet utgår jag från förutsättningen att autismen som fenomen finns i sig själv 
och konstrueras i relationen mellan det biologiska och det relationella, men att 
förklaringsmodellerna vi formulerar kring det är socialt konstruerade och föränderliga32. 
   Det kan också vara värt att nämna något om elevrollen. Att vara elev är på inget sätt 
synonymt med att vara barn. Medan barnet definieras utan egentliga krav på motprestation 
finns det i elevrollen ett flertal regler och skyldigheter som man förväntas anpassa sig till33. 
Socialiseringen till elev är en process som präglas av en numera ofta dold34 disciplinering. 
När det gäller diagnosticering av avvikelser från elevrollen kan det vara värt att ha i åtanke att 
det är just i relation till skolan som institution som behovet av diagnoserna uppkommer35. Det 
här gäller kanske framför allt de neuropsykiatriska diagnoserna men också i någon mån vissa 
varianter av psykisk och kognitiv utvecklingsstörning36.           
       
3.2 En skola för Alice del 1 
I den första delen av projektet, uppsatsen En skola för Alice del 1, visade jag upp en bild av 
vad några pedagoger, vid olika tidpunkter, berättar om en elev med högfungerande autism i 
grundskolan och hur dessa pedagoger, som är de i skolan som har mest kontakt med Alice, ser 
på henne, hennes problem och möjligheter. Jag frågade mig följande:   
   Hur förstår och förklarar pedagogerna hennes problem? 
   Vad berättar de om Alice i ett kognitivt, socialt och pedagogisk perspektiv?  
   Hur ser de på syftet med inkluderingen: Vad är målet och hur menar de att det ska uppnås? 
För att besvara dessa frågeställningar genomfördes ostrukturerade intervjuer med sex 
pedagoger i Alices närhet, vid tre olika tillfällen med några års mellanrum, där de ombads 
berätta om Alice. Pedagogernas berättelser analyserades sedan utifrån aktuell forskning och 
litteratur om autism, inkludering/integrering och narrativa teorier. 
   Några generella motiv och aspekter framträder särskilt tydligt i pedagogernas berättelser om 
Alice.  

                                                 
31 Sjödin, S. (2013) En skola för Alice del 1 Högskolan i Gävle s. 11 
32 Hacking (2000), i Holmqvist M. (2004) En främmande värld – Om lärande och autism, Lund: Studentlitteratur 
 s. 43 
33 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) s. 12 
34 Bartholdsson, Å. (2008) Den vänliga maktutövningens regim – om normalitet och makt i skolan Stockholm: 
Liber s. 17  
35 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) s. 41 
36 Ibid. 
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   För det första handlar det om hur man ska tilltala och bemöta Alice. Råd om tydlighet, 
struktur och rak kommunikation förstås på olika sätt av olika pedagoger.  
   För det andra kan man se en dramaturgisk strategi hos flera av de intervjuade att förklara 
och dramatisera Alice problem i förhållande till hur det var tidigare och hur det (möjligen) 
kommer att bli i senare årskurser. 
   För det tredje syns en skillnad i hur de intervjuade beskriver och förklarar Alices problem. 
Några av pedagogerna ser det som ett annat sätt att tänka medan de flesta betonar den 
biomedicinska förklaringsmodellen.  
   Slutligen skiljer sig berättelserna åt genom sin beskrivning av syftet och ambitionen med 
integreringen av Alice och hur det syftet ska uppnås. De flesta menar att det övergripande 
målet är att Alice ska göra allt alla andra gör, på samma sätt, och syftet är att hon till slut, med 
stöd, ska bli så lik de andra som möjligt och med beteendemodifierande åtgärder lära sig att 
passa in i skolan och i samhället. Andra menar tvärt om att skolan själv är det största hindret 
för Alice och ifrågasätter meningen med att hon ska göra samma saker som alla andra. 
 
3.3 Självbiografiska berättelser om autism 
Autism är som sagt ett komplext fenomen och det är svårt att peka ut enskilda upplevelser 
som gemensamma för personer med autism. Samtidigt finns det vissa aspekter som går igen i 
flera självbiografiska berättelser. Somligt kanske kan tolkas som just erfarenheter av autism 
medan annat kanske mera handlar om liknande upplevelser av andra människors reaktioner på 
ens annorlundahet. Jag gör här inga försök att definiera vilka upplevelser som primärt skulle 
kunna bero på autismen och de som kan ses som sekundära eftersom den definitionen i sig 
antagligen inte gör någon skillnad i sak i just det här perspektivet. Varje aspekt jag tar upp 
nedan förekommer i flera berättelser men för att förenkla i noterna refererar jag bara till en 
eller två.  
   Uppdelningen nedan är förstås en närmast retorisk förenkling. Det jag tar upp under 
kognitiva perspektiv handlar i första hand om perception; även de problem som tas upp under 
sociala och pedagogiska perspektiv kan ha kognitiva orsaker och sociala faktorer kan ha 
betydelse för hur kognitionen utvecklas.  
   Avslutningsvis tar jag upp upplevelser av den egna identiteten och jaget i ett särskilt avsnitt 
eftersom det inte på ett självklart sätt kan hänföras till någon av de andra kategorierna utan 
kan ses i relation till var och en av dem på olika sätt. 
   Självbiografierna och berättelserna om att leva med autism är skrivna av personer med 
högfungerande autism eller Aspergers syndrom utan utvecklingsstörning eller andra liknande 
funktionshinder.            

3.3.1 Kognitivt perspektiv 

I självbiografiska berättelser om att leva med autism förekommer upplevelser av världen som 
delad i två; av en påtagligt konkret och visuellt detaljerad perception och av varierande 
sinnesintryck.  
   Något som återkommer i flera berättelser om att växa upp med autism är erfarenheten av 
världen som tudelad. Dels den inre, verkliga världen och dels den yttre, som styrs av regler 
och värderingar37. Den inre världen ska inte uppfattas som någonting subjektivt utan snarare 
som en objektiv abstraktion. I den inre världen finns inga sammanhang, ingen tid och inga 
värderingar utan den består av ett ständigt pågående nu befolkat av neutrala objekt. I den yttre 
världen ser vi ett objekt genom vår förförståelse av det, men i den inre finns ingen 
förförståelse, ingen kontext. Där finns inga sekundära sinnesintryck som värme, kyla eller 

                                                 
37 Jansson, H. (2007) Jag och mina diagnoser Stockholm: Cura s. 15 och Johansson, I. (2007) En annorlunda 
barndom Stockholm: Forum s. 87  



 

10 
 

smärta och ingen fysisk, kroppslig, medvetenhet men ett slags flöde av känslor, ljud och 
sinnestillstånd38 som hos en del omvandlas genom synestesi till färger39. De flesta andra 
människor lever uteslutande i den lilla, subjektiva världen och många problem uppstår därför 
att de inte förstår att den är just låtsad och strävar efter att övertyga andra om giltigheten i 
den40. Den yttre världen beskrivs som plågsam att vara i eftersom sinnesintryck, av 
omgivningen och av den egna kroppen, blir påtagliga och påträngande. Samtidigt är det i den 
världen man utvecklas och relaterar till andra. Det är i där man interagerar med andra och med 
omgivningen. I den inre världen saknas det slags intuitiva värderingar som finns i den yttre, 
något som gör att alla föremål ses med samma fokus, som ett fotografi där alla detaljer är lika 
skarpa41.  
   I ett filosofiskt perspektiv blir uppdelningen intressant eftersom det öppnar för frågan om 
vissa personer med autism kan ha förmågan att se bortom det subjektiva snarare än, vilket 
annars är den gängse uppfattningen, vara låsta i sin egen värld eller om det handlar om en 
slags reduktion av omgivningen. 
    Återkommande i berättelserna är intrycket av omvärlden som visuellt konkret och 
detaljerad. Man upplever världen i detaljer istället för genom helhetsintryck och 
generaliseringar. Världen upplevs ibland i osorterade detaljer, utan inbördes ordning, något 
som kan leda till att man upplever omgivningen som förvirrande och kaotisk. 
   I en rörig värld av detaljer är det lätt att, istället för att söka generella drag och övergripande 
förståelse, fokusera på enskildheter. Detta fokus kan vara så starkt att det minskar styrkan i 
andra intryck, kanske till och med stänger dem ute, något som kan upplevas som lugnande. 
Det förekommer berättelser om att vara samtidigt okänslig och överkänslig för olika 
sinnesintryck42: det kan röra sig om ljud, beröring, smärta eller något annat. När fokus ligger 
på hörseln kan man höra allting, men när det ligger någon annanstans kanske ljuden inte alls 
registreras43. På samma sätt förekommer det att handlingar som för andra är automatiserade, 
till exempel att tala eller att gå, kräver en aktiv tanke.  
   Det förekommer en idé om att personer med autism behöver lära sig att lyssna, och att man 
därför ska hindra dem från att göra annat när man vill att de ska höra på, men det finns 
berättelser som snarare talar för motsatsen. Någon berättar om hur hon brukade rita för att 
orka hålla fokus på lärarens röst bland alla andra ljud: skrapningar mot golvet, viskningar, 
ventilationssystem, som annars dränkte den. Om hon inte tilläts göra någonting med händerna 
eller låta flöt alla intryck ihop till en sörja, hon tappade fokus och gled in i sig själv44.  
   Överkänsligheten för intryck kan leda till en motvilja mot beröring45, samtidigt som man 
kan vara okänslig för stark smärta och fysiskt obehag. Andra människor kan reagera negativt 
på motviljan till fysisk närhet eftersom de upplever att man stänger dem ute eller tar avstånd 
när det kanske inte handlar om att man tycker illa om dem utan om att beröringen är 
smärtsam46. Samtidigt är inte motviljan mot beröring, fysisk eller psykisk, absolut. Flera 
berättelser beskriver hur fysisk kontakt kan tolereras och till och med initieras i relationen till 
enskilda personer, särskilt små barn, djur eller personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar47. Flera personer beskriver också hur de saknar och längtar efter 
kontakt men inte kan tolerera den eftersom den upplevs som ett hot. Det tycks röra sig om en 

                                                 
38 Johansson, I. (2007) s.48  
39 Johansson, I. (2007) s.  184 
40 Johansson, I. (2007) s.87 
41 Gerland, G. (1996) En riktig människa Stockholm: Cura s. 68 
42 Jansson, H. (2007) s.15 samt Gerland, G. (1996) s. 40 
43 Gerland, G. (1996) s. 33 samt Schäfer, S. (1996) s. 45 
44 Gerland, G. (1996) s. 95 och 122  
45 Williams. D. (1998) Nobody Nowhere London: Jessica Kingsley Publishers s. 88 och s. 187 
46 Nordgren, M. (2000) s.114 
47 Grandin, T. (1994) s.116 



 

11 
 

dubbel känsla av längtan efter kontakt och skräck inför densamma. Skräcken verkar växa 
fram ur en stark ångest för att bli avvisad och övergiven, en ångest som i sin tur väcks i 
relationer då man har varit lycklig eller tagit initiativ till kontakt och visat sig själv för en 
annan människa och därigenom gjort sig sårbar och öppen för att bli övergiven48. 
Jämförelsevis upplevs människors elakheter lättare att hantera.   
  Fysisk, och psykisk, kontakt är, som alla relationer, i någon mån okontrollerbara, de 
innehåller ett oförutsägbart moment som kan var svårt att hantera och då kan det vara en 
strategi att istället helt avvisa kontakten. Flera författare beskriver sin skräck för att bli vad 
någon kallar för ”uppslukad”49 eller drunkna i kontakten med andra. Kanske handlar det om 
en upplevelse av att förlora sin känsla av eget jag, ett hot mot ens egen identitet. Själva 
skräcken och rädslan för ångesten kan ses som en anledning att förneka sina känslor, vilka är 
irrationella och okontrollerbara, och avstå från kontakt med andra.   

3.3.2 Socialt perspektiv 

Den vanliga bilden av personer med autism är att de inte förstår andras känslor och avsikter 
och det förekommer sådana berättelser också bland självbiografierna. Någon förklarar hur hon 
upplevde alla människor utom sina allra närmaste som tomma ansikten, utan innehåll och 
därför inte kunde relatera till dem på något annat sätt än till vilka andra objekt som helst. Hon 
hade inte bara svårt att se vad andra kände utan också att känna igen dem från gång till gång50. 
Samtidigt finns det berättelser om en känslomässig perception som snarast kan beskrivas som 
överkänslig. En ung man skildrar det som att han ser andras känslor i flera lager: deras inre, 
primära känsla; den känsla de förklarar för sig själva att de har och till slut den yttre fasaden, 
den känsla de vill visa för andra51. Hans oförmåga att reagera som andra förväntar sig beror 
snarare på svårigheten att veta vilket av dessa lager han förväntas reagera på än någon 
svårighet att uppfatta den andres känslor. Det här återkommer även när det gäller lögner och 
ironier. Någon förklarar det som att hon inte förstår varför människor säger som det inte är52. 
Problemet är inte att hon inte förstår att de ljuger, utan att hon inte förstår varför de gör det53. 
Någon beskriver hur hon upplevde andras känslor som färgspel i atmosfären54 som kunde 
påverka hennes eget sinnestillstånd men att hon inte hade någon formulerad uppfattning om 
att vissa känslor var positiva och andra negativa eller att hennes egna handlingar kunde 
påverka dessa känslor. 
   Ett återkommande tema är att uppleva andra människor generellt som ett hot, även om det 
finns individuella undantag: enskilda personer som upplevs som positiva55. I flera berättelser 
förekommer personer som når fram väldigt starkt, till och med i den yttre världen, utan att 
upplevas som hotfulla eller kaotiska. Personer som man kan relatera till utanför 
värderingsvärlden och som på något sätt når en bortom autismen. I något fall beskrivs det till 
och med som att autismen i den här personens sällskap inte ens finns56. I den positiva 
relationen kan man ibland spåra ursprunget till specifika intressen, tankemönster eller ting 
som även senare under livet är viktiga för personen med autism57.  Andra personer som, trots 
att de lever sina liv i den inre världen och inte riktigt förstår, förhåller sig till en utan att döma 

                                                 
48 Schäfer, S. (1996) s. 121-122 
49 Ibid. s. 25 och Williams, D. (1998) s.147 
50 Gerland, G. (1996) s.90 
51 Nordgren, M. (2000) s.45  
52 Gerland, G. (1996) s.53 
53 Schäfer, S. (1996)s. 84 
54 Johansson, I. (2007) s. 49 och 203 
55 Schäfer, S. (1996) s. 82 och Williams, D. (1998) s.19 
56 Ibid s. 86 
57 Schäfer, S. (1996)s.71 och W. D. s. 19 och s. 29 
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och kritisera kan ändå också ha stor betydelse eftersom de kan hjälpa en att utveckla strategier 
och ge en verktyg för hur man kan hantera omvärlden.             
   Vissa personer upplever en mycket stark existentiell ensamhet58 medan andra mer upplever 
att de saknar att sakna andras sällskap59. Det fanns tidigare en allmän uppfattning att alla 
personer med autism skulle sakna behov av att kommunicera eller umgås med andra 
människor, att de är tillfreds i sin ensamhet. Idag har den idén allt mer övergått till tanken att 
alla istället egentligen är sociala men saknar förmågan att interagera med andra. Det finns skäl 
att tro att båda uppfattningarna är förenklade. Antagligen finns det bland personer med 
autism, precis som hos andra, sådana som är mer eller mindre socialt intresserade. Det kan 
vara så att ett starkt socialt intresse för andra människor i kombination med stora svårigheter 
med mentalisering leder både till konflikter med andra och en stark inre ensamhet medan en 
person som inte är så intresserad av andras sällskap och samtidigt uppfattar deras känslor 
osorterade istället drar sig undan. Det förekommer också att man beskriver svårigheterna i 
kommunikationen med andra (jämnåriga) som en fråga om skilda intressen. Många personer 
med autism är intresserade av, och skickliga på, sådant som kräver en vetenskaplig 
noggrannhet och exakthet och vill kanske prata med andra om astronomi eller geologi, något 
som deras jämnåriga inte alls är intresserade av att tala om. Istället vill de tala om känslor, 
åsikter och annat som av personen med autism kan upplevas som oviktigt60.  
   Många upplever skoltiden som den svåraste perioden i livet61, också socialt. Skolan är en 
ofta högljudd och rörig miljö full av intryck och för den som har svårt att sortera intrycken 
kan det vara mycket stressande. Det ställs prestationskrav som efterhand blir allt högre och 
många personer med autism kan ha svårt att prestera under press och i en stressig situation. 
Andra barn är ofta känsliga för beteenden de upplever som annorlunda och berättelser om 
mobbning och utsatthet är vanligt förekommande62. Några blir lurade eller utnyttjade eftersom 
de tror att andra säger det som är sant63 och när de förstår vad som hänt drar de sig undan 
social kontakt ännu mer än tidigare. Många upplever att de blir missförstådda, att andra 
uppfattar dem som trotsiga, lata eller elaka, inte minst deras lärare64. Det förekommer i 
självbiografierna både riktigt bra lärare som gör stor skillnad och har avsevärd positiv 
påverkan och andra, som tvärtom provocerar, pressar och stressar personen65, något som leder 
till att man drar sig undan ytterligare.   

3.3.3 Pedagogiskt perspektiv  

Det jag här kallar pedagogiskt perspektiv handlar dels om lärande och skolarbete och dels om 
förmågan att planera och strukturera tid och arbete.     
   Ett återkommande drag i självbiografierna är, tvärt emot den gängse bilden av lärande vid 
autism, en stark vilja och ett driv att förstå och förklara världen66. Många personer med autism 
utvecklar starka intressen för hur saker och ting är uppbyggda och fungerar, något som skulle 
kunna vara en möjlig ingång i den pedagogiska kontakten med barnet men som snarare ses 
som ett hinder i skolan.   
   Liksom inom andra områden skiljer sig berättelserna om läsutveckling och lärande från 
person till person. Några lär sig själva tidigt att läsa, i fyra – femårsåldern och blir i skolan 

                                                 
58 Jansson, H. (2007) s. 27 
59 Gerland, G. (1996) s. 139 och 211 
60 Schäfer, S. (1996) s. 45 
61 Nordgren, M. (2000) s.166 
62 Ibid. 
63 Gerland, G. (1996) s.76 
64 Socialstyrelsen (2010) s.10 
65 Ibid. 150 samt Johansson, I. (2007) s.142 
66 Ibid. s. 89 
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tvungen att med flit stava lagom mycket fel för att de vuxna inte ska tro att de fuskar67, medan 
andra inte lär sig det förrän i tonåren och då efter att de kommit i kontakt med en lärare som 
dels förmår upptäcka deras problem och dels hittar en pedagogisk strategi68. Det förekommer 
också berättelser om att låtsas och tro att man lär sig att läsa, därför att man memorerar texter, 
men i praktiken inte kunna läsa en obekant text69. Med matematiken verkar det vara på 
liknande sätt. Några har en fallenhet för ämnet och knäcker själva koden tidigt medan andra 
behöver mycket stöd för att ens lära sig den grundläggande matematiken70. Det är svårt, för att 
inte säga omöjligt, att definitivt avgränsa vad som beror på autismen i sig och vad som 
handlar om antingen en personlig fallenhet eller svårighet för ett ämne, särskilt som autismen 
som sagt ofta förekommer i kombination med andra problem. Generellt brukar man säga att 
personer med autism har svårt att förstå symboler, metaforer och abstraktioner vilket 
rimligtvis borde lägga hinder i vägen för både språk- läs- och matematikförståelsen, men 
utifrån de självbiografiska berättelserna verkar det vara någonting som varierar mellan 
individer. Många av självbiografierna är tvärt emot den gängse uppfattningen rika på 
symbolspråk, poetiska omskrivningar och metaforer71. 
   Ett vanligt förekommande problem i skolan är problem med tids- och rumsuppfattningen. 
Flera berättelser vittnar om svårigheter att lära sig att hitta till klassrummet i en skola som ofta 
består av liknande långa korridorer och likadana dörrar72, och att man inte blir trodd när man 
förklarar att man inte hittar fast man har gått samma väg flera gånger tillsammans med andra. 
Samma sak med att hålla tider och komma i tid. Om man inte själv har en inneboende känsla 
för tid; om man inte upplever att tiden går och att saker och ting sker i en bestämd ordning blir 
en klocka bara ett ting bland andra och det blir också svårt att följa en flerstegsinstruktion.   
   När det kommer till att planera, strukturera och genomföra saker blir det också problem. I 
en värld av detaljer kan man kanske skifta fokus och så att säga zooma in någonting enskilt. 
När man fokuserar på någonting kan man vara outtröttlig och både noggrann och skicklig. 
Problemet är kanske att hålla flera fokus samtidigt och skifta mellan dem, samt att prioritera 
och förhålla sig till det som ska göras och den tid man har på sig. Att skolan dessutom ofta är 
rörig och full av andra människor och deras ljud kan också vara en källa till stress, något som 
i sig skapar problem73. Dessutom kan det vara en fråga om meningsfullhet74. Flera personer 
berättar hur de är näst intill outtröttliga när de upplever att det de gör är meningsfullt men 
omedelbart tappar fokus och koncentration när uppgiften upplevs som meningslös.    
   Det är relativt vanligt att personer med autism ger mer eller mindre omedvetna ljud ifrån 
sig. Man nynnar, visslar eller sjunger för sig själv. Det här är något som återkommer i flera av 
de självbiografiska berättelserna och som i skolan har setts som ett problem. Andra blir störda 
av ens ljud eller så antar läraren att sjungandet är ett tecken på att man inte lyssnar eller 
koncentrerar sig på det man ska. Samtidigt uppger flera av personerna själva att de använder 
ljuden för att så att säga hålla sig vakna och stanna i den yttre världen, när man hindras tappar 
man greppet och sjunker in i sin inre värld istället75. Senare års forskning har visat att just 
nynnande, visslande eller småsjungande under arbete kan hindra hjärnan från att bli 
överhettad och gå i baklås76. 

                                                 
67 Ibid. s. 94 och 149 
68 Johansson, I. (2007) s. 142 och 144 
69 Gerland, G. (1996) s. 54 
70 Ibid s.140 
71 Grandin, T. (1994) s. 109 och Williams, D. (1998) s. 196 
72 Gerland, G. (1996) s.147 
73 Ibid. s. 227 
74 Beckman, V. Kärnevik, M & Schaumann, H. (1994) Gång på gång – pedagogik vid autism Borås: Natur och 
Kultur s. 141 
75 Gerland, G. 1996) s. 95 och 122  
76 www.nyforskning.se/psykologi  2014-04-10 
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3.3.4 Jaget och identiteten 

Frågor kring jaget och den egna identiteten är återkommande i berättelserna om att leva med 
autism och kan ses i relation till både kognitiva, sociala och pedagogiska perspektiv. De 
kognitiva aspekterna kan förstås i relation till upplevelsen av det egna jaget om man menar att 
perceptionen i någon mån alltid är subjektiv. Samtidigt är jaget och framväxten av identiteten 
inte autonoma, vilket öppnar för sociala och pedagogiska perspektiv.  
   Flera av berättelserna beskriver känslan av att ha problem med att sammanfoga sin 
upplevelse av sitt inre, egentliga, jag med den fysiska personen som är de själva i världen77, 
något som till exempel visar sig i en återkommande tendens att tala om sig själv (sin 
objektidentitet) i tredje person78. De upplever också sin identitet som skör och ständigt utsatt 
för hot utifrån. Den egentliga identiteten är någonting som ständigt riskerar att drunkna och 
tillintetgöras i kontakten med andra79 och som ständigt behöver värnas och försvaras. Djupa 
känslor är någonting som förstås som en del i, och ett uttryck för, den egna subjektidentiteten 
men samtidigt som någonting okontrollerbart som om de uttrycks, och avvisas eller ignoreras, 
riskerar att leda till att självet upplöses och försvinner80. Själva erfarenheten att känna 
uppfattas ibland som ett hot och flera av personerna berättar om hur de för en ständig kamp 
mot sina egna känslor, framför allt mot sin ångest och mot skräcken för att bli avvisad. 
Samtidigt uttrycker flera av dem att det är just i känslorna som man ändå känner sig levande81 
och verklig. Något som, om personen vänder sig mot negativa känslor och sinnesupplevelser, 
kan leda till självdestruktivitet och självskadande beteenden82. Även fixeringar och specifika 
intressen förklaras ibland som ett försvar, en strategi för att hantera ångest83. Flera av 
personerna berättar om en ständig skräck för att mista kontrollen, över det som sker omkring 
en och över sig själv. Den bokstavlighet och fixering vid det konkreta språket som anses visa 
att personer med autism skulle vara oförmögna att förstå och använda metaforer och symboler 
skulle i en alternativ förståelse då istället kunna vara en strategi för att hålla saker och ting 
konkreta och undkomma känslor84 som upplevs som ohanterliga och okontrollerbara. Flera 
personer uppger att de formulerar och uttrycker sin identitet genom sina handlingar. Man blir 
till i världen genom det man skapar och konstruerar.   
   Det förekommer att man konstruerar delpersonligheter eller roller som kan vara syftade till 
att uttrycka någonting som upplevs som svårt att hantera inom ramen för den egna identiteten, 
till exempel vrede eller aggressioner85. Det förekommer också berättelser om fantasier och 
tankar kring hur man förstår och förklarar sin annorlundahet jämfört med andra människor. 
Man uppfattar sig som på ett avgörande sätt annorlunda jämfört med andra och söker efter, 
och fantiserar om, personer eller ett sammanhang där man kan känna sig accepterad och 
tillhörig86.  
   Diagnosen upplevs ofta som någonting positivt. Huvudsaken verkar vara att diagnosen låter 
personerna undkomma sina skuldkänslor och ge någon slags förklaring till att man är som 
man är87 Genom den kan man också hitta ett sammanhang och personer man känner 
samhörighet med. I de fall diagnosen uppfattas som negativ är det för att den upplevs som en 
kategorisk stämpel man inte själv vill kännas vid.         

                                                 
77 Merleau-Ponty, M. (2008) The Phenomenology of Perception London: Routledge s. 429 
78 Schäfer, S. (1996) s.50 
79 Grandin, T. (1994) s. 25 
80 Williams. D. (1998) s. 147 
81 Ibid. s.108 
82 Ibid. s.73 
83 Ibid. s. 57 och 23 och Grandin, T. (1994) s. 23 
84 Ibid. s. 20 
85 Williams, D. (1998) s.25 
86 Schäfer, S. (1996) s. 95 
87 Williams, D. (1998) s. 58 
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4. Forskningsöversikt 
Jag kommer i det här avsnittet helt att fokusera på och diskutera aktuella medicinska teorier 
om kognitiva särskildheter vid autism. Forskningen domineras idag av tre huvudsatser. 
   Den första inriktningen utgår från perceptionsforskning och beskriver hur människor 
uppfattar världen: medvetandets centrala koherens. Den andra, som kanske idag är den mest 
dominanta, handlar om mentalisering; förmågan att avläsa och tillskriva andra tankar, känslor 
och avsikter. Den sista utgår från förmågan att registrera, tolka och återkalla information ur 
minnet. Var och en av dessa inriktningar har sina förespråkare och representanter och det 
finns kliniska undersökningar som både talar för och motsäger var och en av dem. De flesta är 
idag ense om att alla tre teorierna beskriver problembilder som är ofta förekommande vid 
autism men inom vardera av teorierna strävar man efter att kunna definiera det ena som mer 
primärt än de andra. Den här primära kognitiva avvikelsen skulle sedan leda till de andra men 
kanske är frågan om vilket problem som är ursprungligt fel fråga att ställa. Kanske är det 
istället problemområdenas inbördes förhållanden som gör autismen så komplex och 
komplicerad88.                
 
4.1 Central Koherens  
Teorin om central koherens har sitt ursprung inom perceptionsforskningen och används för att 
mäta hur personer sorterar och upplever intryck samt hur de generaliserar en förståelse ur 
dessa. Kortfattat bygger teorin på förutsättningen att hjärnan upplever omvärlden och alla 
intryck genom ett filter som konstruerats av våra tidigare erfarenheter och upplevelser. Filtret 
sammanfattar och generaliserar det vi upplever för att det ska bli sammanhängande och 
begripligt för oss och hjälper oss att fokusera på det vi upplever som väsentligt89. Koherensen 
varierar hos alla människor, och svag central koherens är i sig ingenting som säger att en 
person har autism, men exempelvis Uta Frith menar att personer med autism i högre grad än 
andra har en svag central koherens generellt90. Det förekommer att man talar om en nedsatt 
central koherens men det är antagligen ett olyckligt ordval. Istället handlar det om en glidande 
skala där det finns för och nackdelar med båda inriktningarna och är förknippat med 
svårigheter och problem att ligga långt ut på skalan åt båda hållen.   
   Koherensen testas bland annat med hjälp av bilder där små figurer finns gömda inuti, eller 
bygger upp, andra större objekt91. Personer med särskilt stark central koherens lägger inte 
märke till de små figurerna och ser endast den större bilden medan personer med svag central 
koherens ser de små delarna men inte den större helheten92. Andra tester kan handla om 
förmågan att lägga ihop delar till en större helhet, till exempel lägga pussel, eller se förbi 
illusioner som är tänkta att lura ögat. Barn med autism presterar ofta bra på sådana tester93. 
Personer med autism upplever alltså enligt den här teorin världen i detaljer snarare än som en 
helhet94, något som kan upplevas som kaotiskt och uttröttande. Om man saknar en intuitiv 
känsla för vilka detaljer som är viktiga och vad som är betydelselöst i livet blir det svårt att 
prioritera i vardagen95 och omvärlden blir fragmentariserad och svårbegriplig. Många barn 
med autism har problem med att hantera sinnesintryck96 och kan vara mycket känsliga för 

                                                 
88 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s. 30 
89 Ibid 
90 Frith, U. (1991) s. 17 
91 Dahlgren, S.O. (2004) s.10 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 Socialstyrelsen s.15 
95 Ibid 
96 Ibid s.16 
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beröring, ljud eller ljus (eller helt okänsliga för samma intryck). Samtidigt förutsätter 
förmågan att lägga ihop en mängd detaljer till en helhet: att lägga pussel eller, som i Alices 
fall, att bygga en hund från skelettet och ut, att man ändå har en inre bild av hur det färdiga 
resultatet ska komma att se ut. Annars skulle det inte bli någonting av delarna alls. Ändå 
förutsätter man att den svaga centrala koherensen är så att säga utan riktning och att barnet 
med autism har svårt för just att skapa sammanhang. Det här är inte riktigt klarlagt. 
   Kritiken mot teorin om central koherens bygger i huvudsak på att de experimentella 
resultaten är relativt få, att man i huvudsak fokuserar på visuell perception samt att andra 
undersökningar lett till motstridiga resultat97.    
 
4.2 Theory of Mind 
Theory of Mind är en teori om autismens orsaker som beskriver människors förmåga att 
tillskriva andra tankar och känslor och därigenom förstå vad de vill, tror och menar98. Inom 
teorin menar man att personer med autism saknar förmågan att uppfatta andras tankar, känslor 
och intentioner, att de lever i en så att säga neutral värld av fysiska objekt och är blinda för att 
andra människor har medvetanden och känslor99 och därför inte kan föreställa sig varför de 
agerar som de gör eller förutsäga deras handlingar100. Den nedsatta eller saknade 
mentaliseringen visar sig också i en oförmåga att förstå ironi, metaforer och lögner; förmågan 
till empati och att kunna reflektera över sina egna handlingar och tankar101.  
   Inom forskningen kring Theory of Mind finns ett par huvudströmningar. Det handlar om hur 
man förstår och förklarar fenomenet. Antingen kan mentaliseringen förstås som en 
intellektuell, eller närmast vetenskaplig, teori som tillämpas av individen i relation till 
omgivningen eller som en biologisk, evolutionär, funktion102. I det förra fallet blir teorin 
relaterad till intellektuell kapacitet och mognad, i det senare en fråga om närmast 
automatiserad avkodning.  Idag förespråkar de flesta forskare en kombinerad 
förklaringsmodell103.  
   I experimentet med Sally & Anne104, som finns i olika varianter, testas om barnet förstår att 
andras kunskaper är andra än hans/hennes egna genom en berättelse med visuellt stöd: 
   Sally och Anne är vänner och leker tillsammans. Sally har en kula eller någon annan leksak. 
När de leker blir Sally plötsligt tvungen att lämna rummet. Innan hon går därifrån lägger hon 
leksaken i sin korg. Medan hon är ute tar Anne kulan och gömmer den i sin låda. Var kommer 
Sally att titta efter kulan när hon kommer tillbaka?105 
   De flesta barn svarar som förväntat på frågan redan i fyraårsåldern106 men bland barn med 
autism svarar 75% något annat107 även vid senare år.  
   Samtidigt kan man föreställa sig en felmarginal i det faktum att testet utförs utan 
förklarande samtal. Vi vet inte varför barnen med autism inte svarar som förväntat, bara att de 
gör det. 

                                                 
97 Dahlgren S.O. (2004) s.15 
98 Howlin, P. & Baron-Cohen, S. & Hadwin, J. (1999) Lära barn med autism att “läsa” andras tankar och 
känslor – handbok för lärare och föräldrar Stockholm: Cura s.5 
99 Baron-Cohen, S. (2008) Autism and Asperger syndrome Oxford: Oxford University Press s. xvii 
100 Ibid s.2 
101 Howlin, P. & Baron-Cohen, S. & Hadwin, J. s.9 
102 Zahavi, D. (2005) Subjectivity and Selfhood London: The MIT Press s. 183 
103 Ibid. 
104 Ibid s.4 
105 Testet förutsätter att det rätta svaret på frågan är att Sally tittar efter kulan i sin korg eftersom hon inte har sett 
Anne flytta på den.   
106 Dahlgren, S.O. (2004) s. 5 
107 Baron-Cohen, S (2008) s. 8 
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   Dessutom finns det ytterligare kritik mot Theory of Mind som går ut på att upp till en 
fjärdedel av barnen med autism svarar rätt på testet och att barn med Aspergers syndrom 
nästan alltid svarar som förväntat medan döva barn utan autism ofta svarar fel108. En slutsats 
kan vara att förmågan till mentalisering hos barn med autism är knuten till barnets 
intelligensnivå och verbala förmåga och då blir det svårt att avgöra var i relationen mellan 
barnens autism och utvecklingstörning eller andra problem oförmågan till mentalisering 
ligger. Kanske kan man vid en välvillig tolkning anta att det intellektuellt högfungerande 
barnet med autism kompenserar för sina problem och hittar alternativa strategier. Bland 
självbiografierna finns berättelser som både motsäger och stödjer teorin och för de barn det 
gäller får brister i förmågan till mentalisering stora effekter i barnets liv. Även för dem som så 
att säga uppfattar för mycket blir det problematiskt. Oavsett om man inte alls uppfattar andra 
människors känslor och intentioner eller uppfattar dem i flera lager riskerar det att bli 
obegripligt varför människor handlar som de gör och social kommunikation blir oförutsägbar 
och obegriplig109.  
.  
4.3 Exekutiva funktioner 
Exekutiva funktioner är ett system som antas reglera det som kallas lägre kognitiva processer 
och kan jämföras med det som populärt kallas arbetsminnet. Begreppet har vuxit fram sedan 
femtiotalet men formulerade på åttiotalet av bland andra Alan Baddeley110 och beskriver 
bland annat hur information registreras, lagras och återfås i minnet men också sådant som 
planering, självutvärdering och motivation. Även rums- och tidsuppfattning, planering, 
organisations och struktur och automatisering av förmågor anses regleras av de exekutiva 
funktionerna. Det är, liksom båda de andra teorierna, en generell kognitiv teori som inte 
särskilt formulerats med tanke på personer med autism men den har använts för att försöka 
förklara en del av de problem och avvikelser som kan förekomma vid autism. På senare tid 
har bland annat Miyake111 föreslagit en uppdelning i tre underrubriker som behandlar 
förmågan att hålla och byta fokus eller hålla flera fokus på en gång; förmågan att registrera 
och hantera motsägelsefull information samt förmågan att återkoppla och återkalla 
information ur minnet och relatera den till ny.  
   Idag antas personer med autism generellt ha svaga exekutiva funktioner112, något som gör 
det svårt att förstå och tolka det som händer och vid behov förändra sitt beteende och sina 
reaktioner113 utifrån yttre omständigheter och krav. Det här kan leda till bland annat ensidiga 
beteenden, beroende av rutiner och ritualer samt rädsla för förändringar. Om det finns brister i 
de exekutiva funktionerna blir det svårt att använda inlärd kunskap och tillämpa den i nya 
situationer; att hålla eller växla fokus och att planera och organisera sitt liv och sitt arbete men 
också att värdera alternativ och ta beslut. 
   En kritik har varit att det är relativt svårt att testa de exekutiva funktionerna, även hos 
personer utan autism, eftersom effekten av dem endast kan iakttas genom observationer av 
andra kognitiva processer och det är svårt att veta om systemet fungerar på samma sätt i en 
testsituation som i det verkliga livet. En person med stora svårigheter i det dagliga livet kan 
ändå prestera relativt bra på ett kliniskt test och tvärt om.   
   
                                                 
108 Dahlgren S. O. (2004)  s. 7 
109 Socialstyrelsen s. 15 
110 Baddeley, A. (1996). Exploring the Central Executive. The Quartly Journal of Experimental Psychology, 49A 
(1), 5-28. 
111 Miyake, A., Friedman, N., Emerson, M., Witzki, A., Howerter., & Wager. (2000). The unity and diversity of 
executive functions and their contribution to complex "frontal lobe" task: A latent variable analysis. Cognitive 
Psychology, 41, s.49-100. 
112 Dahlgren (2004) s. 16 samt Socialstyrelsen s. 15 
113 Dahlgren (2004) s.16 och Socialstyrelsen s.15 
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5. Teoretiska överväganden 
Studien En skola för Alice är i huvudsak empirisk men vilar på ett hermeneutiskt 
grundantagande114. Grunden för studien är den empiriska data som samlats in utifrån den 
ursprungliga övergripande frågeställningen hur skolgången för en elev med högfungerande 
autism kan se ut. Frågan är dubbelsidig och rymmer både elevens och skolans perspektiv och 
studien är därför delad i två uppsatser. Utifrån den ursprungliga frågan har teoretiska 
förhållningssätt och frågeställningar successivt vuxit fram parallellt med empiriska data.      
   Hermeneutiken är en mångfacetterad ansats som rymmer både metodologiska, ontologiska 
och kritiska aspekter115 och anses ha sina idéhistoriska rötter i exegetiken116. I sin helhet rör 
sig föreliggande studie i huvudsak inom den kritiska hermeneutiken men rymmer både 
metodologiska och ontologiska nyanser. Hermeneutikens forskningsområde rör sig mellan 
språkligheten och varats mening117 och dessa teman återkommer i den hermeneutiska 
forskningen även om olika teoretiker lägger olika stor emfas vid respektive tema. Relationen 
mellan den ontologiska och den språkliga ansatsen kan ses som ett ömsesidigt beroende där 
element av den andra sidan alltid finns med118 i tolkningen. I föreliggande studie handlar det 
om relationen mellan texten, i det här fallet det som observeras, och Alices upplevelse av det. 
Ett annat tema är relationen mellan Alices handlingar och upplevelser och hennes situation i 
skolan. I den här studien utgår jag från att det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan 
dessa119. Ett annat centralt begrepp är den hermeneutiska cirkeln (spiralen). Termen syftar 
ibland på relationen mellan del och helhet och ibland på den växelvisa framväxten av data och 
förförståelse120 men uttrycker det flytande och ömsesidigt relationella förhållandet mellan 
forskaren, det som studeras och de omgivningar båda dessa handlar och formulerar sig i 
förhållande till.                
   Huvudteoretiker som Heidegger och Gadamer markerar olika positioner i den diskussionen 
där den förre lägger större emfas på det språkliga medan den senare mer fokuserar på 
människors upplevelser och konstruktion av mening121. En ytterligare skillnad mellan dem är 
till exempel att Heidegger betonade sökandet efter den enhetliga tolkningen och menade att 
enhetlighet kring en tolkning så att säga ger den större legitimitet. I Gadamerskolan menar 
man att enighet i sig är beroende av personernas förförståelse och att värdet av enighet kring 
en upplevelse måste bedömas utifrån i vilken mån de delar samma förförståelse122. Följden av 
detta blir en kunskapssyn där varje kunskapssats och sanning är beroende av kontextuella 
faktorer123. Det finns inga egentliga fakta, bara tolkningar av fakta124. Om en tes kan verifieras 
eller falsifieras, för att låna positivistiska uttryck, beror endast på om de ingående premisserna 
står i en relation som på förhand har gjorts möjlig genom upplåtenhet125. Samtidigt är 
hermeneutiken i sig förstås på sätt och vis en kontext som bestämmer och definierar den 
förförståelse forskningen agerar genom.             

                                                 
114 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion Lund: Studentlitteratur s. 269 
115 Allwood, C. M. & Erikson, M. G. (1999) Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper 
Lund: Studentlitteratur s. 296 
116 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 193 
117 Vattimo, G. (1996) Utöver tolkningen Göteborg: Daidalos s. 15 
118 Ibid.  
119 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 193 
120 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 271 
121 Allwood, C. M. & Erikson, M. G. (1999) s. 300 
122 Ibid. s. 299 
123 Ibid. s.292 
124 Vattimo, G. (1996) s. 17 
125 Heidegger, i Vattimo, G. (1996) s. 17 
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   Hermeneutiken utgår från början från texttolkning men texten som studieobjekt förstås idag 
som en metafor126. En text behöver inte längre vara skriven eller ens formulerad i det första 
skedet utan idag förklaras textmetaforen som en forskningsansats. Man betraktar 
undersökningsobjektet, som kan vara en skriven text men lika gärna människors berättelser 
om sig själva eller sina upplevelser eller deras handlingar i sig, som om de vore en text, vilken 
för att förstås behöver tolkas. Tolkningen i sin tur bygger på inlevelse och empati med 
objektet för studien snarare än neutraliserande distansering127 men också självkännedom och 
självdistans hos forskaren128 och en kritisk hållning till textens upphovsman. Centralt för 
antagandet är tesen att texter i sig är meningsbärande strukturer och att utsagor, handlingar 
och upplevelser kan tolkas och förstås som element i dessa strukturer129. Alla textelement ses 
som meningsbärande och det är i strukturen och konstruktionen av dessa element som vi kan 
förklara och förstå hur människor formulerar sina upplevelser och sin förståelse av sina levda 
liv. Människors handlingar antas alltså alltid vara meningsbärande uttryck130, något som jag 
har tagit fasta på i tolkningen av Alices handlingar och beteenden.   
   I studiens första del lyfte jag fram en poetisk-narrativ aspekt av hermeneutiken och använde 
narrativa begrepp för att visa hur pedagoger runt Alice berättar om och beskriver henne och 
hennes problem och möjligheter. I denna andra del fokuserar jag istället på Alice själv och 
min teori är istället för narrativ här hermeneutisk-fenomenologisk. Jag betraktar Alices 
situation och upplevelser som en text vilken för att förstås behöver tolkas och hennes 
handlingar som meningsbärande uttryck. Mitt fokus på Alices upplevelser har lett mig till en 
hermeneutisk-fenomenologisk ansats med kritiska och existentiella nyanser.       
   Fenomenologin är en filosofisk ansats som bygger på en ambition att beskriva människan, 
hennes upplevelser och plats i världen131. Särskilt studeras och beskrivs förhållandet mellan 
varseblivningen och objektet för varseblivningen132. Man skiljer alltså mellan världen vi rör 
oss i och världen sådan den ter sig för subjektet, något vi har sett en intuitiv parallell till i de 
självbiografiska berättelserna om att leva med autism. Den subjektiva upplevelsen är ett 
betydelsefullt forskningsområde inom fenomenologin. Det kan handla om upplevelsers 
struktur, eller upplevelser av tid, självet eller den egna kroppen133. Den fenomenologiska 
ansatsen kan i sin striktaste form vara mycket teoretisk och abstrakt filosofisk men min 
ambition i den här uppsatsen inte att beskriva och karaktärisera Alices upplevelser på ett 
abstrakt plan utan att skildra och beskriva hennes upplevelser i relation till hennes situation i 
skolan134 vilket för mig till den existentiella fenomenologin. Mitt syfte är att undersöka hur 
verkligheten i skolan ser ut, för Alice, snarare än att abstrahera essensen av hennes känslor 
eller upplevelser. Den reduktion jag har använt under arbetet har syftat till att behålla en 
neutral syn på Alice i observationssituationen. Under arbetet med studien har mina kunskaper 
och min förståelse av Alice och hennes situation vuxit fram parallellt med 
datainsamlingsprocessen. Det innebär att min blick på Alice riskerat att färgas av mina 
förändrade förkunskaper. I takt med att min förförståelse förändras och mina för kunskaper 
om Alice och om autismen som fenomen påverkats. För att försöka neutralisera denna 
påverkan har jag i arbetet med att samla in data, särskilt när det gäller observationer, hela 

                                                 
126 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s.191-192 
127 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 195 
128 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 271 
129 Vattimo, G. (1996) s. 293 
130 Husserl, E. (2004) Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi Stockholm: Thales s. 235 
131 Kalsson, G. (1993) Psychological Qualitative Research from a Phenomenological Perspective Stockholm: 
Almqvist & Wiksell International s. 23 
132 Jfr. Kant, E. Das Ding für Uns – Das Ding an Sich i Kant, I. (2004) Kritik av det rena förnuftet Stockholm: 
Thales  
133 Zahavi, D. (2005) Subjectivity and Selfhood  London: The MIT Press s. 5 
134 Zahavi, D. (2005) s. 9 
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tiden strävat efter att parentessätta min förförståelse och utgå från ett så neutralt antagande om 
Alice som möjligt för att i analysprocessen ha ett så ofärgat material som möjligt att utgå 
ifrån. I viss mån är ambitionen naturligtvis fåfäng. Det vore naivt att tro att jag skulle kunna 
bortse från hela min förförståelse och registrera det som händer i klassrummet på ett helt 
igenom rättvisande sätt. Strävan att parentessätta förförståelsen i observationssituationen ska 
förstås just som en strävan och ambition att vara så rättvis som möjligt. 
   Centralt i den existentialistiska fenomenologin är människans upplevelse av att vara till 
(Dasein)135. Människan är inte endast ett objekt men inte heller endast ett tänkande subjekt 
utan en sammansmältning av subjekt och objekt som kännetecknas just av att hon finns till. 
Alltför ensidigt fokus på den ena eller andra sidan riskerar att leda till en förlust av känslan för 
varat136. I varat finns de vi är men också löftet om de vi kan bli, det är alltså inte statiskt givet 
utan i ständig rörelse137. Varat är den punkt från vilken vi tar ställning till och låter vår 
självuppfattning färgas och påverkas av vår omgivning och de människor vi relaterar till138. I 
varat ligger också dess motsats, icke-varat. Varje människas existens rymmer vid varje givet 
ögonblick möjligheten att inte vara till och existensen präglas av en ständigt pågående kamp 
mellan dessa139. Icke-varats tydligaste form är döden men det ska inte förstås som endast detta 
och ångesten är upplevelsen av överhängande hot140. Ångest och uttryck för ångest är alltså 
reaktioner på upplevelser av att man riskerar att förlora sig själv eller sitt liv. Ångest, som 
betyder kväva, ska inte förstås som en känsla bland andra utan som en upplevelse av att 
drunkna som genomsyrar hela ens väsen. 
   Jag utgår i min förståelse och tolkning av Alices kommunikation med andra från den 
kritiska förutsättningen att äkta kommunikation är dialogisk och ömsesidig141. Sluten, ensidig 
kommunikation är att betrakta som information eller instruktion142.  
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6. Metod 
Syftet med föreliggande arbete är att beskriva hur en elev med högfungerande autism 
uppfattar sig själv och sin situation i skolan i ett longitudinellt perspektiv. Undersökningen 
bygger på observationer och samtal som utförts vid tre olika tidpunkter under elevens skoltid. 
  
6.1 Metod för datainsamling 
Projektet En skola för Alice är i sin helhet designat som en longitudinell fallstudie143 
uppbyggd av intervjuer, observationer och samtal. Min ambition är att med hjälp av en 
kombination av intervjuer och deltagande observationer visa en flerdimensionell bild av 
Alice. I den första delen visade jag en bild av vad Alices lärare berättade om henne och 
hennes problem och möjligheter och i den föreliggande andra delen fokuserar jag på Alice 
själv. Arbetet bygger i huvudsak på deltagande observationer av Alice vid tre tillfällen under 
hennes skoltid: i andra, femte och sjunde klass, samt på samtal med Alice själv. Min ambition 
är att ligga så nära Alices egen upplevelse som möjligt för att försöka beskriva hur hon själv 
uppfattar sin skolgång144. Jag vill i det här arbetet visa återskapade bilder av Alices liv i 
skolan och i den berättelse som växer fram komma nära hennes egen bild av sina villkor, 
problem och möjligheter i skolan145. Observationerna utfördes vid samma tidpunkter som 
intervjuerna och materialet har på samma sätt bearbetats löpande, även om huvuddelen av 
analysen utförts i efterhand. Arbetet utgick till en början från en öppen fråga om Alice: Hur 
ser hennes skolsituation ut och hur ser hon själv på det som händer och sina möjligheter? 
   Observationerna har utförts inom ramen för Alices skoldag. Eftersom jag arbetat på skolan 
tidigare kände eleverna till mig och störningen i deras vardag blev relativt begränsad. 
Eleverna visste att jag observerade för en undersökning men inte närmare vad den handlade 
om146. De vuxna var informerade om att jag i första hand observerade Alice och hennes 
situation i skolan men inte i detalj vad jag var ute efter.  
   Observationerna dokumenterades genom anteckningar och färgkoder som genast därefter 
transkriberades till sammanhängande observationsberättelser, daterades och förseddes med 
noteringar om vilken lektion det gällde, vilka vuxna som var närvarande och om det fanns 
några särskilda omständigheter vid tillfället. Observationsberättelserna från respektive tillfälle 
har sedan sorterats och ordnats utifrån kognitiva, sociala och pedagogiska aspekter för att visa 
hur Alice ser på sig själv, sina problem och sin situation i skolan; hur hon relaterar till och 
kommunicerar med andra och hur hon uppfattar skolans syn på henne. 
   Jag deltog inte i händelserna och ingrep aldrig. Som observatör antog jag en passiv roll i 
förhållande till Alice och händelserna under skoldagen147 När jag bedömde att någonting hänt 
som krävde åtgärder relaterade jag händelserna för Alices lärare och/eller föräldrar och talade 
ibland med Alice själv om det skedda, i efterhand. Samtalen med Alice har varit informella 
och jag har antecknat för hand efter hennes, och hennes föräldrars, godkännande. 
 
6.2 Urval 
Inom projektet utfördes många intervjuer, observationer och samtal. I arbetet med att 
avgränsa syftet och materialet som skulle komma att bli aktuellt i det här arbetet utgick jag 
från syftet att visa Alices situation i skolan och valde att fokusera på observationer under 
skoldagen. Här valde jag bort hemmet och fritidstiden. Jag valde också, för att få ett enhetligt 
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perspektiv, bort alla intervjuer och samtal utom de med Alice. I den mån jag har använt mig 
av intervjuer och samtal i den här undersökningen har det varit som referenser; för att försäkra 
mig om att jag uppfattat en händelse på ett rimligt sätt eller för att få tillgång till 
bakgrundsinformation kring en specifik händelse.  
   Min ambition har varit att visa Alice i en så vardaglig miljö som möjligt. Jag har därför valt 
bort utflykter, friluftsdagar och andra avbrott i rutinen. Det enda undantaget är den exkursion 
klassen går på i årskurs fem. Den har jag tagit med därför att den ingick i en temaperiod då 
klassen gick ut i naturen varje vecka och Alice var van vid det avbrottet. För att ge en så 
rättvisande bild av Alices skolgång som möjligt har jag dessutom valt bort sådana 
observationer som gjorts under lektioner då den ordinarie läraren var frånvarande och ersattes 
av vikarie. Det här är ett övervägande jag har gjort för att resultatet av observationerna i 
möjligaste mån ska spegla Alices vardag och de vardagliga problem hon möter. Vikarier och 
ovana miljöer är förstås i någon mån en del av vardagen i skolan men det är ändå en yttre 
påverkan som ökar Alices stress. I bearbetningsfasen har jag till slut valt bort de observationer 
som ligger i ytterkanterna av en slags tänkt reaktionsskala: de tillfällen där ingenting särskilt 
händer och de där Alice helt tappar kontrollen. Dels är av hänsyn till Alice och dels därför att 
jag strävar efter en så rättvisande bild som möjligt och att ta med ett mycket kraftigt utbrott 
som inträffat en eller två gånger under alla tre observationsperioderna i de berättelser som är 
menade att vara representativa skulle ge en skev bild av Alices skolgång. Urvalet är alltså 
målinriktat148 och strategiskt i den meningen att jag har valt observationer utifrån min 
ambition att visa en genomsnittlig bild av resultatet men inte på så sätt att det skulle vara styrt 
för att ge ett visst resultat. Under undersökningsperioderna har jag också haft flera samtal med 
Alice och de har kommit att handla om olika saker. I bearbetningen har jag sedan gjort ett 
urval där jag har valt bort sådana samtal som handlar om annat än hennes upplevelser av sig 
själv och sin skolgång.        
 
6.3 Genomförande  
Den här delen av studien har genomförts som en deltagande observation. Min roll som 
observatör har varit öppen och passiv149.  Jag har alltså funnits med i klassrummet men inte 
själv deltagit i händelserna. I någon mån kan man förstås alltid hävda att min närvaro ändå 
påverkar utfallet av observationerna men jag har som tidigare nämnts tagit ställning till och 
försökt motverka detta i bearbetningen och urvalet. Observationerna genomfördes under 
perioder av mellan sex och åtta veckor. Under de perioderna gick jag med i klassen och 
iakttog vad som skedde. Jag valde att dokumentera för hand därför att jag efter övervägande 
bedömde att alternativa former, till exempel ljud- eller bildupptagning, riskerade att påverka 
händelserna mer. Jag dokumenterade inte allt som skedde men förde kortfattade anteckningar 
vid varje lektion som stöd för minnet150. Då och då skedde saker som avvek från det 
förväntade och då blev mina anteckningar betydligt mer utförliga. Jag antecknade med hjälp 
av stöd- och kodord för att hinna dokumentera så mycket som möjligt. Så snart som möjligt, 
medan händelsen ännu var färsk i minnet, skrev jag sedan ner den som ett slags korta 
observationsberättelser151 eller narrativ. Det är inte säkert att varje replik är ordagrant 
återgiven, och det är heller inte heller min ambition att absolut säkert återge varje ord och 
ordföljd även om jag har strävat efter att berättelserna ska vara så korrekta som möjligt. 
Narrativen daterades och förseddes med formella noter: vilka vuxna som varit närvarande, 
vilken lektion det gällde och så vidare. Efter observationsperioden bearbetades materialet 
ytterligare, se nedan. Jag har i mina observationer hela tiden strävat efter att utgå från en så 
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neutral syn som möjligt på Alice. Under studiens gång har min förförståelse blivit bredare och 
jag har kommit i kontakt med många bilder av och uppfattningar om Alice, hennes problem 
och situation i skolan men i själva observationssituationen har det hela tiden varit min 
ambition att parentessätta allt detta för att kunna se så rättvist som möjligt på Alices 
handlingar.   
   Vid sidan av de deltagande observationerna har jag haft flera samtal med Alice. Samtalen 
har alltid skett på hennes initiativ och varit ostrukturerade i den meningen att jag inte har ställt 
några bestämda frågor men ändå i vis mån styrda eftersom jag i samtalen har strävat efter att 
inrikta samtalen på hennes egna upplevelser av saker som skett. Att samtala med Alice kräver 
en lyhördhet som gör det svårt att använda vanliga intervjufrågor, särskilt när man strävar 
efter att komma åt hennes tankar och upplevelser av det som sker. Självreflektion är svårt för 
Alice men det betyder inte att hon i ett lyssnande samtal inte kan uttrycka sina känslor, det 
ställer bara högre krav på den som samtalar med henne. I början av undersökningen, när Alice 
var åtta år, handlade våra samtal nästan uteslutande om konkreta saker: teckningar hon gjorde, 
böcker hon läste eller om hennes fantasier men efterhand, och särskilt under högstadiet, 
började hon tala mer om sig själv och sina upplevelser. I det här arbetet har jag bara tagit med 
sådant hon sagt som rört hennes egna erfarenheter och upplevelser.      
 
6.4 Material 
Det material som används i den här uppsatsen bygger i huvudsak på deltagande observationer 
i Alices klass vid tre tillfällen under hennes skolgång: i årskurs två, fem och sju samt på 
samtal med Alice själv. Material som framkommit under samtal och intervjuer med andra 
personer används som referensmaterial: för att förklara eller belysa sådant som framkommit 
under observationerna. 
   Nedan beskriver jag Alice för att ge en mycket kortfattad bild som kan tjäna som bakgrund 
till undersökningens resultat.   

6.4.1 Alice 

Alice bor i ett litet samhälle utanför en mindre tätort i Mellansverige tillsammans med sina 
föräldrar, tre syskon och en hund. Två av syskonen är äldre, det tredje, Elin, flera år yngre. 
Båda hennes föräldrar har högskoleutbildning och arbetar heltid.   
  Familjen lever ett aktivt liv och Alice har hela tiden följt med på allting. Föräldrarna 
upplever inte att hon är annorlunda jämfört med deras andra barn bortsett från det att hon lärt 
sig att prata sent och fortfarande när hon börjar skolan har svårt att uttrycka sig. De uppger att 
det under uppväxten inte var några särskilda konflikter med Alice.  När Alice börjar förskolan 
vid tre och ett halvt års ålder upplever personalen att hon har problem och lyfter frågan om 
Alice behöver en utredning. De tycker inte att de får någon kontakt med henne och ser inte att 
hon tar någon notis om andra barn. Habiliteringen kopplas in och man börjar utreda henne. 
När hon går i förskoleklassen får hon diagnosen autism och en assistent. Habiliteringen vill att 
hon också ska diagnostiseras med utvecklingsstörning men föräldrarna säger ifrån. 
Assistenten följer henne in i skolan och byts mot en annan i årskurs två innan tjänsten därefter 
tas bort. Alice går till en specialpedagog två gånger i veckan och under ett möte i arbetslaget 
innan Alice börjar första klass bestäms att all kommunikation med Alice ska hållas så 
kortfattad som möjligt, för att hon ska förstå vad som gäller.    
   Mellan årskurs tre och fyra byts hennes lärare ut och den enda som är densamma som 
tidigare är specialpedagogen. Under åren utvecklar Alice en vänskapsrelation med en 
klasskamrat som heter Emma.   
   När Alice börjar sjuan byter hon skola. Hon åker buss till högstadieskolan som ligger några 
kilometer från hemmet, inne i tätorten. Alla lärare är nya för Alice. Hennes klass går upp i 
sjuan i stort sett som den var upp till årskurs sex men ett tiotal elever tillkommer från andra 
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skolor för att fördela elevantalet i årskullen. Specialpedagogen och mentorn bestämmer att 
Alice ska ha ett särskilt schema och instruerar alla berörda lärare att ge henne särskilda 
instruktioner vid varje uppgift och vara uppmärksamma på henne så att de är säkra på att hon 
förstår vad hon ska göra. Det viktigaste, säger man, är att vara tydlig.  
 
6.5 Databearbetning och analysmetod 
Under genomförandefasen skrevs ett stort antal observationsberättelser av varierande längd. 
Dessa sammanställdes och lästes flera gånger för att få en inledande översiktlig uppfattning 
om innehållet. De som märkts med asterisk i genomförandefasen; de som samlats in under 
den inledande veckans observationer, plockades bort. Även observationer som gjorts vid 
utflykter, friluftsdagar och sådana som låg i ytterkanterna av Alices reaktioner valdes bort. 
Efter urvalet återstod en mängd korta observationsberättelser. Dessa sorterades och kodades 
utifrån kognitiva, sociala och pedagogiska perspektiv för att visa hur Alice ser på sig själv, 
sina problem och sin situation i skolan; hur hon relaterar till och kommunicerar med andra 
och hur hon uppfattar att skolan ser på henne själv. 
   Utifrån de utskrivna korta observationsberättelserna sammanställdes sedan 
sammanhängande berättelser i löptext som är tänkta att illustrera Alices skoldagar vid de tre 
olika observationstillfällena i årskurs två, fem och sju. Detta för att koppla resultatet tydligare 
till det narrativa inslaget i teorin och låta den berättande formen gå igen också i själva 
resultatet. Den narrativa formen tjänar också syftet att förmedla Alices upplevelser i skolan på 
ett mer känslomässigt plan. Även om studien av forskningsmässig nödvändighet i huvudsak 
rör sig med tekniska logosargument är det ändå min förhoppning att jag ändå, genom att välja 
en narrativ form för resultatredovisningen, också ska kunna förmedla en förståelse för vad det 
innebär att vara Alice i skolan. De skoldagar som beskrivs i resultatdelen är som tidigare 
nämnts uppbyggda av en mängd korta observationer och information som framkommit i 
samtal. Det är kanske inte alltid tydligt var gränserna mellan en observation och en annan går, 
men det har heller aldrig varit min ambition. Variationen mellan temana i berättelserna är 
representativ för materialet som helhet.     
   I den bearbetande analysen av materialet har jag utgått från samma tre teman som vid 
sorteringen och sökt efter sådant som beskriver Alices uppfattning om sig själv och sin 
situation i skolan, hur hon kommunicerar med andra och hur hon uppfattar att andra ser på 
henne själv. Jag analyserar successivt efter varje observationsberättelse det som jag upplever 
som centrala händelser och inslag utifrån bakgrundslitteratur, forskningsöversikt och centrala 
teoretiska perspektiv. Jag tar först upp varje årskurs för sig för att sedan ta upp generella drag 
och longitudinella förändringar mellan observationstillfällena. 
   Avslutningsvis diskuterar jag de generella drag som framkommit under analysen utifrån 
relevant forskning och teoretisk metodologi. Till slut diskuterar jag mitt resultat i relation till 
resultatet i studiens första del, för att visa hur skolans bild av Alice påverkar hennes egen och 
bestämmer hennes möjligheter och villkor.        
 
6.6 Reflektion över metoden 
Syftet med studien som helhet är att visa hur Alices upplevelser av sig själv och sina villkor 
färgas av skolans berättelser om henne och hennes autism. För att visa det här formulerar jag 
förvisso en egen berättelse om Alice, vilket kan tyckas tveksamt men är ett sätt att förhålla 
mig till den narrativa formen. Den berättelse jag formulerar är inte mera sann eller riktig än 
någon annans men min strävan har hela tiden varit att i min beskrivning av det som händer 
ligga så nära det jag upplever som Alices egen upplevelse som möjligt. I viss mån kan det 
kanske hävdas vara en projektion, för hur kan jag veta någonting alls om Alices upplevelse? 
Hur kan någon människa någonsin säkert veta någonting om en annans upplevelse? Samtidigt 
är det en omöjlighet att kräva av en observation att den ska vara neutral eller allt igenom 
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verifierbar. Varje observation innehåller av nödvändighet ett grundläggande element av 
tolkning men samtidigt vore det orätt på grund av detta låta bli att ens försöka förmedla Alices 
upplevelser och låta skolans bild av henne stå oemotsagd. Det jag gör är helt enkelt en 
vetenskapligt underbyggd gissning. Jag har försökt undvika att anta att Alice visar sina 
känslor på samma sätt som andra elever men hållit fast vid antagandet att hon ändå känner 
och reagerar på som andra, även om det kanske ser annorlunda ut utifrån.   
   Jag har observerat Alice i hennes vardagsmiljö i skolan under sex till åtta veckor åt gången 
vid tre olika tillfällen. I bearbetningen har jag sedan valt bort de observationer som utfördes 
den första veckan. Anledningen till detta är att jag under dessa första veckor tyckte mig se att 
vissa av eleverna visade intresse för mig och ibland gjorde saker för att fånga min 
uppmärksamhet på ett sådant sätt att det riskerade att påverka det insamlade materialet. Jag 
valde därför att bortse från den data som samlades in under dessa inledande veckor. Efter 
någon vecka hade eleverna vant sig vid min närvaro och jag bedömde att risken för att 
materialet skulle påverkas var mindre. Som jag beskrev i urvalet valde jag sedan bort sådana 
observationer som å ena sidan inte visade någonting särskilt, till exempel sådana lektioner då 
Alice räknar själv i matteboken, och å andra sidan sådana som visade på ovanligt kraftiga 
reaktioner, detta för att få materialet så representativt som möjligt. De bilder jag visar upp av 
Alices situation i skolan blir av nödvändighet ett urval, också ur den grupp jag har valt att ta 
med i resultatet, och att då ta med en händelse som har inträffat en enda gång, eller som är 
tydligt framkallad av yttre förändringar, skulle ge ett skevt intryck av förhållandena. Jag har i 
urval och bearbetning hela tiden strävat efter att berättelserna ska vara representativa152 för 
Alice och hennes situation vid den aktuella tidpunkten. 
   Jag valde att vara öppen med undersökningens syfte inför både lärare och föräldrar men 
undvek att precisera det i detalj för att inte riskera att påverka deras beteende153. Ingen 
ifrågasatte mina ibland något svävande förklaringar. Inför Alices föräldrar har jag dock hela 
tiden varit öppen med syftet i sin helhet.  
   Jag antog under observationsperioderna en passiv roll, jag deltog alltså aldrig i de händelser 
jag dokumenterade. Det här var ett övervägande jag gjorde därför att jag i studien var 
intresserad av Alice i sin vardagliga miljö, en miljö där jag inte ingår. Om jag hade varit 
Alices lärare hade jag kanske gjort ett annat val och fokuserat mer på att studera och utvärdera 
mina egna handlingar. När eleverna vant sig vid min närvaro fungerade det i huvudsak bra. 
De problem jag upplevde var snarast personliga: att avstå från att ingripa när någonting 
händer. Vid något tillfälle, när en annan elev kränkte Alice och det inte fanns någon annan i 
närheten släppte jag min observatörsroll och ingrep vilket naturligtvis diskvalificerade själva 
observationen, annars har jag tagit upp eventuella saker med Alices föräldrar och lärare i 
efterhand.  
   Jag har, för att vara säker på att jag uppfattat händelser och repliker riktigt, använt mig av en 
slags tillämpad respondentvalidering154. Efter skoldagens slut har jag tagit upp 
observationerna med någon av de inblandade lärarna och bett att få deras synpunkter på om 
jag uppfattat situationen på ett rimligt sätt. Ibland hade de invändningar, jag frågade då en 
tredje part som också varit närvarande för att få en ytterligare synpunkt. Responsen från 
lärarna har varit olika. Några accepterade utan invändningar mina observationer medan andra 
ibland upplevt situationen helt annorlunda. Jag har tagit viss hänsyn till deras synpunkter men 
inte alltid anpassat mig efter dem155. Ämnet för uppsatsen är inte deras upplevelser utan 
Alices, och deras uppfattningar om det som hänt ska mer ses som referenspunkter i 
valideringsprocessen än som data i sig.                    

                                                 
152 Karlsson, G. (1993) s. 128  
153 Bryman, A. (2011) s. 381 
154 Ibid s. 353 
155 Ibid. s. 299 
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   När det kommer till arbetets generaliserbarhet är det som alltid när det gäller fallstudier ett 
problem156. Jag har inte valt Alice som centrum för den här studien utifrån några idéer om att 
hon på något sätt skulle vara typisk eller representativ för en elev med autismdiagnos eller att 
resultaten i studien skulle gå att direkt tillämpa på ett annat fall. Istället har jag i arbetet med 
projektet strävat efter en slags metodologisk generaliserbarhet. Min ambition är att de resultat 
jag fått fram och analyserar ska vara representativa för de tillfällena under Alices skoltid och 
att om studien upprepades vid en annan tidpunkt kring en annan elev, att resultaten i den 
studien skulle bli på samma sätt representativa för den eleven och dennes utveckling. Med 
detta sagt är det ändå rimligt att tänka sig att vissa av resultaten i uppsatsen ändå visar på mer 
eller mindre typiska händelser och problem.       
 
6.7 Etiska aspekter 
Alla personer som förekommer i studien har i förväg lämnat sitt skriftliga godkännande, med 
förutsättningen att de när som helst kan avbryta sitt deltagande157. När det gäller elever i 
Alices klass tillfrågades deras föräldrar inför det första observationstillfället om barnens 
medverkan och de informerades åter inför de andra båda tillfällen. Vid det sista tillfället 
tillfrågades också de föräldrar vars barn kommit nya till klassen i årskurs sju158. Även barnen 
har tillfrågats och godkänt sin medverkan. Föräldrarna informerades om att deras barn kunde 
komma att figurera i materialet men att de i så fall skulle göra det under annat namn och att 
deras identitet inte skulle gå att utläsa ur materialet.  
   De lärare som förekommer i materialet har också de lämnat sitt skriftliga godkännande efter 
försäkran om att deras identitet inte kommer att framgå. 
   De huvudsakliga etiska övervägandena gäller Alice och hennes föräldrar. Som jag tidigare 
nämnt så har Alices föräldrar hela tiden varit positiva till undersökningen och de godkände 
redan från början både sin och Alices medverkan. På grund av undersökningens känsliga 
karaktär har jag bett dem förnya det tillståndet vid varje ny observationsperiod och vi har 
löpande diskuterat sekretessfrågor rörande materialet och hur det skulle hanteras.  
   I redigeringen och sammanställningen av de löpande berättelserna har jag uteslutit sådant 
som kan avslöja personernas identitet, till exempel namn och språkliga egenheter159. När det 
gäller namn på elever i Alices klass som figurerar i materialet har jag ersatt dessa med 
jämförbara namn.  
   Alice är förstås ett fingerat namn. Jag har också ersatt hennes intressen och sådant hon 
skapar och hittar på med jämförbara saker. Även om det kanske i viss mån förändrar 
karaktären på berättelserna bedömde jag att dessa specifika saker å ena sidan var alltför 
personliga för att stå oförändrade, de hade kunnat leda till att hennes identitet avslöjades, och 
å andra sidan för viktiga för att helt uteslutas. Att helt utesluta allt hon skapar och hittar på, 
vilket är en så stor del av hennes person, hade förändrat materialet så mycket att det inte 
längre var representativt. Alices intressen är en stor positiv del av den hon är och om jag hade 
uteslutit allt det bedömde jag dels att materialet skulle bli skevt, dels att berättelsen om hennes 
liv i skolan i alltför hög grad hade kommit att domineras av hennes autism. Därtill är Alices 
intressen, även om de kan upplevas som särskilda, förhållandevis vanligt förkommande bland 
personer med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.           
   Materialet är i vissa delar känsligt och observationsanteckningar och annan rådata lämnas 
därför ut först efter särskild prövning och i samråd med Alice och hennes föräldrar. De har 
alltid rätt att neka materialet att lämnas ut.           
                                                 
156 Ibid s.76-77 
157 Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie s.42 
158 Ibid s. 49 
159 Hitchcock, G, & Hughes, D. (1995) Research and the teacher- a qualitative Introduction to School-   

based Research London: Routledge s.45 



 

27 
 

7. Resultat och analys 
I nedanstående avsnitt tar jag upp undersökningens resultat och analyserar dem utifrån de 
ansatser och förutsättningar som formulerades i teoriavsnittet.  Resultaten illustreras av 
observationsberättelser som formulerats utifrån insamlad data vilka analyseras löpande. 
Avslutningsvis sammanfattas generella teman och analysresultat.     
 
7.1 Årskurs 2 
Alice går i vanlig klass med stöd av en assistent. Två gånger i veckan går hon till 
specialpedagogen annars är det meningen att hon ska gå i skolan på samma villkor som andra 
elever.   

7.1.1 Att vara Alice 
Alice har sovit dåligt. När hennes mamma lämnar henne på fritids berättar hon att Alice vaknat 
klockan två och varit orolig. Efter det har hon inte kunnat somna om och det har varit konflikter med 
föräldrar och syskon hela morgonen. När Alice kommer in på fritids svarar hon inte på tilltal. 
Godmorgonhälsningar från personalen besvaras inte alls eller med morrningar. Alice kan inte sitta 
stilla utan far runt i rummet och drar fram saker men har inte ro att sätta sig med någonting. Hela tiden 
morrar hon. När assistenten kommer skriker Alice åt henne, tvärs över rummet, att hon ska gå hem. 
Ingen vill att du ska vara här. Assistenten säger god morgon till henne och sätter sig att rita. Efter en 
stund börjar Alice kretsa kring henne där hon sitter, snart sitter hon på stolen bredvid med fötterna 
under henne och ytterligare lite senare har hon börjat rita på ett eget papper. En fritidspedagog 
kommer förbi och säger:  
 - God morgon, Alice.  
Alice morrar och fräser:  
 - Jag är inte Alice idag.  
 - Nähä, säger pedagogen och går vidare medan hon säger till en av lärarna: Jaha, det är en sådan dag 
idag. Alice ställer sig upp, vänder sig till assistenten och säger högt, rakt in i hennes öra:  
 - Jag vill inte vara Alice idag.   
Assistenten nickar frånvarande och ritar färdigt det hon höll på med. Sedan tittar hon upp på Alice och 
säger:  
 - Vem är du idag då? 
Alice slutar morra och tittar på henne. Efter en stund säger hon:  
 - Idag är jag Mirabell.  
 - Jaså. Assistenten fortsätter att rita och Alice sätter sig ner. Vem är det då? 
Alice funderar en stund. Sedan säger hon:  
 - Jag är en kaninkung.  
 - Jaha.  
 - Jag bor i [ohörbart]. Jag är kung där och alla tycker om mig.   
 - Hur ser det ut där? 
 - Det är gräs där. Jag bor i ett slott under marken. 
 - Jaså.  
 - Nere i jorden. [paus] Det är gräs på golvet, och mossa med stjärnor på. 
 - Stjärnmossa? 
 - Ja.     
 - Jaha. [paus] Men du, Mirabell? 
 - Vadå? 
 - Kaninkungar måste också gå i skolan, eller hur? 
 - Mm. Alice ser tveksam ut men funderar en stund, sedan säger hon: Ja, i en kung-skola.   
 - När det ringer in ska du sätta dig i din bänk.  
 - Det är inte min bänk, det är Alices! 
 - Det är klart. Assistenten nickar. Men Alice är ju inte här idag.  
 - Näe. Alice skrattar till. Nej, Alice är sjuk… Hon fick vara hemma idag.  
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 - Då kan du låna hennes plats.  
 - Ja.   
   Alice vill berätta om Mirabell och springer från assistenten till lärarna i arbetslaget, som börjar 
samlas vid ett annat bort längre bort i rummet. Hon pratar på om kaniner och gräs och alla farliga 
rävar. Det är många barn i rummet och ljudnivån är ganska hög. En av de andra lärarna suckar ljudligt 
och säger till en kollega:  
 - Jag orkar inte höra på henne. Hennes röst skär i öronen. Kollegan säger: 
 - Jag vet. Och hon är på viset idag, det såg man redan när hon kom. Så det blir väl ingenting gjort. 
Man får väl vara glad om det inte blir några uppträden. 
 - Det är väl för mycket att hoppas på. 
Alice springer ifrån dem, tillbaka till assistenten och fortsätter berätta för henne om kaniner och deras 
rädslor: hur rädda de är för att det ska komma rävar och ta dem och stjäla och döda deras ungar.     
   Alice klasslärare kommer in genom dörren. Hon säger:  
 - God morgon, Alice. Alice fräser: 
 - Jag är inte Alice idag! 
 - Men Alice. Läraren böjer sig fram mot henne. Alice morrar och viker undan med blicken. Läraren 
suckar och säger: 
 - Titta på mig.  
   Alice viker undan med blicken och skruvar på sig. Läraren tar tag om hennes haka och tvingar henne 
att titta rakt fram.  
 - Vi har ju pratat om det här. Du är Alice.  
 - Jag är inte Alice. 
 - Jo. Du är alltid Alice. Ingen av de andra slipper skolan för att de låtsas att de inte är här. 
Klockan ringer och Alice morrar, svagare nu. Läraren reser sig upp och säger:  
 - Skolan börjar nu. Gå och sätt dig på din plats.          
 
Alice visar under den här observationen att hon inte vill vara Alice utan någon annan. Vi kan 
bortse från det känslomässiga och se det som sker endast som en rollek, vilket i sig är 
någonting Alice enligt den strikt biomedicinska synen på autism inte borde klara av, men det 
leder till en ensidig förståelse av händelsen. Alice uttrycker tydligt att hon inte vill vara Alice 
idag, den Alice som går i skolan och finns fysiskt i världen. Hon skiljer alltså mellan sin inre, 
egentliga identitet (1) och den yttre, sådan hon visar sig i världen (2)160. Att vara Alice i 
skolan är, som för alla barn, att utsättas för krav och tvång i situationer man inte kan 
kontrollera och i sitt bestämda viljeuttryck att inte vara Alice kan man se det som att hon flyr 
från sin egen ångest och frustration men också att hon gör motstånd mot den rollidentitet161 
hon förväntas anta i skolan. Dels handlar det om den förväntade elevrolls-identiteten162 men 
också om autism-identiteten. Det är inte bara så att skolan formulerar en idealelevroll som alla 
elever förväntas socialiseras in i och som Alice, eftersom hon har andra förutsättningar, 
avviker från. Det är också så att Alice, utifrån sina annorlunda förutsättningar, förväntas 
misslyckas. Hon förväntas avvika från normalrollen. Det här ser vi i den trötta resignation ett 
par av de vuxna uttrycker i sina kommentarer att: ”Jaså, det är en sån dag idag.” och: ”Det 
är väl för mycket att hoppas på.”   
   Att Alice inte vill kännas vid sig själv utan vara någon annan betyder inte att hon inte vet 
vem hon är. Som vi kunde se i genomgången av de självbiografiska berättelserna om att leva 
med autism är det relativt vanligt att uppleva sig på det här sättet163 vilket brukar betraktas 
som ett problem eftersom det anses tyda på en svag jaguppfattning men utifrån berättelserna 
är det rimligt att fråga sig om det inte snarare handlar om en svårighet att förlika sin egen 

                                                 
160 Schäfer, S. (1996) s. 50 samt May, R. (2005) s. 61 och Merleau-Ponty, M. (2008) s. 429 
161 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) s. 12  
162 Ibid. 
163 Johansson, I. (2007) s. 87 
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upplevelse av sig själv med den kroppsliga, fysiska person som agerar i världen164. Det 
handlar om skillnaden mellan den inre identitet man själv upplever att man har och den 
identitet som formas i relation till omgivningen165. I någon mån är det här förstås ingenting 
unikt för Alice eller för personer med autism. Det är ett inslag i varje individs utveckling och 
mognadsprocess att sammanfoga den inre mentala bilden man har av sig själv med den bild 
andra har av den person som finns i världen men kanske är det här en skillnad som personer 
med autism upplever tydligare än andra. Genom att anta en rollidentitet kanske Alice upplever 
att hon kan undfly dels de krav och förväntningar som ställs på henne men också sin egen 
frustration och det sinnestillstånd hon är i när hon kommer till skolan på morgonen. Rolleken 
hon väljer är också intressant i sig. Jag ska inte analysera den närmare här men det kan vara 
värt att nämna ett par saker. Det första är den ansvarsfulla rollen som kung: ”Jag är kung där 
och alla tycker om mig.” Hon väljer alltså en rollidentitet där hon kan föreställa sig att ha 
makt över sitt eget, och andras, liv, och är omtyckt, vilket kanske säger någonting om hur hon 
upplever att hennes bekräftelsebehov bemöts i det dagliga livet. Känslan av att förlora 
kontrollen, och rädslan för det, är någonting som återkommer i berättelserna166 och i 
pedagogiska råd vid autism förordas struktur och rutiner167. Ofta handlar det om fysiska 
rutiner och strukturer som gör vardagen begriplig och (skenbart) kontrollerbar, men frågan är 
om inte den inre känslan av att ha kontroll över sitt eget liv och sin person är lika 
betydelsefull. Det andra är det hon berättar om sitt ansvar som kung för att rädda de små 
kaninungarna undan hotet från rävarna. Djurungar och spädbarn är vanligt återkommande 
drömsymboler för det inre varat168 som ständigt utsätts för hot från yttervärlden. Det är alltså i 
den tolkningen sig själv hon känner ett akut behov av att skydda.  
   Hur bemöts hon då, i sin rollek? Bland de pedagoger hon möter under den här observationen 
finns det ett par huvudstrategier. Den ena, assistentens, går ut på att möta Alices försök till 
kontakt så att säga från sidan, spela med och använda lekens ramar för att förmedla skolans 
krav på ett annat sätt, vilket Alice verkar acceptera. Den andra är konfrontation. Alice 
klasslärare tvingar henne dels till ögonkontakt, något som enligt de självbiografiska 
berättelserna ofta upplevs som ett hot169, dels tillbaka till Alice-rollen. Alice svarar på tvånget 
genom att återgå till det icke-kommunikativa morrande hon använde när hon kom. Man kan 
säga att hon kapitulerar inför skolans krav men det betyder också att hon drar sig tillbaka in i 
sig själv. I kontakten med assistentens strategi visar hon uttryck för både nyfikenhet (på vad 
hon håller på med), fysisk kontakt (i sitt sätt att stoppa in fötterna under assistenten där hon 
sitter) och, när hennes rollek accepteras, försök att gå vidare i berättelsen genom att berätta 
mer, både för assistenten och andra vuxna men hennes försök till kontakt avvisas.                  

7.1.2 Födelsedagsfirande 
När Alice satt sig ska klassen sjunga för en elev som fyller år. Alla reser sig upp och sjunger. Alice 
sitter kvar på sin plats och håller händerna för öronen. Efter en stund börjar hon humma och nynna och 
ytterligare lite senare skrik-sjunger hon högt utan ord. Klassläraren kommer fram och säger åt henne 
att vara tyst. Hon morrar. Läraren försöker övertala henne att sitta stilla och vara tyst men hon sliter 
sig loss och springer iväg, hummande och nynnande. När klassläraren och assistenten försöker 
övertyga henne om att gå och sätta sig blir hon arg och springer runt i rummet och morrar och fräser. 
De andra eleverna skrattar och viskar. Till slut sätter läraren henne på hennes plats och säger:  
 - Nu är du tyst. 

                                                 
164 Merleau-Ponty, M. (2008) s. 430 
165 Mead, ref. Zahavi, D. (2005) s. 14 
166 Grandin, T. (1994) s. 91 
167 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s.31 
168 May, R. (2005) s. 42 
169 Grandin, T. (1994) s. 25 och Williams, D. (1998) s.147 
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   Alice blir tyst. Sedan säger hon ingenting under resten av förmiddagen. Om hon vill meddela sig 
använder hon tecken och gester. 
 
Alice är, som många personer med autism, känslig för sinnesintryck, särskilt för ljud170. Det 
är väl känt av alla vuxna på skolan och på morgonen före födelsedagssången talade man om 
att Alice brukar protestera mot att klassen sjunger. Alices reaktion på sången är alltså 
förväntad. Hennes särskilda sätt att registrera intryck gör att hon, vid sidan av alla ljud som 
alltid finns i klassrummet och som hon har lärt sig att acceptera, hör varje elevs röst starkt och 
kanske upplever att hon översvämmas av ljuden. När ljuden är för kraftiga och hon inte klarar 
av att sortera och hantera dem kan det upplevas som att de invaderar hela hennes inre 
person171 och hotar att dränka henne. Hotet hon upplever är alltså akut och hon reagerar med 
att göra motstånd. Motståndet i sig är ett försök att uttrycka sig och förmedla sin olust. 
Hennes första strategi är att nynna, någonting hon flera gånger använder som ett stöd för att 
fokusera och behålla kontrollen172 men som också kan ses som ett försök att överrösta de 
andra. Då det inte räcker till höjer hon rösten och försöker fly också fysiskt från situationen 
men hindras och förlorar till slut kontrollen hon kämpat så hårt för att behålla. Alices 
motstånd bemöts med verbala och fysiska tillsägelser och uppfattas som försök att 
bestämma173 och hon drar sig tillbaka från det verbala språket och in i sig själv.              

7.1.3 Alices autism 
Alice har varit på möte med habiliteringen. De har talat med henne om hennes autism. På rasten vill 
hon berätta för alla att hon har autism. De flesta säger Jaha eller Jagvet men Emma frågar: 
 - Vad är autism? 
Alice funderar, säger igen att hon har autism och sen säger hon:  
 - A’tismen är det som är fel på mig. Jag måste vara försiktig så att inte Elin får a’tismen också. Då är 
det mitt fel. 
 
Sjukdomsinsikt och kunskap om den egna diagnosen är någonting som anses viktigt vid 
arbete med barn och vuxna med autism, liksom vid andra funktionsnedsättningar. Om man 
känner till och förstår sina problem kan man dels undvika situationer som kan trigga 
ångestreaktioner, dels kan man förklara för andra människor varför man beter sig på ett 
avvikande sätt och kanske få förståelse för det. Det Alice berättar om sin autism visar dock att 
hennes förståelse av autismen är verbal: hon har fått veta att hon är annorlunda jämfört med 
andra och att det: ”är det som är fel på mig.” men hon visar ingen förståelse för vad det 
innebär. Tvärtom har hon uppfattat autismen som en smittsam sjukdom, någonting hon kan 
föra vidare till Elin, något som lägger ytterligare ansvar på henne själv och kan leda till att 
hon avstår från den fysiska kontakt hon har med systen. Omsorgen om små barn är någonting 
som återkommer i berättelserna om att leva med autism174. Till skillnad från vuxna och 
jämnåriga uppfattas de sällan som hot utan som i behov av skydd och hjälp. I relation till dem 
blir man själv ansvarsfull och aktivt hjälpande175. 
   Emma visar redan här ett större intresse än andra elever för att kommunicera med Alice. Det 
kan vara värt att nämna att Emma själv har ett syskon med Downs syndrom och därmed har 
en annan förförståelse än sina jämnåriga. Också här visar Alice en vilja att kommunicera sina 
upplevelser men det är först när Emma möter hennes kontaktförsök och svarar på det som hon 

                                                 
170 Gerland, G. s. 40 samt Socialstyrelsen s. 16 
171 May, R. (2005) s. 31 
172 www.nyforskning.se/psykologi 2014-04-10  
173 Nordahl, T. Sørlie, M-A. Manger, T. Tveit, A. (2007) Att möta beteendeproblem bland barn och ungdomar – 
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hejdar sig i sin utåtriktade, ensidiga, kommunikation för att istället formulera sig vidare om 
sin nya erfarenhet.            

7.1.4 Den ofullständiga giraffen 
Klassen arbetar med djur och Alices assistent ritar olika arter på tavlan. När hon har ritat halva 
giraffen säger Alice, rakt ut: 
 - Den får inte plats. 
 - Tyst, Alice, säger läraren. Räck upp handen om du vill säga något.  
När assistenten ritat nästan färdigt visar det sig att Alice hade rätt. Svansen får inte plats på tavlan. 
Klassläraren säger att de ska strunta i det men Alice säger:  
 - Den är inte färdig.  
   Assistenten går och sätter sig men Alice ger sig inte. Hon reser sig upp. Hon säger högt: 
 - Rita färdigt den då. 
 - Sitt ner, Alice, säger läraren. 
 - Rita färdigt!  
 - Vad är det som saknas, frågar assistenten.  
 - Rita svansen då, fräser Alice.  
 - Kom då så ritar vi den färdig.   
Assistenten tejpar upp ett papper på väggen bredvid tavlan och låter Alice rita svansen. Därefter är hon 
nöjd och fortsätter med det hon höll på med. Klassläraren tar assistenten åt sidan och säger åt henne att 
inte låta Alice bestämma.  
 - Det blir otydligt för henne vad vi förväntar oss, om vi låter henne göra så där. Man måste vara tydlig 
med såna barn, vad det är som gäller, annars blir allting bara rörigt för dem. 
 
Alice uttrycker här sitt behov av att saker och ting blir färdiga och slutförda. När en sak är 
färdig eller en handling slutförd är den avslutad, och kan lämnas därhän, men ofullständiga 
och halvfärdiga saker och handlingar upplevs som öppna och stör känslan av struktur och 
kontroll. Värt att notera är att Alice redan tidigt förutsäger att figuren inte kommer att få plats 
på tavlan, vilket kan ses som ett uttryck för hennes annorlunda perception. Många personer 
med autism ser världen i detaljer, och fokuserar på detaljer hellre än helheter, vilket brukar ses 
som ett problem176 men här visar Alice att hon utifrån detaljerna (figurens början) redan tidigt 
har en bild av hur resultatet kommer att bli. Hon har alltså en inre förväntan på helheten som 
sedan visar sig vara riktig.  
   Alice uttrycker alltså oro över den ofullständiga figuren. Hon försöker kommunicera sin 
vilja till assistenten och klassläraren och reagerar med motstånd och vrede när hennes 
kommunikationsförsök avvisas och ofullständigheten består. När figuren är komplett 
försvinner Alices oro och hon bryr sig inte längre om den.      
   Också här kan vi se två olika strategier i kontakten med Alice. Assistenten svarar på Alices 
oro över den ofullständiga figuren medan klassläraren avvisar den. Assistenten följer till en 
början klasslärarens linje men bryter sedan mot den och låter Alice komplettera figuren själv 
vilket resulterar i en tillsägelse. Klassläraren uttrycker tydligt sin inställning att det är fel att 
låta Alice bestämma saker och ting, därför att hon, på grund av sin autism, mår bra av tydliga 
regler och ramar177. Här uttrycker hon sig med en generaliserande symbol när hon talar om 
såna barn. Det är alltså inte Alice själv utan personer med autism generellt det gäller, vilket 
skulle innebära att det också gäller Alice. I studiens första del visade jag hur det här sättet att 
uttrycka sig är någonting som återkommer bland de pedagoger som har en utpräglat 
kategorisk syn på Alice och hennes problem178.                

                                                 
176 Frith, U. (1991) s. 88  
177 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s.31 
178 Sjödin, S. (2013) s. 42 
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7.1.5 Svek 
Innan Alice kommer in från lunchrasten tar klassläraren assistenten åt sidan och berättar för henne att 
man har haft ett möte och bestämt att Alice behöver träna på att göra saker ensam. Assistenten ska inte 
längre sitta hos henne på lektionerna utan fungera som en allmän resurs i klassen.  
   När Alice kommer in och sätter sig på sin plats påminner assistenten henne om vilken lektion de ska 
ha, visar på schemat och frågar Alice vad hon behöver. Alice går och hämtar sina matteböcker och 
sätter sig igen. Assistenten förklarar kort att hon ska hjälpa de andra barnen nu och vad Alice ska göra 
innan hon går vidare till en annan elev. Alice sitter en stund och väntar. Hon tittar efter assistenten. Ser 
på henne hela tiden medan hon går mellan olika elever och hjälper dem. Då och då går hon förbi Alice 
och visar henne var i boken hon är och lägger fram pennan åt henne men går sedan vidare. Alice 
morrar och säger:  
 - Du jobbar själv. 
 - Nej, säger Assistenten. Du jobbar själv nu. Räck upp handen om du behöver hjälp. Då hjälper jag 
dig. 
   Alice räknar ingen matte. Hon följer assistenten med blicken hela tiden och efter en stund börjar hon 
morra. Hon slänger pennan och boken på golvet. Klassläraren kommer fram och lägger upp boken 
framför henne, sätter pennan i hennes hand och säger:  
 - Jobba. Nu.  
 - Jag vill inte jobba. Du gör det själv. 
 - Det är du som är själv. Nu är det matte. Nu jobbar vi.  
Klassläraren går vidare och Alice sitter kvar. Hon tittar på assistenten och ritar hårt i matteboken. Efter 
en stund skriker hon tvärs över rummet:  
 - Pucko! 
 - Säg inte så, Alice. Jag vill inte att du säger så till mig.  
 - Pucko. Pucko. Pucko. Jag hatar dig. Alla hatar dig. Gå hem. 
 
Sekvensen visar hur Alice reagerar på ett avbrott i de förväntade rutinerna men också hur hon 
utsätts för ett svek.    
   Alice förväntar sig att assistenten ska sitta hos henne under lektionerna, det är en del i den 
inarbetade rutinen. De samtalar om uppgifterna som ska göras och Alice utför dem. 
Lärsituationen dem emellan är relationell och bygger på gemensamt fokus och mental 
kontakt. När assistenten istället lämnar henne ensam reagerar hon som om hela den struktur 
hon byggt upp faller sönder. Den korta förklaring hon får passerar obemärkt och hon släpper 
all uppmärksamhet på lektionen och dess förväntade innehåll för att istället följa assistenten 
med blicken medan hon hjälper andra elever. Upplevelsen av svek179 är så stark att den slår 
över i en vrede som gränsar till hat.  
   Både assistenten och klassläraren säger till Alice att hon ska räkna själv, vilket i ljuset av 
den tidigare rutinen blir obegripligt för henne. Alice väljer ofta att göra saker själv, hon är ofta 
tillfreds med att arbeta ensam, men när man nu har arbetat fram en rutin av social kontakt i 
lärsituationen och så att säga definierar den just genom att det är en relationell aktivitet blir 
det obegripligt för Alice vad det är hon förväntas göra. För skolan är det matematiken, eller 
vilket ämnet nu än är, som är det centrala i situationen, men för Alice, som inte har några 
problem med att räkna utan i praktiken övar social kontakt och gemensam uppmärksamhet180 
blir den förändrade situationen, liksom sveket i sig, obegriplig.     
   Sveket blir så mycket större181 eftersom Alice tidigare har haft en kommunikativ relation till 
assistenten. När hon nu agerar som andra vuxna i skolan och ställer krav på Alice som hon 
upplever att hon inte kan hantera blir hennes förräderi ännu större än om hon varit avvisande 
från första början.      

                                                 
179 Schäfer, S. (1996) s. 121-122  
180 Powell, S. & Jordan, R (1998) s. 32 
181 Schäfer, S. (1996) s. 121-122 
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7.1.6 Colliehundens päls 

Det är eftermiddag och fri tid. Alla som har gjort hela sin veckoplanering kan göra vad de vill och 
Alice är färdig med sin. Hon håller på med en colliehund i papper. Assistenten har gett henne böcker 
om djur och deras anatomi och hon tittar noga i dem. Hon började med att bygga skelettet, ben för ben. 
Sedan byggde hon på med muskler och senor och till slut ett lager rosa hud. Nu håller hon på med 
pälsen. Till det vill hon ha långa pappersremsor eftersom en collie har lång päls. Först river hon sönder 
kopieringspapper men en lärare kommer förbi och säger till assistenten:  
 - Ska du verkligen låta henne riva sönder pappret på det där sättet? Vi har bara en viss mängd material 
och det ska räcka till alla.  
   Alice och hennes assistent går på materialjakt i de närmaste klassrummen och när de kommer 
tillbaka har de hittat en kartong med smala remsor från en dokumentförstörare. Alice diskuterar med 
assistenten hur pälsen på en collie ser ut, att den kan vara kort eller lång, och vilka färger det ska vara 
innan hon målar varje remsa för sig och limmar fast dem på hunden. De provar att locka remsorna med 
en sax och får fram olika sorters päls. Golvet blir fullt av pappersskräp och lim. De andra eleverna går 
runt dem eller kliver över. Emma frågar vad de gör och Alice förklarar: 
 - Jag gör colliehund, med pälsen. Emma stannar en stund och berättar om en hund hon haft och de 
pratar lite om olika hundar innan Emma går vidare.  
 Klassläraren kommer förbi, tillsammans med en av fritidspedagogerna. De säger:  
 - Vad det ser ut här då. Alice? 
Alice lyssnar inte. Hon är upptagen av att limma. De går närmare och får hennes uppmärksamhet 
genom att ta tag i henne. 
 - Alice? 
 - Ja? 
 - Du måste börja städa nu. Så att du hinner. 
 - Jaja.  
Alice fortsätter limma och de vänder sig till assistenten istället.  
 - Låt henne inte ha det där skräpet, du ser väl hur det ser ut här? 
 - Städerskan vill att det ser okej ut här när hon kommer, annars städar hon inte.  
 - Vi städar strax, säger assistenten. 
 - Ni får nog börja nu, om ni ska hinna innan det ringer ut. Förresten brukar vi inte låta henne göra 
sådana där saker under skoltid. Det blir otydligt för henne då. Det är bättre om hon räknar i 
matteboken eller lägger något rimspel. Hur ska hon annars förstå vad som är sånt vi gör i skolan? Om 
hon får hålla på vill hon sen aldrig göra det hon ska.   
   De går vidare.  
Assistenten säger: 
 - Vi får städa nu. 
 - Men jag är inte klar än, säger Alice.  
 - Du kan fortsätta på fritids sen. 
 - Okej då. Alice morrar lite men går med på att lägga hunden åt sidan en stund. 
Assistenten och Alice samlar ihop pappersskräpet och torkar av golvet. 
 
Alice visar här ett exempel på sitt intresse för konstruktioner och strukturer men också på sitt 
systematiska sätt att ta sig an saker. Utifrån en kreativ ambition letar hon först information 
och bygger sedan hundens olika lager inifrån och ut. Det förefaller viktigt för henne att det 
blir riktigt182 och inte, som ofta hos andra barn, en symbolisk representation183. Draget hos 
Alice att söka mönster och strukturer och hela tiden undersöka och försöka förstå hur saker är 
konstruerade och fungerar kan ses som en vilja att se saker som de är, snarare än som de 
verkar184 men också som en strävan att ordna och systematisera omvärlden. Genom sitt arbete 
med collien kan Alice samtala inte bara med sin assistent utan också med Emma, som 
återigen visar intresse för det hon gör. Flera vuxna visar irritation över att Alice skräpar ner på 

                                                 
182 Schäfer, S. (1996) s 45 
183 Vygotskij, L. S. (1995) s. 94 
184 Johansson, I. (2007) s. 87  
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golvet, att materialet inte ska räcka till de andra eleverna och oro för att hon inte ska hinna 
städa undan efter sig. Klassläraren och fritidspedagogen uttrycker också, till assistenten, en 
pedagogisk invändning. De menar att det är fel att låta Alice göra sådant hon själv vill under 
skoltid eftersom det då blir svårt för henne att veta vad skolan förväntar sig av henne.       

7.1.7 Sammanfattning årskurs 2        

Alice är för det mesta positiv och glad. Hon visar en vilja att kommunicera med andra och 
undersöka och förstå världen omkring sig men gör motstånd mot sådant hon upplever som 
meningslöst eller olustigt. Det arbete hon gör på eget initiativ upplevs som meningsfullt 
medan hon har svårt att acceptera att göra saker utan att veta varför och reagerar med att göra 
motstånd när hon upplever krav eller tvång. Hon söker kontakt med andra personer både 
fysiskt och mentalt men på ett annat sätt än hennes jämnåriga. Hennes handlingar och 
emotionella reaktioner är annorlunda och kan närmast jämföras med ett förskolebarns vilket 
blir logiskt om vi antar att autismen i sig innebär en mental, om än inte nödvändigtvis 
intellektuell, försening i utvecklingen. Emma söker oftare än andra elever kontakt med henne 
och även om Alice inte själv tar initiativ till kontakt så besvarar hon Emmas försök. Hennes 
annorlunda perception gör att hon uppfattar saker på ett annat sätt än andra och upplever olust 
i situationer där andra inte gör det. Hon uttrycker sina känslor tydligt, om än inte alltid på ett 
förväntat sätt, och reagerar med vrede när hennes reaktion inte leder till någon förändring. 
Hon förväntar sig att andra ska uppfatta hennes signaler och reagera på dem och visar en 
tydlig vilja att kommunicera sina tankar och känslor, både positiva och negativa. Visserligen 
ofta ensidigt, utåtriktat, men när hon bemöts med lyhördhet kan hon, genom kontakten med 
den andre, hejda sig och svara på den personens kontakt på ett djupare sätt. När hennes försök 
att kommunicera sin vilja avvisas gör hon motstånd men kapitulerar ofta till slut vilket ofta 
innebär en temporär tillbakagång till apati och icke-verbala uttryck.  
   Alice visar att hon uppfattar sig själv som två olika personer. Hon skiljer mellan sin inre, 
egentliga, person och den yttre, fysiska. Den inre personen Alice är hennes egen medan den 
yttre är beroende inte bara av hennes fysiska kropp och utsatt för sinnesintryck och känslor 
utan också av andras uppfattningar om henne. Beroende på hennes sinnestillstånd är det 
kanske rimligt att anta att de båda versionerna av Alice ligger olika långt ifrån varandra vid 
olika tillfällen185. När Alice mår bra och arbetar med sitt ger hon inget splittrat intryck utan 
problemen uppstår när omgivningen uttalar en vilja att ta kontroll över den fysiska Alice (2) 
och hon dras in i deras krav och värderingar186 eller när hon upplever sig utsatt för obehagliga 
sinnesintryck.       
 
7. 2 Årskurs 5 
Alice går kvar på samma skola och i samma klass men har fått nya lärare. Den enda som är 
densamma som förut är specialpedagogen, som hon fortfarande går hos två gånger i veckan. 
Hon har inte längre rätt till assistent.    

7.2.1 Exkursion 
Klassen ska ut klockan sex på morgonen och titta på flyttfåglar.  
   Läraren samlar eleverna och talar om flyttfåglar i allmänhet och tranor i synnerhet. Några lyssnar, 
andra pratar om annat. Alice sitter på marken en bit bort och tittar in i vassen, på småfåglarna som 
tjattrar där. Hon kvittrar för sig själv och ritar av dem i sin skrivbok. Läraren skickar upp de andra i 
tornet och går bort till henne.  
 - Varför sitter du här? Om du inte följer med de andra så får du kanske inte se några tranor. Hörde du 
vad jag berättade där borta? 
                                                 
185 Johansson, I. (2007) s. 49 och 203 
186 Jansson, H. (2007)  s. 15 och Johnsson, I. (2007) s. 87   
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 - Nä.  
 - Du måste lyssna. Det blir prov på det här sen.  
 - Mm. 
 - Hur ska du kunna berätta om tranor då, när du inte hör på vad jag säger? 
Alice tittar upp. Hon säger:  
 - Tranor är flyttfåglar. De har lång hals och långa ben. Deras vingar är stora och de har tolv pennor i 
stjärten. Det finns flera sorters tranor, den som finns i Sverige är röd på huvudet. De dansar på våren 
när- 
 - Jaja, Alice. Följ med de andra upp i tornet nu, så kanske du får se några.  
   Alice går upp i fågeltornet. Det är trångt däruppe och några knuffas för att komma längst fram till 
kanten och se bättre. Ljudnivån är hög. Alice står en stund i trappan och tittar på de andra innan hon 
går ner igen. Hon går en bit längs stranden och tittar i kikaren. Kikar ut över vattnet, in i vassen och 
upp i skogen. I skogskanten står en dunge aspar som har bytt till höstfärger. Alice sätter sig under 
träden. Hon börjar plocka med bladen, sorterar dem sida vid sida efter färg medan hon pratar 
[ohörbart] för sig själv. När klassen kommer ner ur tornet håller läraren redan på att berätta om 
någonting annat. Hon avbryter sig och säger:  
 - Vi samlas här borta. Hon ställer sig i löven bredvid Alice och klassen samlas runt dem.  
 - Ställ dig upp nu, Alice, och hör på. 
 - Flytta dig, fräser Alice.  
 - Så där säger man inte. Hon tar tag i Alice och reser henne upp. Jag säger inte så där till dig och jag 
vill inte att du säger så till mig. 
 - Gå härifrån! 
 - Nej, Alice. Läraren böjer sig över Alice och drar upp henne på fötter. Alice morrar men läraren 
tvingar henne till ögonkontakt.  
 - Du säger inte så till mig. Säg förlåt.  
   Alice försöker gå sin väg men läraren håller henne om armen.  
 - Säg förlåt.  
 - Förlåt.            
 
Alice gör det som förväntas av henne, hon tittar på fåglar, men eftersom hon gör det på ett 
annat sätt än de andra drar läraren slutsatsen att hon inte deltar. När Alice sedan börjar relatera 
sina kunskaper om tranor visar det sig att det inte spelar någon roll vad hon vet187. Det 
huvudsakliga problemet är att hon inte går med de andra. De andra elevernas ointresse för 
föreläsningen, att de talar om annat också när läraren pratar och visar begränsat intresse för att 
titta på fåglar, passerar obemärkt. Många av de tillsägelser och disciplinerande åtgärder som 
riktas mot Alice förklaras och rättfärdigas med tanken att hon går i skolan på samma villkor 
som alla andra188. De förväntningar som ställs på hennes beteende är desamma som 
förväntningarna som riktas mot andra. Det här är, som synes, bara delvis sant.    
   När hon går upp i fågeltornet möts hon av en miljö hon vet med sig att hon inte kan hantera. 
Det är trångt, några elever knuffas och ljudnivån är hög. Beslutet att gå därifrån kan ses som 
ett uttryck för både självbevarelsedrift och självinsikt189 men det är också ett motstånd190 mot 
lärarens uttryckliga befallning. När hon sedan går längs strandkanten fortsätter hon att titta 
efter fåglar tills hon hittar asplöven och distraheras av färgerna. Hennes systematiska sätt att 
sortera färgerna och lägga dem i mönster kan ses som ett sätt att uttrycka kreativitet men 
också som ett tecken på hennes ständiga strävan att ordna världen och göra den 
kontrollerbar191. När läraren, med syftet att Alice ska höra vad hon säger, samlar klassen runt 
henne och ställer sig mitt i löven förstör hon inte bara det Alice skapar utan framkallar genom 

                                                 
187 Schäfer, S. (1996) s. 94 och 149 
188 Sjödin, S. (2013) s. 44 
189 May, R. (2005) s. 122 
190 Nordahl, T. Sørlie, M-A. Manger, T. & Tveit, A. (2007) s. 41 
191 Schäfer, S. (1996)s. 89  
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att samla klassen där just den situation Alice ville undvika när hon avstod från att gå upp i 
tornet. Även här gör Alice motstånd men motståndet avvisas och bestraffas.           

7.2.2 Rast 
På rasterna går alla ut. När Alice var yngre var det ibland konflikter kring detta men nu går hon alltid 
ut. Till och med när vädret är sådant att de får stanna inne om de vill går hon ut. Hon brukade gunga. 
Det var någonting hon började med i förskolan och fortsatte med länge men några av lärarna menade 
att de mindre barnen inte vågar gunga när hon är där och man bestämmer att det inte är bra för Alice 
att gunga hela tiden. Det har blivit en rutin för henne som hon behöver hjälp med att bryta. 
Klassläraren förklarar för Alice att hon är för gammal för att gunga och att hon får göra någonting 
annat istället. Alice accepterar snart att hon blivit för stor för att gunga och börjar istället gå omkring 
på skolgården eller sitta gömd på muren vid matsalen, bakom buskarna. Hon tittar ofta på de andra 
barnen när de leker och gungar.  
   I tvåan går en pojke med flera funktionshinder. Han har en egen assistent som följer med honom 
både i skolan och på fritids och det händer att Alice sitter och tittar på dem när de är ute. En dag går 
hon fram till assistenten och säger:  
 - Varför är du här? 
 - Jag är Oskars assistent, säger hon. Han behöver hjälp med saker ibland och då hjälper jag honom 
med dem.  
   Alice går undan och funderar en stund, sedan kommer hon tillbaka och säger:  
 - Jag har ingen assistent.  
 - Nej. Du kanske inte behöver någon.  
 - Jag behöver ingen assistent. Jag är stor nu. Det är bara småbarn som har assistent.       
 
Det intressanta i sammanhanget kring hur Alice slutade gunga är hur ett skolproblem, att 
lärarna upplever att de små barnen inte kan/vågar gunga när Alice är där, omformuleras till att 
bli ett problem för Alice: Gungandet har blivit en rutin hon behöver hjälp med att bryta. 
Rutinen att gå ut på rasten uppmärksammas inte eftersom den samverkar med skolans egna 
rutiner. När Alice inte längre tillåts gunga vet hon inte vad hon ska göra på rasterna. Det här 
är ett återkommande problem i berättelser om skolgången för personer med autism192. Skolan 
bygger på en struktur som när man förstått den i någon mån går att anpassa sig till. Rasterna 
däremot är oförutsägbara, ofta högljudda, och upplevs som otrygga193. 
   Alice söker sällan kontakt med andra än sina närmaste, utom för att förmedla olust. Oscars 
assistent har hon antagligen sett flera gånger på skolgården men aldrig talat med. Att hon 
uppmärksammar hennes närvaro på skolgården kan å ena sidan bero på att hon, i sin 
assistentroll, agerar annorlunda än andra vuxna men också att relationen mellan henne och 
Oskar kanske påminner Alice om hennes egen assistent. När Alice förklarar för henne att hon 
inte har någon assistent och att det beror på att: ”Jag är stor nu. Det är bara småbarn som har 
assistent.” ligger det nära till hands att se orden som direkt övertagna från de vuxna194. Hon 
uttrycker alltså omgivningens sanning som sin egen i något som kan ses som en parallell till 
den förklaring vuxenvärlden ger henne för att förklara varför hon inte längre får gunga.                

7.2.3 Lagsport 
Efter rasten är det idrott. Alice har fortfarande problem med idrottslektionerna. Det är inte det 
motoriska, hon kan springa och simma och cykla men hon har svårt att vänta på sin tur och 
upprätthålla intresset för en aktivitet under hela lektionen. Idag ska klassen spela handboll. 

                                                 
192 Eriksson, F. & Arbin, C. (2012) Inkludering av elever med autism i grundskolan – en studie av elevers 
lärandemiljö Masteruppsats: Malmö Högskola samt Beckman, V. Kärnevik, M. & Schaumann, H. (1994) Gång 
på gång - Pedagogik vid autism Borås: Natur och Kultur s. 139 
193 Ibid. 
194 Scott, C. (2004) Berättelsens teori och praktik – narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv Lund: 
Studentlitteratur s. 114 
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Idrottsläraren pekar ut två elever som sedan ska välja sina lag. De väljer en i taget och till slut är det 
bara Alice kvar. Den som ska välja henne suckar och säger:  
 - Måste hon vara med? 
 - Alla ska vara med, säger läraren. Säg inte så där.  
 - Jaja.  
   Man fördelar band för att alla ska veta vilket lag de tillhör och Alice får ett rött. Hon drar i bandet, 
rullar det mellan händerna och virar det runt kroppen tills läraren tar det ifrån henne och sätter det 
tvärs över hennes bröst.  
 - Sätt på dig bandet ordentligt. Du vet hur det ska sitta.  
 - Ja, jag vet.  
 - Gå bort till ditt lag nu. 
   Under tiden har de idrottsintresserade eleverna i laget lagt upp en strategi. Man bestämmer vart alla 
ska stå i försvarsspelet, hur man ska göra när de andra anfaller, och säger åt Alice att ställa sig längst 
bak. 
   Alice ställer sig där de sagt och springer framåt när de andra gör det och backar tillbaka samtidigt 
som de andra. Hon rör aldrig bollen. När bollen någon gång kommer i närheten av henne ropar någon:  
 - Låt bli den, Alice. Jag tar den. 
 
Här ser vi ett exempel på hur skolans ambition om delaktighet stannar vid formell, rumslig 
inkludering och istället för att leda till medverkan på lika villkor gör att Alices annorlundahet 
betonas och frammanas. Det är välkänt i skolan att Alice, liksom många andra personer med 
autism, har svårt att delta i spel och lekar. Ändå förväntas hon här spela med i någonting hon 
varken uppskattar eller förstår. De andra eleverna vill inte att hon ska vara med, och uttrycker 
det både i ord och handling, och hon tilldelas en passiv roll där hon inte i praktiken deltar i 
spelet annat än i det att hon finns med på planen. Det finns ingen anledning att tro att hon inte 
uppfattar de andras kommentarer195 och sättet hon hanterar det röda bandet kan tolkas som ett 
uttryck för stress. Ändå ska hon delta. Eftersom hennes problem är väl kända kan man anta att 
det inte egentligen finns någon förväntan på Alice att hon ska kunna leva upp till den 
förväntade elevrollen i den här specifika situationen196 men hon tillåts inte heller göra 
någonting annat. Förväntan som läggs på henne är att delta på låtsas och att acceptera sin 
icke-medverkan utan att låtsas om att den finns.  

7.2.4a Att ha överseende med kränkningar.  
Sexorna har varit på skolteater under förmiddagen och kommer sent tillbaka till skolan. De ska äta 
samtidigt som Alices klass, som annars brukar äta sist, och ljudnivån i matsalen är hög. Flera av 
eleverna i sexan knuffar de yngre barnen och några tränger sig före i kön. Två elever som står bakom 
Alice låtsasbråkar med varandra och den ena stöter till henne i ryggen. Alice vänder sig om och ryter:  
 - Ta inte på mig! Gå härifrån. 
   Vaktande lärare kommer fram till henne och tar henne åt sidan.  
 - Sluta skrika, Alice. Så där säger man inte.  
 - De får gå hem.  
 - Nej, Alice. De går också i den här skolan. Säg förlåt.  
 - Förlåt.  
 - Bra. Du får ställa dig sist.  
Alice ställer sig sist och väntar på sin tur. Medan hon väntar nynnar hon för sig själv.     
 
Här ser vi hur kraven som ställs på Alice, som uppges vara desamma som på andra elever, är 
helt andra. Ingen ifrågasätter att sexorna trängs och knuffas och när Alice säger ifrån är det 
hon som får veta att hon har gjort fel. Det kan förstås finnas en genusaspekt i det som sker. 
Det är väl känt att flickor i skolan ofta förväntas anta en accepterande och till och med 

                                                 
195 Nordgren, M. (2000) s. 166  
196 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) s. 13 
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dämpande roll i förhållande till pojkar197. En annan flicka än Alice, som handlar i enlighet 
med skolans förväntningar, skulle ha låtit dem hållas men Alice, som inte uppfattar 
könsrollsförväntningar på samma sätt som andra och dessutom på grund av sin särskilda 
perception198 kanske upplever kroppskontakten som en större kränkning, säger ifrån. Det 
kanske är rimligt att hävda att den här scenen i någon mån synliggör den förväntan som finns 
på hur också andra flickor ska agera i en liknande situation. Kravet, och straffet, blir tydligt 
just eftersom Alice inte uppfattar skolans inställning och anpassar sig så att säga av sig själv 
utan lyfter det som oftast sker undermedvetet till ett rumsligt plan.     

7.2.4b Sluta grina, det är du som har gjort fel. 
När Alice har ätit upp sin lunch ska hon själv ta undan sin tallrik och säga tack för maten till 
bespisningspersonalen. Det här har man tränat med henne ända sedan hon började förskolan och det 
brukar fungera men nu glömmer hon. Innan maten ens är slut reser hon sig och går, utan att ta undan 
efter sig. Vaktande lärare ser henne gå och följer efter henne ut i hallen. När han hinner ifatt henne har 
hon redan satt på sig jackan och är på väg ut men han hejdar henne.  
 - Alice. Kom tillbaka.  
   Hon hejdar sig vid dörren. 
 - Vart ska du gå? 
 - Jag går ut.  
   Han skakar på huvudet.  
 - Du ska äta upp maten och plocka undan efter dig. 
 - Jag har det.  
 - Nej, det har du inte. Kom så får du se. Han visar henne maten som står kvar på bordet. Du har glömt 
det. Alice börjar gråta. 
 - Förlåt. 
 - Gå och sätt dig och ät upp maten. Det är väl ingenting att grina för. Du får sluta grina så fort man 
säger till dig. Det är du som har gjort fel, inte jag. 
   Alice sätter sig vid bordet och äter upp maten, tar undan efter sig och säger: 
 - Tack för maten. 
    Hela tiden gråter hon.  
 
Det är rimligt att anta att det i Alices handlingar i den här sekvensen ligger kvar en stress från 
den tidigare händelsen. Skolan har aktivt tränat henne i en bestämd rutin199 och att hon frångår 
den, inte bara genom att glömma att säga tack för maten utan också genom att gå från bordet 
innan hon har ätit färdigt och dessutom lämna kvar talriken är ett så stort brott mot hennes 
vanliga rutin att det inte kan ses som en tillfällighet. Den vaktande läraren agerar dock som 
om det vore ett medvetet slarv200 från Alices sida, han hanvisar till att: ”Det är du som har 
gjort fel, inte jag.” Alice däremot verkar inte ha uppfattat att hon gått från bordet i förtid. 
   Det är tydligt att Alice har ett stort behov av att göra rätt. Skolan har också tränat henne i 
detta, i att ha fasta rutiner och att disciplinera henne när hon byter mot dem, och här visar hon, 
på ett annat sätt än i årskurs två, att hon blir ledsen och upprörd när hon bryter mot rutiner201 
och förväntningar och gör (vad skolan uppfattar som) fel. När läraren rättar henne reagerar 
hon med att bli ledsen och gråta men inte heller det accepteras. Hon tillåts inte uttrycka 
negativa känslor utan dessa uppfattas som manipulation202, som ett försök att slippa undan 
tillsägelsen.    

                                                 
197 Wahlström, K. (2003) Flickor, pojkar och pedagoger Kristianstad: UR s.65 
198 Dahlgren, S.O. (2004) s.10 
199 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s.31 
200 Johansson, I. (2007) s.142 
201 Ibid. 
202 Socialstyrelsen (2010) s.10  
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7.2.5 Matematik och samarbete 

Efter lunch är det matematik. Alla räknar i sina arbetsböcker. Alice och Emma sitter bredvid varandra 
och viskar. Andra elever samarbetar också men ljudnivån är låg. Läraren går runt i klassrummet och 
hjälper den som behöver. Hon håller ett öga på Alice och Emma och frågar dem flera gånger hur det 
går.  
 - Bra, säger Emma. Det går bra.  
 - Hur har du tänkt där? Kan du visa hur du har tänkt? 
Emma förklarar hur hon har gjort och läraren går vidare men kommer snart tillbaka igen.  
 - Emma. 
 - Ja? 
 - Jag vill inte att du hjälper Alice så mycket.  
 - Det gör jag inte.  
 - Men jag ser ju att du hjälper henne. Det förstår du väl, att hon måste göra det där själv om hon ska 
lära sig nån gång.  
 - Jag gör inte det. 
 - Alice?  
 - Ja? 
 - Har du räknat dina tal själv?  
 - Jag gör det själv, säger Alice. 
 - Ja, jag vill inte att ni sitter och pratar i alla fall. Det stör de andra.  
   Hon går vidare och Emma och Alice fortsätter sitt viskande samarbete. Snart kommer läraren 
tillbaka igen.  
 - Hörde du inte vad jag sa? Ni måste vara tysta. Måste jag flytta på dig? 
 - Nä.   
 - Alice måste lära sig att klara sig själv, säger hon. Du måste sluta hjälpa henne hela tiden. 
 - Jag hjälper henne inte. Hon hjälper mig.  
 - Vad menar du?    
 - Alice är smart, säger Emma. Hon fattar allting med matte, mycket mer än jag, men ibland glömmer 
hon bort vad hon håller på med. Då visar jag, så att hon kommer ihåg och när jag inte fattar så hjälper 
hon mig. 
 - Du behöver inte ljuga. Hur skulle hon kunna hjälpa dig? Jag ser ju att du hjälper henne. Det är ju 
som att fuska, förstår du inte det? Hur ska hon kunna lära sig att klara sig själv om du gör allting åt 
henne hela tiden? 
 - Jag fuskar inte! säger Alice, med eftertryck.  
 
Alice och Emma har utvecklat ett samarbete kring matematiken som är till stöd för dem båda. 
Emma förklarar det här för läraren men blir inte trodd. Läraren anklagar henne för att ljuga 
och fuska. Observationen är gjord vid en vanlig matematiklektion, det är alltså inte fråga om 
någon diagnos eller något prov vilket kanske hade kunnat förklara lärarens reaktion, utan om 
att räkna i boken. Att Alice, på Emmas initiativ, deltar i ett samarbete ses som någonting 
negativt. Observationen faller isär i tre mindre element där läraren tre gånger gör sig ärenden 
till Alice och Emma. Dessa tre tillfällen kan ses som en stegvis ökande disciplinering. I det 
första steget samtalar hon med Emma och ber henne visa hur hon har räknat ut ett tal och 
formulerar inte sina invändningar. I det andra säger hon rakt ut till Emma att hon inte vill att 
de pratar eftersom det stör de andra eleverna och att hon inte ska hjälpa Alice eftersom, och 
här återkommer den pedagogiska invändningen vi har sett tidigare, Alice då inte lär sig att 
klara sig själv. I det tredje steget, när de svagare tillsägelserna inte ger resultat, anklagar hon 
henne för att ljuga och fuska och hotar dem med att de inte ska få sitta tillsammans om de inte 
gör som hon säger. Om vi ska titta närmare på argumenten ser vi att det första, att de stör de 
andra eleverna, faller eftersom ljudnivån är låg och flera av de andra eleverna samarbetar utan 
att det ses som ett problem. När det gäller argumentet att Alice: ”måste göra det själv om hon 
ska lära sig det nån gång.” är det oklart vad hon menar. Alice har lätt för matematik och 
ligger långt före de flesta i klassen. Det är alltså inte fråga om att Alice behöver hjälp med att 
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räkna. Däremot blir hon lätt distraherad och börjar tänka på annat. Det är i det här hon får stöd 
av Emma. Alice får i samarbetet också möjlighet att känna sig kompetent och behövd203.  

7.2.6 Sammanfattning årskurs 5 

Under årskurs fem gör Alice bara undantagsvis motstånd i den meningen att hon får 
raseriutbrott eller skriker och slåss. Istället gråter hon när hon upplever att man ställer krav på 
henne som hon inte kan hantera eller gör henne uppmärksam på att hon har misslyckats med 
någonting. Istället för att uttrycka sin olust verbalt, vid till exempel höga ljud, avstår hon, om 
hon har möjlighet, från att utsätta sig för dem och går därifrån. Det förekommer att hon säger 
ifrån med eftertryck när hon upplever att någon kränker hennes integritet; rör vid henne på fel 
sätt eller förstör någonting hon har gjort. Sådana markeringar uppfattas som trots och 
disciplineras kraftfullt från skolans sida liksom både gråt och försök att gå ifrån situationer.   
   Alice söker viss social kontakt och hon umgås både i klassrummet och ibland på rasterna 
med Emma, som aktivt söker hennes sällskap. Alice tar sällan själv kontakt, ens med Emma, 
men svarar positivt på Emmas kontaktförsök. Deras relation kretsar kring handlingar och 
objekt snarare än relationen i sig; de gör saker tillsammans. Relation uppmuntras inte av 
skolan. Istället försöker lärare hålla isär dem med övertalning och tillsägelser. Tillsägelserna 
motiveras ibland med pedagogiska argument och med hänvisningar till Alices autism. 
Tillsägelserna riktas ofta mot Emma snarare än Alice och bygger på skolans uppfattning att 
relationen är negativ för dem båda. Alice söker inte på samma sätt som tidigare kontakt med 
andra elever för att uttrycka sin vilja eller dela sina upplevelser men sitter ibland och tittar på 
dem när de leker.   
 
7.3 Årskurs 7 
Inför högstadiet byter Alice skola och börjar på högstadiet inne i samhället. Hon åker buss till 
skolan tillsammans med Emma. Alla lärare är nya för henne och ett tiotal elever tillkommer 
från andra klasser. Under årskurs sju verbaliserar Alice på ett annat sätt än tidigare sina 
upplevelser. Hennes tankar redovisas löpande i texten.    

7.3.1 Muntlig redovisning 
På geografin ska klassen ha muntlig redovisning. De har i grupper skrivit om varsitt land. Alice har 
skrivit ensam. Hon har skrivit om Kina. Hon har skrivit många sidor och illustrerat häftet med 
teckningar. Grupper av elever redovisar om olika länder och till slut är det bara Alice kvar. Läraren 
säger:  
 - Ja, och så var det du, Alice.  
   Alla tittar på Alice när hon går fram och ställer sig vid tavlan. Någon viskar och någon annan fnissar 
till.  
 - Här, Alice, säger läraren. Du kan stå här. Vad har du skrivit om? 
 - Kina, mumlar Alice. 
 - Prata högre, säger en elev långt bak i klassrummet. Du hörs inte.  
 - Jag har skrivit om Kina, säger Alice, lite högre. 
 - Jaså. Ja, varsågod, då.  
   Alice står och väger på fötterna. Hon plockar med sina papper och flackar med blicken. Några av de 
andra eleverna halvligger i bänkarna med huvudet på armarna, några väger på stolarna eller skrapar 
med dem.  
 - Kom igen, nu då, säger någon, öka.  
   Alice hostar lite och tittar ut över klassen. Alla tittar på henne.  
 - Kina är ett stort land, säger Alice.  

                                                 
203 Williams, D. (1998) s. 57 
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 - Typ, säger någon, och några skrattar. Alice grimaserar lite och rycker med kroppen. Någon frågar 
läraren:  
 - Måste vi vänta på det här? Jag är hungrig. Några instämmer. Läraren säger: 
 - Tyst nu, och lyssna på Alice.  
 - Mäh. Det här tar ju typ hela dan. Gäspar tydligt.  
   Alice harklar sig och tittar i sina papper, börjar om:  
 - Kina är världens största land.  
 - Du sade det. 
 - Tyst då, säger Emma.   
   Alice tittar upp. Alla tittar på henne. Några viskar. Alice börjar gråta. En kort stund står hon stilla 
medan tårarna rinner nedför ansiktet, sedan skriker hon: 
 - Sluta titta på mig! slänger sina papper på golvet och rusar därifrån.  
   Senare säger Alice:  
 - När de tittar på mig är det som att jag drunknar i deras ansikten. Jag ser vad de tänker om mig, att 
jag är dålig och har fel i huvudet och inte är som dem. När de tittar på mig så där blir jag den Alice de 
ser och då blir jag rädd. Om jag står kvar kanske Alice som är jag inte finns längre sen. Alice som är 
jag drunknar och försvinner och sen finns bara den andra Alice, den de ser. 
 
En muntlig redovisning kan var en stressande situation för vilken elev som helt men för Alice 
blir det övermäktigt. Trots att hon är förberedd och trots att läraren försöker hindra de andra 
från att kommentera henne kan hon inte hantera stressen och kraven204 i situationen. Det finns 
ingen anledning att tro att hon inte uppfattar de kommentarer och den stämning205 som råder i 
klassrummet. Det är meningen att situationen ska vara lika för alla men redan genom att skilja 
ut Alice både fysiskt, hon har arbetat ensam, och tidsmässigt, hon ska redovisa sist av alla när 
lektionen är nästan slut och alla är hungriga, förbereder läraren för att hon ska avvika, man 
kan till och med säga att hon förväntas misslyckas. Ingen vill höra vad hon har att säga, ingen 
lyssnar, ändå förväntas hon utföra redovisningen och spela med i föreställningen. Det kan 
vara värt att lägga märke till att det trots allt varken är lärarens krav eller de andra elevernas 
kommentarer som till slut gör att Alice tappar kontrollen och springer därifrån utan Emmas 
försvar av henne. Det här är någonting som återkommer också i de självbiografiska 
berättelserna, hur andras sympati och vänlighet kan vara oändligt svårare att hantera än deras 
elakhet206. Kanske kan man se det som att Alice, genom Emmas försvar, ser sig genom 
hennes ögon och då inte står ut med bilden av sig själv. Det är en sak att hantera andras 
motvilja, en helt annan sak att stå ut med sympati207. 
   När Alice talar om hur hon upplever att hon drunknar i de andras ansikten kan man å ena 
sidan se det som en perceptiv överkänslighet men också så som hon själv utvecklar det, som 
ett hot mot hennes egentliga själv. Här uttrycker hon tydligt hur hon fortfarande ser sig själv 
som en inre, verklig, Alice och en yttre, som formas av andras förväntningar och 
uppfattningar. Hon uttrycker också hur hon i situationen upplever ett reellt hot mot sitt inre 
jag208 genom den massiva dominansen av de andras syn på henne, en skräck för att drunkna 
och försvinna som sig själv209. Samtidigt, genom att så tydligt uppfatta hur de uppfattar henne, 
visar hon att hon tydligare än tidigare ser sin annorlundahet genom andras ögon och just 
därigenom är mer utsatt för den än tidigare.                 

                                                 
204 Frith, U. (1991) s. 17 
205 Nordgren, M. (2000) s.45 
206 Schäfer, S. (1996) s. 121-122 
207 Ibid. 
208 May, R. (2005) s. 118 
209 Ibid. s. 123 
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7.3.2 Vad gör man hos kuratorn?        
Man bestämmer att Alice ska gå till kuratorn en gång i veckan, för att tala om sin stress och ångest. 
Alice går dit men säger ingenting. Hon berättar för Emma att hon måste gå till kuratorn för att hon har 
fel på huvudet. Emma frågar:  
 - Vad gör ni då, när du går dit? 
 - Inget. Alice rycker på axlarna. Hon ritar samtidigt och tittar inte på Emma.  
   Det går en kort stund. Sedan säger Emma: 
 - Men vad då, nåt gör ni väl? 
 - Inget särskilt.  
 - Varför ska du gå dit då? 
 - Vet inte. Alice tittar upp och tänker efter, fortsätter: 
 - Hon pratar hela tiden men jag hör inte vad hon säger.    
 
Alice förklarar att hon går till kuratorn med att hon: ”har fel på huvudet.” Hon säger inte att 
de andra säger att hon har fel på huvudet utan att hon har det. Det är en betydelsefull skillnad 
eftersom det visar hur hon har börjat se negativa delar av den yttre Alice som sig själv210. I 
viss mån är det förstås en process som har pågått hela hennes liv: hon uppfattar vid den här 
tidpunkten till exempel sin kropp som sin egen och vet att när den fysiska Alice gör någonting 
så är det hon själv som har gjort det. Samtidigt finns det en skillnad mellan att uppfatta sin 
fysiska kropp och sina handlingar och att anta andras syn på den som sin egen. 
   Alices utsaga att kuratorn: ”pratar hela tiden men jag hör inte vad hon säger.” visar på ett 
brott i kommunikationen dem emellan. Kuratorn har säkert ambitionen att Alice ska tala om 
sina känslor men Alice uppfattar det som om hon pratar själv hela tiden. I det kan man läsa in 
en förklaring, inför Emma men kanske också inför henne själv, till varför hon själv inte pratar. 
Det är oklart varför Alice menar att hon inte hör vad kuratorn säger men det kan ses som ett 
uttryck för att Alice ibland, på grund av sin annorlunda perception, har svårt att särskilja tal 
från andra ljud211 eller om det har med öppenhet i kommunikationen att göra. Det här är 
någonting återkommande i skolans berättelse om Alice. Man talar om hur hon inte 
kommunicerar, hur hon inte lyssnar på det man säger, men tillsägelser och instruktioner är 
egentligen ensidig, enkelriktad, kommunikation212. För att kommunikationen ska fungera 
också på ett djupare plan behöver den vara öppen, och ömsesidig213, vilket alltid medför en 
känsla av fara eftersom den som aktivt möter en annan människa på lika villkor alltid löper en 
risk att förlora kontrollen över sig själv och förändras214. Det här är någonting som 
återkommer i beskrivningar av autism215, men här handlar det inte om att Alice avstår från att 
kommunicera utan om att företrädare för skolan i kontakten med henne använder sig av 
enkelriktad kommunikation.          

7.3.3 En annan sorts människa 
Det är genomgång på matematiken. Klassen har börjat med ekvationer. Många tycker att det är svårt. 
Alice, däremot, tycker att det är lätt. Hon har redan lärt sig att räkna med ekvationer. Matteläraren 
förklarar en gång och två gånger, men det är alltid någon som inte förstår.  
 - Vadå, jag fattar inte. Väger på stolen. Varför ska vi lära oss det här? 
Läraren tar det igen.  
 - Nä, jag fattar inte. Tuggar på pennan och kastar sudd. 
 - Ni andra kanske kan börja, så kommer jag till dig.  

                                                 
210 Scott, C. (2004) s. 114 
211 Gerland, G. (1996) s. 95 och 122 
212 Habermas, i Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 296 
213 May, R. (2005) s. 32 
214 Ibid. samt Grandin, T. (1994) s. 91 
215 Grandin, T. (1994) s. 25 och Williams, D. (1998) s. 147 
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 - Men alltså, jag fattar ju inte.  
   Innan de andra hinner börja räkna har han fått läraren att förklara igen.   
 Och igen.  
   Alice försöker räkna själv. Hon börjar nynna lågt men någon hyssjar åt henne och säger: 
 - Jag hör inte. Alice låter.  
 - Du måste vara tyst, Alice, när vi har genomgång.  
   Läraren tar det en gång till.   
 - Näe. Nej, jag fattar inte.   
   Det är oklart om han verkligen inte förstår eller låtsas för att få tiden att gå.   
 - Men du är ju typ dum i huvet också, säger eleven intill. De andra skrattar och läraren tar det ännu en 
gång till. Till slut tröttnar Alice. Hon vänder sig till pojken och säger:   
 - Det är inte svårt.  
 - Va? 
 - Varför förstår du inte? Det är lätt. 
 - Som om du var så jävla smart då. Jävla [ohörbart] Några skrattar.  
 - Vadå smart? Alice tittar på honom. Det är enkelt. Varför fattar du inte? 
 - Så där får du inte säga, Alice, säger läraren. Alla lär sig olika. 
   Senare säger Alice:  
 - De tror inte att jag hör när de pratar om mig. De tror inte att jag blir ledsen när de säger saker och 
skrattar åt mig. Det är som att de tror att jag är nån annan sorts människa än de, eller i alla fall inte nån 
människa på riktigt. Ibland tror jag det också. Du vet, hur man kan spela människa ibland? Det gör jag 
när jag inte vill låtsas om att jag är konstig. Då låtsas jag ett tag att jag är som de, likadan, men det är 
svårt och man kan aldrig veta säkert att man kommer ihåg allting. Jag glömmer alltid nånting och så 
avslöjar de mig och så ser jag på dem att de tänker om mig att jag inte är på riktigt. Inte likadan som 
de.            
 
Alices behov krockar återigen med skolans förväntningar. Eftersom hon redan behärskar det 
genomgången gäller uppfattar hon den som meningslös och uppfattar inte216, eller har inte 
tålamod med, de andras andra bristande förkunskaper. Samtidigt är det oklart om eleven som 
begär fler genomgångar verkligen inte förstår eller om det handlar om en social maktkamp, en 
fråga om vem som egentligen behärskar klassrumssituationen. Kanske är det en kombination 
av dessa. Även om vi förutsätter att han inte förstår genomgången, och skulle behöva någon 
annan typ av förklaring, kvarstår ändå det faktum att han aktivt förhindrar lektionen från att 
gå vidare, trots lärarens försök att avsluta den offentliga genomgången och gå vidare enskilt. 
Alice försöker till en början hantera situationen genom att avskärma sig från den men hennes 
nynnande uppfattas, eller utnyttjas, av andra elever som ett störningsmoment217 och hon blir 
tillsagd att vara tyst. När hon sedan tröttnar, på att inte kunna räkna själv eller på den andra 
elevens sociala maktspel med läraren, och säger ifrån blir hon skapt tillrättavisad av både 
läraren och den andra eleven. Även här kan vi uppfatta det som sker i könsrollstermer. Alice 
agerar inte på det sätt hon, som flicka, förväntas och brottet mot reglerna uppfattas på ett 
annat sätt än när en annan (manlig) elev kommenterar samma sak. Under sekvensen blir Alice 
i skolans ögon situationens problem, hon spelar den roll hon förväntas spela218 och 
disciplineras därefter.  
   Alice tänker på sin annorlundahet och på hur andra människor uppfattar och ser på henne219. 
Hon uppger att andra ser henne som en annan sorts människa än de220 och reflekterar över om 
de inte förstår att hon känner på samma sätt som andra och blir ledsen av deras 

                                                 
216 Baron-Cohen, S. (1995) s. xvii 
217 Socialstyrelsen (2010) s. 10 
218 Säljö, R. R. & Hjörne, E. (2008) s. 53 
219 Schäfer, S. (1996) s. 95 
220 Ibid 
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kommentarer221. Samtidigt visar hon i sin berättelse om att låtsas vara, eller spela, människa, 
att hon själv också tänker på sig själv i de andras termer. Kanske upplever hon att hon 
förväntas spela den här rollen. Hon uppger att det är en strategi hon tar till när hon inte vill 
märkas eller avvika222 men det är ett spel som kommer att misslyckas eftersom hon inte 
behärskar spelreglerna.               

7.3.4 Jag är van 
Alice behöver hjälp. Hon räcker upp handen och väntar en stund, men läraren är upptagen med en 
annan elev och ser henne inte. Efter en stund reser hon sig och går fram till läraren, som står böjd över 
en annan elevs arbetshäfte. Fast de talar med varandra sträcker hon fram sitt eget häfte och börjar 
prata. Läraren säger:  
 - Nu hjälper jag Majken. Du får vänta på din tur.  
   Alice tystnar men står kvar precis intill. Till slut säger läraren till Majken:  
 - Du, jag måste ta det här först, men jag kommer strax tillbaka. 
   Majken nickar.  
 - Det är okej. Hon tittar på Alice. Jag är van. 
Senare säger Alice:  
 - Luften är tjock runt mig och jag kommer inte igenom. Alla andra bor i den vanliga, lätta, luften men 
i den tjocka luften är allting svårt. Då måste jag tänka på allting jag ska göra, hur jag ska röra mig och 
vad jag ska säga. Inte som i det andra livet, där finns inte kroppen och allting är överallt. Ibland, när 
jag ritar och rider och när jag är med Emma är luften tunn och då behöver jag inte tänka så mycket på 
allting. Då är det nästan som i det riktiga livet. Är det så det är att vara normal?   
 
Det här är en kort sekvens som illustrerar hur Alice på ett ytligt plan vet hur hon förväntas 
agera men ändå inte beter sig på ett sätt som uppfattas som normalt vilket leder till att hon 
uppfattas som avvikande. Hon räcker upp handen och väntar. När hon inte omedelbart får 
hjälp söker hon sig till läraren utan att lägga märke till, eller bry sig om, att han är upptagen 
med en annan elev. När hon blir rättad i sitt beteende backar hon men står kvar vilket 
uppfattas som så störande att läraren avbryter sig och går till henne. Mellan läraren och 
Majken uppstår ett ömsesidigt samförstånd om Alice som ett problem. Ett besvär som måste 
tolereras.  
   I en annan tolkning kan vi se hur Alice, när hon fastnar i sitt arbete, inser att hon behöver 
hjälp223 och aktivt söker kontakt224 med läraren för att lösa sitt problem. Det kan alltså ses 
som ett uttryck för att hon, när hon får ett problem, identifierar ett möjligt sätt att lösa det225 
och tar initiativ till social kontakt som ett medel för att lösa det226, vilket kan ses som 
någonting positivt i ljuset av de traditionella problemen vid autism. Här uppfattas hennes 
kontakt istället som ett problem läraren och Majken kan mötas i samförstånd kring. Alice blir 
alltså ett medel för att skapa en känsla av närhet och förståelse mellan andra personer. 
I det Alice berättar om luften kan man se ett uttryck för den tudelade världsuppfattning som är 
vanlig bland personer med autism227 och den medföljande dubbla självbilden. Det hon säger 
är att när luften tätnar runt henne, vilket kanske kan förstås som ett slags ångest eller 
stressupplevelse, blir allting svårt: till och med att formulera ord och att alls röra sig. 
Människor omkring henne vill tvinga henne att vara i deras liv, vilket kan ses som ett tvång 
att vara den yttre, kroppsliga Alice, men samtidigt är inte tudelningen konstant. Alice uppger 
själv att luften ibland kan vara lätt också i den yttre världen, kanske är det då hon är som mest 
                                                 
221 Mill, J. S. i Avramides, A. (2001) s. 35  
222 Williams, D. (1998) s.25  
223 Miyake, A. Friedman, N. Emerson, M. Witzki, A. Howerter. & Wager (2000).  s.49-100 
224 Dahlgren (2004) s.16 och Socialstyrelsen s.15 
225 Ibid. 
226 Jensen, M. & Harvard, Å. (2009) s. 211 
227 Jansson, H. (2007) s. 15 och Johnsson, I. (2007) s. 87   
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närvarande utan att känna ångest inför den. Det här inträffar när hon gör eller skapar 
någonting eller i social samvaro med Emma228. I sin fråga: ”Är det så det är att vara 
normal?” visar Alice inte bara att hon uppfattar den lätta luften som ett idealläge andra lever i 
för jämnan, utan också att hon ser sig själv, sådan hon är för det mesta, som onormal.                  

7.3.5 Volymen är på alldeles för högt inne i huvudet.  
Flera lärare upplever att Alice ägnar för mycket tid och uppmärksamhet åt sina intressen. Hon får ofta 
bra resultat på proven men lärarna upplever inte att de får någon riktig kontakt med henne.  
 - Hur ska jag kunna veta om hon hör när hon inte lyssnar. Hon sitter med de där teckningarna hela 
tiden, hur ska hon då kunna koncentrera sig på det hon ska?  
 - Är det inte det så är det de där evinnerliga nynnandet. Jag försöker säga åt henne, men hon fattar ju 
inte att hon stör de andra.  
   Specialpedagogen säger:  
 - Det är inte bra för de här ungdomarna med för mycket stimuli, vi får försöka hjälpa henne att 
fokusera på det som är viktigt. Hon behöver tydliga regler att förhålla sig till. Vi måste hjälpa henne 
att fokusera så att hon kan lyssna ordentligt.    
   Man bestämmer sig för att hindra Alice från att hålla på med annat under skoltid.  
Alice själv säger:  
 - Jag måste göra nåt. Om jag inte har nånting att göra så hör jag inte vad de säger. Då smälter rösterna 
ihop med alla andra ljud. Det är så mycket ljud hela tiden som de inte hör. Jag orkar inte höra på och 
då är det som att min hjärna somnar lite. Om jag gör nåt samtidigt så kan jag lyssna men de tror mig 
inte. Det tror att jag säger som det inte är bara för att de gör det själva. Ibland är det som att volymen 
är på alldeles för högt inne i huvudet och ibland är det inget ljud alls. När det är så där högt på så går 
jag sönder. Inuti. Förut skrek jag men de ville inte det. De vill inte att det ska märkas att jag går 
sönder, för då kan de låtsas att det inte händer. De vill inte att jag ska låtsas om det. 
 
Alices strategier för att fokusera uppfattas av skolan som distraktioner i sig. Medan Alice 
uppger att hon ritar och nynnar för att kunna fokusera på det de säger och hindra sin hjärna 
från att ”somna”229 uppfattar kollegiet hennes handlingar som störningsmoment för både 
henne själv och andra elever. Skolans uppfattning om situationen förklaras och rättfärdigas 
återigen genom specifika hänvisningar till vad som är riktig pedagogik vid autism230. Man 
bestämmer sig för att hindra Alice från att göra sådant som man uppfattar som störande. Det 
kan vara värt att lägga märke till att ingen uttrycker någon oro för att Alice inte ska klara sina 
betyg. Den oro man formulerar är löst hållen och handlar om lärarnas egen upplevelse av att 
Alice inte lyssnar på det de säger. Det här är ett mönster som går igen från tidigare forskning 
om elevvårdsmöten231 där det mer handlar om en förhandlad avvikelse från en tänkt 
normalitet än om specifika inlärnings- eller kunskapsproblem.  
   Alice själv är väldigt tydlig i sin beskrivning av sina strategier. Hon förklarar det med att: 
”volymen är på alldeles för högt inne i huvudet” och att hon då upplever att hon går sönder. 
Det här kan ses i ljuset av hennes annorlunda perception och jämföras med självbiografiska 
berättelser om den yttre, perceptiva, världen som smärtsam och hotfull232. Dessutom visar hon 
att hon har uppfattat skolans linje: ”de vill inte att jag ska låtsas om att jag går sönder, för då 
kan de låtsas att det inte händer.” Kravet som riktas mot Alice, som hon uppfattar det, är 
alltså att hon ska lära sig att spela ”normal” och dölja sina känslor.  

                                                 
228 Johansson, I. (2007) s. 86 
229 www.nyforskning.se/psykologi 2014-04-10 
230 Sjödin, S. (2013) s. 44 
231 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) s. 156  
232 May, R. (2005) s. 27 
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7.3.6 Jag vet inte vad det är för fel på mig. 
Alice drar sig undan på rasterna eller sjunker in i sig själv och sina intressen. Om ljudnivån är hög 
händer det att hon sjunger, nynnar eller fladdrar med fingrarna. Ibland när timmen börjar har hon inte 
kommit tillbaka. 
   Emma frågar de andra och frågar lärarna men ingen har sett henne sedan förra timmen.  
 - Sätt dig ner så kommer hon säkert snart.  
   Emma sätter sig men Alice kommer inte tillbaka. Hon vill gå och leta men läraren säger åt henne att 
sitta ner och sköta sitt, låta Alice ta ansvar för sig själv.  
   Efter en stund reser sig Emma igen.  
 - Sitt ner, säger läraren.  
 - Jamen… 
 - Du kan inte ta ansvar för Alice. Hon måste lära sig att hålla ordning själv. Läraren kommer fram till 
hennes plats.  
 - Förresten så borde du inte vara så mycket med henne. Läraren böjer sig ner och forsätter: 
 - Du hjälper henne inte. Har du tänkt på det? Att du hindrar henne från att lära sig att ta ansvar hålla 
ordning på sitt eget arbete när du är så mycket med henne? Va? 
 - Nä… 
 - Nej, du har inte det, eller hur? Det är inte bra för henne och inte för dig heller. Märker du inte att de 
andra funderar? Varför kan du inte vara med dem istället? Det är inte bra för dig att du bara tar hand 
om henne hela tiden. Hur ska du kunna få några riktiga vänner när du bara är med henne hela tiden.  
 - Alice är min vän.  
 - Det är hon väl inte. Hon bryr sig bara om sig själv.  
 - Gör hon ju inte, säger Emma med låg röst.  
   Läraren reser sig upp och klappar henne på armen.  
 - Tänk på det jag har sagt. Du måste tänka lite mer på dig själv om du ska klara betygen.  
   Emma sitter tyst en stund. Sedan reser hon sig upp och går därifrån.  
   Hon hittar Alice inne på skoltoaletten. Hon gråter. När Emma frågar henne varför hon är ledsen kan 
hon inte förklara. Hon säger: 
 - Jag vet inte vad det är för fel på mig. 
Senare säger Alice:  
 - Jag vet inte vad det är för fel på min hjärna, varför jag är så dålig. Jag kan inte säga så att de förstår 
vad jag säger och de vill inte höra på heller. De tror inte att jag hör vad de säger men jag hör allting. 
De säger att jag inte förstår men det gör jag visst. De är rädda för mig. De tycker att jag är otäck för att 
jag inte är som dem.   
   De säger att jag är en massa saker bara för att de säger att jag har autismen. Autismen är ett spöke. 
Ett spöke som hindrar mig från att göra sådant jag vill och får mig att säga saker jag inte menar. När 
de andra tittar på mig är det autismen de ser. Ingen ser mig.  
 
Alice upplever situationen i uppehållsrummet som stressande och drar sig undan. Om hon 
stannar använder hon någon av sina strategier: om hon har möjlighet ritar hon eller läser, 
annars händer det att hon nynnar eller använder sig av stereotypa beteenden233. Det är tydligt 
att hon använder dem för att hantera stress234.  
   Läraren använder två typer av argument för att hindra Emma från att gå efter Alice. För det 
första hänvisar hon till Emmas egna intressen och säger rakt ut att hon inte borde umgås med 
Alice eftersom det stör henne i hennes skolgång, påverkar hennes betyg och hindrar henne 
från att få andra ”riktiga” vänner. Genom det andra argumentet vädjar hon till Emmas 
omtanke om Alice och använder återigen det pedagogiska argumentet att deras relation 
hindrar Alice från att lära sig att ta ansvar för sig själv och sin situation. När Emma försvarar 
Alice och säger att de är vänner förnekar läraren att Alice överhuvudtaget skulle kunna ha 
några vänner eller bry sig om någon annan än sig själv. Lärarens kategoriska syn på Alice, 

                                                 
233 Beckman, V. m.fl. (1994) s. 148-149 
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vilken överensstämmer med skolans generellt235, blir här tydlig liksom hennes aktiva strävan 
att förhindra flickornas relation. 
   Här skiljer inte Alice längre på samma sätt som tidigare mellan sitt egentliga, inre, jag och 
det yttre. Istället är det i utsagan henne själv det är fel på, hon som är dålig och hon som 
misslyckas med att meddela sig med andra. Alices olika roller flyter ihop och gränserna 
mellan dem är inte längre tydliga. Hon verkar inte längre vara säker på sig själv och sin 
identitet varken i det yttre eller inre. Samtidigt uppfattar hon autismen som en skugga, ”ett 
spöke”, skiljd från henne själv men hon vet också att spöket är det enda andra ser236. På ett 
sätt kanske man kan säga att hon har förlorat kontrollen över spöket och inte längre vet vem 
hon själv är.    

7.3.7 Efteråt 
Senare på våren vägrar Alice gå till skolan. När föräldrarna försöker få henne att gå dit skriker hon och 
gråter. De uppger att hon pratar mindre, svarar enstavigt på tilltal, försjunker djupt i sina intressen och 
utvecklar fysiska stereotypiska beteenden. Skolan hotar med vite men Alice vägrar gå dit. Under några 
månader sammanställer hennes mentor varje vecka uppgifter från skolans olika ämnen och lämnar de 
till henne. Alice gör det hon ska men hennes föräldrar upplever att hon är ledsen och känner sig 
ensam.   
   Under en konferens bestämmer man att Alice ska börja i den särskilda undervisningsgruppen men 
innan hon hinner börja tas ett policybeslut i kommunen att alla sådana grupper ska läggas ner. Alla 
elever ska gå i den vanliga skolan. I en skola för alla. 

7.3.8 Sammanfattning årskurs 7 

Alice relation till Emma har vuxit starkare och de håller ihop under rasterna och sitter 
tillsammans under lektionerna. Emma försvarar henne mot andra elever och lärare och ser till 
att hon kommer i tid och har med sig rätt böcker. När Emma är borta fungerar inte rutinen och 
Alice blir stressad, hon kommer för sent och glömmer sina böcker. Alice själv uppger att hon 
i relationen till Emma kan andas, att luften runt henne blir lätt och att hon känner sig 
”normal”. Normal betyder för henne i det här fallet en frånvaro av ångest och stress. Man kan 
tolka det som att hon inte på samma sätt som annars känner av sin autism. Från skolans 
perspektiv är deras relation ett problem. Man menar att den missgynnar dem båda och att både 
Emmas betyg och sociala relationer och Alices självständighet skulle utvecklas bättre om de 
inte var tillsammans så mycket. Vid sidan av Emma tar Alice inte initiativ till social kontakt 
om hon inte har ett bestämt syfte, till exempel att få hjälp med en uppgift eller att få arbetsro. 
Hon söker inte som tidigare kontakt för att uttrycka sina tankar och känslor. Alice uttrycker 
sällan sin vilja eller olust inför sinnesintryck men det händer att hon tappar kontrollen och går 
ifrån situationer hon upplever som stressande eller påfrestande.      
   Alice pendlar i sin uppfattning om autismen mellan att uppfatta den som en parasitär skugga 
eller ett spöke som hindrar henne från att utrycka sig och får henne att göra och säga saker 
hon inte menar och att uppfatta den som en del av sig själv. Hon har en viss självkännedom 
och vet med sig att vissa situationer är svårare för henne att hantera än andra. För att bibehålla 
en känsla av kontroll i svåra situationer har hon utvecklat strategier som dels fungerar som ett 
sätt att fokusera och blockera intryck dels att förhindra att hon sjunker ner i sig själv. Hon 
uttrycker det själv som att hennes hjärna somnar. När hon upplever stress och ångest ökar de 
här beteendena, hon förlorar kontrollen över dem och sjunker in i sig själv. De här strategierna 
uppfattas av skolan som störningsmoment och bemöts med disciplinära åtgärder.                
   Alice visar i både handling och ord att hon är medveten om andra elever och lärares syn på 
henne. Hon läser in tankar och känslor hos andra och upplever att hennes inre jag drunknar i 
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de andras uppfattning om henne vilket hon uppfattar som ett direkt hot mot sitt vara. Hon är 
klar över att hon genom andras ögon uppfattas som avvikande; som en annan, sämre, sorts 
människa och att hon förväntas låtsas vara ”normal” och dölja att hon upplever stress och 
ångest. Samtidigt är inte rollfördelningen mellan den inre Alice och den yttre lika stark som 
tidigare. På samma sätt som hon pendlar mellan att uppfatta autismen som något yttre och 
någonting i henne själv är hon inte längre säker på var gränsen går mellan henne själv och den 
Alice de andra ser, den Alice som har autism och gör konstiga saker. Hon har alltså börjat 
uppfatta sig själv som varande den yttre Alice men det är en konfliktfylld självbild eftersom 
hon uppfattar den yttre Alice som ett hot mot sin inre, egentliga, identitet. Alice är inte längre 
säker på vem hon är.             
 
7.4 Skillnader och likheter i ett longitudinellt perspektiv 

7.4.1 Generella drag och aspekter 

Alices annorlunda perception gör att hon upplever obehag och blir stressad i situationer då 
andra inte gör det. Det kan handla om avvikelser från rutiner, om en rörig miljö med många 
intryck eller om krav och tvång. I årskurs två gör hon motstånd mot sådant hon upplever som 
olustigt eller obehagligt genom att säga till och kommunicera sin vilja och upplevelse. Hon 
kräver av omgivningen att den ska ampassa sig efter hennes vilja och behov. Om hennes 
motstånd avvisas eller ignoreras kan uttrycket växa till raseriutbrott och handlingar av fysiskt 
motstånd som hon till slut själv tappar kontrollen över. När utbrotten avvisas drar hon sig in i 
sig själv och slutar kommunicera. I årskurs fem händer det fortfarande att hon uttrycker 
upplevelser av olust eller obehag men nu gråter hon istället för att få raseriutbrott. Istället för 
att kräva att det som orsakar hennes smärta eller besvär försvinner eller förändras vänder hon 
sig motstånd mot sig själv och förvandlar det till en anklagelse om misslyckande. Det händer 
att hon istället för att stanna i en situation som upplevs som plågsam går därifrån. Under 
årskurs sju uttrycker hon sällan sin vilja eller upplevelse men det händer fortfarande att hon 
lämnar en obehaglig situation. Hon är medveten om att det finns ett krav på henne från 
skolans håll att inte låtsas om smärtan och anklagar sig själv när hon misslyckas med att leva 
upp till förväntningarna. Istället för att göra motstånd har hon utvecklat strategier för att 
hantera sina problem. Om hon kan rita så gör hon det, annars nynnar hon eller fladdrar med 
fingrarna. Hon uttrycker själv att strategierna hjälper henne att fokusera på det som är viktigt 
och undvika att, som hon säger, hjärnan somnar. 
   Alice uttrycker hur hon uppfattar sig själv ur två olika perspektiv. Å ena sidan har hon sitt 
inre, subjektiva, jag och å andra sidan den fysiska Alice som finns och agerar i den konkreta 
världen. När världen omkring henne är för påfrestande uttrycker hon en vilja att vara någon 
annan, och därmed slippa ifrån det som är svårt, och hon visar också tecken på att till en del 
också uppleva att obehaget lindras när hon leker rollekar och föreställer sig vara någon annan.  
Under senare observationer leker inte Alice rollekar längre och tudelningen mellan hennes 
inre och yttre jag blir allt svagare. Hon uttrycker en tilltagande känslighet för andras syn på 
henne och visar en konfliktfylld tendens att acceptera den yttre Alice, så som hon konstrueras 
i relation till andra människor, som den egentliga. Det här hänger också ihop med hur hon ser 
på sin autism. Till en början är hennes insikt i beteckningen av sina problem begränsad och 
hon uttrycker en förståelse av autismen som en smittsam sjukdom. Senare förklarar hon den 
som ett spöke, en del av henne som ligger i vägen och hindrar henne från att göra det hon vill 
och säga det hon menar. Spöket kan förstås som mer eller mindre identisk med den yttre Alice 
och i takt med att den inre Alice blir svagare identifierar hon sig successivt allt mer med sin 
autism. Man kan säga att Alice under åren går från en intuitivt relationell uppfattning om sig 
själv och sina problem mot en allt mer kategorisk.         
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   Vid de första observationerna söker Alice tydligt kontakt med andra, både vuxna och barn. 
Hon söker kontakt för att kommunicera sin vilja men också för att berätta om sådant hon 
tänker eller för att få veta vad någon annan gör. I kontakten med en annan, om den bejakas, 
kan hon lindra sin stress och ångest och dela erfarenheter även om hon ofta, men inte alltid, 
vill hålla fast konversationer vid konkreta handlingar och objekt. Hon agerar och reagerar på 
ett annorlunda sätt som närmast påminner om handlingarna hos ett flera år yngre barn och det 
är när hon bemöts på det sättet som hon svarar positivt på kontakten. Emma visar mer intresse 
för henne än andra barn och Alice svarar positivt på hennes kontaktförsök. Under årskurs fem 
tar hon inte längre initiativ till sociala kontakter annat än i undantagsfall men Emma har hållit 
fast vid deras relation och de samarbetar under vissa lektioner. I de senaste observationerna 
tar Alice bara kontakt med andra än Emma för att stilla ett tydligt behov, att få hjälp med 
skolarbetet eller arbetsro. I relationen med Emma kan hon dela sina intressen och samarbeta 
och hon uppger själv att hon i relationen ibland kan slippa ifrån sina problem och uppleva 
världen så som hon tänker sig att andra gör det.      
   Alices kontaktförsök under tidigare år, hennes strävan att kommunicera sin vilja och sina 
känslor möts från pedagogiskt håll med likgiltighet, avvisande eller disciplinerande motstånd. 
Detsamma gäller hennes intressen och relationen till Emma. Det finns naturligtvis undantag 
men de är tillfälliga. Strategin förklaras och rättfärdigas dels med hänvisning till skolans 
resurser och villkor: materialet ska räcka till alla och det blir stökigt på golvet, dels genom 
pedagogiska argument och hänvisningar till vad som är bra för elever med autism. Alices sätt 
att hantera sin stress och ångest bemöts med tillsägelser och hon anpassar sig och ändrar 
strategi, vilket inte spelar någon roll. Alice själv uppger att hon uppfattar skolans förväntan att 
hon inte ska låtsas om sin stress och sitt obehag utan låtsas som om de inte var där, för att det 
inte ska märkas hur hon mår.  

7.4.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis framträder några generella drag och aspekter särskilt under Alices 
skoltid. 
   För det första syns en skillnad i hur hon hanterar sin annorlunda perception och utrycker sin 
vilja. Under årskurs två tar hon initiativ till att kommunicera sin vilja och sina känslor medan 
hon under senare år strävar efter att dölja sina reaktioner och drar sig undan.      
   För det andra hur den strävan efter att ta kontakt och kommunicera med andra, både fysiskt 
och verbalt som syns under tidigare år senare försvunnit. Den enda person hon har en 
ömsesidig relation med är Emma.       
   För det tredje syns en skillnad i hur hon förklarar och förstår sin autism.  Från att ha en 
endast verbal förståelse av autismen som en smittsam sjukdom uppfattar hon den efterhand 
allt mer som en del av sig själv.  
   Gemensamt för ovanstående aspekter är att de uttrycker delar av hur hon uppfattar och 
förstår sig själv och sin relation till omgivningen. Medan hon som liten skiljer tydligt mellan 
sitt subjekt och objekt utvecklar hon med åren en alltmer konfliktfylld självbild där hon inte 
längre håller fast vid sitt inre själv. Sammanblandningen av subjekt och objekt färgas av 
andras uppfattningar om henne och hennes autism.           
   Alla de här aspekterna står i relation till skolans pedagogiska linje och påverkas av skolans 
bild av vem Alice är och vad som är rätt för henne.      
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8. Diskussion  
Min ambition med studien En skola för Alice är att visa en bild av hur livet i skolan kan te sig 
för en elev med högfungerande autism och hur hennes upplevelse av sin situation förändras 
genom åren. De centrala frågorna i det här arbetet har kretsat kring hur Alice förstår och 
uttrycker sig själv, sin identitet och sin situation i skolan; hur hon relaterar till och 
kommunicerar med andra; hur hon förstår och förklarar sina problem och hur hon uppfattar 
och påverkas av skolans berättelse om henne. 
   Mina resultat bygger till stor del på inlevelse och tolkning och det är förstås omöjligt att 
veta om de är absolut korrekta. Det är naturligtvis möjligt att min upplevelse av Alice och min 
förståelse av hennes problem, trots min strävan efter metodologisk reduktion, har färgats av 
min förförståelse eller till och med att det handlar om projektion. Det är i praktiken lika 
omöjligt för mig att säkert veta vad Alice tänker och upplever som det är att någonsin veta 
någonting alls om en annan människas känslor och tankar. Ändå har jag gjort undersökningen. 
Anledningen till detta är att om jag, i ljuset av dessa förbehåll, hade avstått från att försöka 
fånga berättelsen om Alice hade jag låtit skolans berättelse om henne stå oemotsagd och i 
praktiken också deltagit i den historieskrivning som fokuserar på hennes autism och glömmer 
bort Alice som person.     
   I diskussionsavsnittet nedan diskuterar jag resultatet av analysen i relation till aktuell 
forskning, teoretiska utgångspunkter och självbiografiska berättelser om att leva med autism. 
Jag kommer att ta upp kognitiva, sociala och pedagogiska perspektiv på materialet men 
huvudtemat, i ett longitudinellt perspektiv, är Alices självbild och uppfattning om sig själv i 
relation till sin omgivning. Med andra ord: Alices berättelse om sig själv237. 
    
8.1 Att uppfatta och strukturera omvärlden 
Eftersom Alice, liksom andra personer med autism, har en annorlunda perception238 upplever 
hon saker och ting på ett annat sätt än andra elever. Till skillnad från andra, som automatiskt 
sållar bort intryck och signaler som inte upplevs som relevanta, registrerar hon allting239 och 
varje prioritering eller sortering sker på ett medvetet plan240. 
   Enligt teorin om central koherens uppfattar personer med autism generellt världen i detaljer 
och har svårt att sammanfoga de här detaljerna till helheter241. Det är tydligt att Alice i sin 
uppfattning av omvärlden utgår från detaljer och föredrar att fokusera på delar snarare än 
sammanhang men samtidigt visar hon en tydlig vilja och strävan att ordna och strukturera 
dessa intryck. I det här sammanhanget blir det svårt att helt hålla fast vid tesen att svag central 
koherens alltid bara innebär att man ser enskilda detaljer242 men inte kan konstruera helheter 
utifrån dem. Alices protester mot den ännu inte färdigtecknade giraffen visar att hon redan i 
början hade en inre bild av hur figuren skulle komma att se ut och att den inte skulle få plats 
på tavlan och om hon inte hade haft en förförståelse av hur de djur hon bygger inifrån och ut 
skulle se ut hade det varit omöjligt för henne att skapa dem. Detaljerna hade stannat vid just 
enskilda enheter och aldrig strukturerats till ett sammanhang. Faktum är att den här strävan 
efter att strukturera intryck och detaljer för att hitta mönster och sammanhang är ett 
utmärkande drag för Alice och något som går igen också i de självbiografiska berättelserna 
om att leva med autism243. Egentligen är det inte förvånande. De flesta människor har en 
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induktiv förståelse av sin omvärld244, vi strävar efter att systematisera, förklara och förstå 
världen vi lever i, och det finns ingen anledning att tro att Alice skulle vara något undantag. 
Eftersom hon har en annorlunda perception, och upplever sin omvärld på ett annat sätt än 
andra, blir hennes strukturerande strategi delvis en annan. Den induktion som hos människor 
med stark central koherens är automatiserad245, och inte alltid av godo eftersom den leder oss 
att förbise detaljer och uppfatta saker på ett felaktigt sätt, kanske hos Alice är en intellektuell, 
om än inte nödvändigtvis medveten, process. Den yttrar sig som ett intresse och som en 
forskande inställning till omgivningen. Kanske är det så att hjärnan, vid högfungerande 
autism, strävar efter att kompensera för den svaga koherensen och söker alternativa sätt att 
strukturera intrycken och göra världen hanterlig och begriplig.  
   Skolans attityd till Alices forskande, undersökande intresse är avståndstagande, för att inte 
säga negativ. Man tycker att hon använder för mycket material, att hon skräpar ner och 
rättfärdigar sin motvilja med ett pedagogiskt argument: Det blir otydligt för henne vad man 
gör i skolan om hon får hålla på med det hon vill. Det finns förvisso pedagogiska strategier 
för arbete med personer med autism som betonar vikten av att strukturera både tiden och 
rummet i skolan och i viss mån kanske skolans argument lutar sig på sådana råd men de 
används för att förklara varför Alice inte ska tillåtas göra sådant hon tycker om. Skolarbete är 
alltså inte att undersöka hur saker och ting fungerar och är konstruerade eller att försöka förstå 
hur världen hänger ihop. Skolarbete är att sitta stilla och göra som man blir tillsagd. Att göra 
uppgifter man uppfattar som meningslösa och att aldrig ifrågasätta. Är det det här som är 
skolans syfte och mål? Samtidigt talar men inom till exempel den pedagogiska inriktningen i 
Reggio Emilia om det skapande och forskande barnet246 och strävar efter att väcka en 
nyfikenhet hos barn inför hur världen ser ut och fungerar. Här ses det som ett besvär.  
    
8.2 Att bli den man är 
Den perceptiva överkänsligheten, att Alice är öppen för mängder av sinnesintryck, gör att 
världen omkring henne upplevs som kaotisk och plågsam247. I yngre år gör Alice medvetet 
motstånd mot det hon upplever som smärtsamt eller ångestladdat. Hon säger ifrån, och får 
raseriutbrott, när klassen ska sjunga för en elev som fyller år och när en teckning inte är 
färdig. En rörig miljö med många intryck eller brott mot de rutiner hon skapar för att 
strukturera och förstå världen gör henne stressad och leder till ångestreaktioner248. En 
alternativ strategi, vid sidan av verbalt och fysiskt motstånd, är Alices rollek. Som jag nämnt 
tidigare anses personer med autism, inom den strikt biomedicinska tolkningsmodellen, inte ha 
någon fantasi eller kunna leka rollekar249. Det kan mycket väl vara så att det här stämmer in 
på många personer med autism, men det stämmer inte in på Alice. Då blir frågan om det beror 
på att Alice inte egentligen passar in i autismdiagnosen, och alltså är feldiagnosticerad, eller 
om den kategoriska beskrivningen av autism som formuleras utifrån vissa individer men 
tillämpas även på andra, med andra problem men som delar tillräkligt många symptom för att 
diagnosticeras på samma sätt, är otillräcklig. Eftersom diagnosen ställs mot bakgrund av 
beteenden blir den i praktiken trubbig. Diagnoskriterierna för autism, och en stor del av den 
kliniska forskning som bedrivs, skiljer inte i sak mellan personer med autism och medföljande 
utvecklingsstörning och sådana med högfungerande autism eller lindriga autistiska drag, 
något som kan leda till att teser och rekommendationer som formuleras utifrån personer med 
en viss problematik i verksamheten också tillämpas i arbetet med andra. 
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Detsamma gäller diskussionen om fantasi. Fantasi och kreativitet, i betydelsen att utifrån 
kombinationer av tidigare kända teman formulera någonting nytt250, är en grundläggande 
förmåga hos människor. Däremot kan personer med autism ha svårt att förstå och använda 
abstraktioner och symbolisk representation. Alices fantasi är företrädesvis konkret och visar 
sig i hennes praktiska skapande men det förekommer också rena intellektuella fantasilekar 
som den om kaninkungen Mirabell eller den lekberättelse om sälar Alices assistent 
återberättar i studiens första del251. I det här fallet är det dock inte som rollek sekvensen med 
Mirabell i huvudsak är intressant, utan som uttryck för en strategi hos Alice att hantera sin 
ångest.        
   Alice vill inte kännas vid sig själv utan vill vara någon annan. Det betyder inte att hon inte 
vet vem hon är inuti. Som vi kunde se i genomgången av de självbiografiska berättelserna om 
att leva med autism är det relativt vanligt att uppleva sig på det här sättet vilket brukar 
betraktas som ett problem eftersom det anses tyda på en svag jaguppfattning men utifrån 
berättelserna är det rimligt att fråga sig om det inte snarare handlar om en svårighet att förlika 
sin egen upplevelse av sig själv med den kroppsliga, fysiska person som agerar i världen252. 
Det handlar om skillnaden mellan den inre identitet man själv upplever att man har och den 
identitet som formas i relation till omgivningen253. I någon mån är det här förstås ingenting 
unikt för Alice. Det är ett inslag i varje individs utveckling och mognadsprocess att 
sammanfoga, och förlika, den inre mentala bilden man har av sig själv med den bild andra har 
av den person som finns i världen men kanske är det här en skillnad som personer med autism 
upplever tydligare än andra. Alice sådan hon uppfattar sig själv inuti är en annan än den Alice 
andra relaterar till254. Det är den andra Alice andra människor ser och relaterar till, det är hon 
som upplever plågsamma sinnesintryck och utsätts för andras krav och förväntningar. Det är 
också den andra Alice som har autism, lider av ångest och får utbrott. Sammansmältningen av 
subjektet och objektet är en viktig del i varje persons individualiseringsprocess men hos Alice 
färgas den inte bara av att den kroppsliga Alice har vissa specifika problem och ofta upplever 
världen som smärtsam och ångestfylld och därför drar sig undan från den utan också av att 
den Alice hon som subjekt ska förlika sig med och mogna till färgas av att andra, istället för 
att se henne som individ, ser hennes autism. Till slut är det den yttre skuggan, färgad av 
andras berättelser om hennes autism, som bestämmer hur Alice uppfattar och förstår sig själv 
som individ, vilket leder till att hon till slut inte längre vet vem hon är.  
   Det finns dock en antydan till en alternativ individualiseringsprocess i 
undersökningsmaterialet.  
    
8.3 Enkelriktad respektive ömsesidig kommunikation 
I relationen till Emma upplever Alice ibland att hon så att säga blir hel och förmår vara i 
världen utan att hindras av sina problem. I den ömsesidiga relationen finns alltså, liksom i 
handling och skapande, ett slags läkande dimension, även för Alice. Det är i den uppriktiga 
relationen, eller i det forskande kreativa skapandet, hon förmår gå utanför sig själv och sina 
problem. I det verkliga mötet mellan två personer finns risker, genom att öppna sig för en 
annan människa riskerar man att förlora kontrollen och förlora sitt inre själv255, men risken för 
också med sig möjligheter. I relationen, liksom i det kreativa skapandet, kan Alice vara sig 
själv och hennes båda identiteter närmar sig varandra. 
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   Samtidigt är skolans syn på Alice och Emmas relation direkt negativ. Vid flera tillfällen, 
både i årskurs fem och sju, agerar lärare aktivt för att hindra dem från att samarbeta och 
försöker övertyga dem, särskilt Emma, om att de inte är bra för varandra. Frågan är varför det 
är så här. Varför blir det så viktigt för lärarna att Alice och Emma inte ska samarbeta? Lärarna 
rättfärdigar sina invändningar med pedagogiska argument: Det finns en oro för att Emmas 
betyg ska påverkas negativt av att hon ägnar tid åt att hjälpa Alice, och Alice anses inte lära 
sig att ta eget ansvar. Samtidigt är Alice erkänt duktig på flera ämnen, särskilt matte, och har 
svårt att just komma ihåg sådana saker som vart hon ska gå, när hon ska vara där och vad hon 
ska ha med sig. Det är en del i hennes problematik256 och hon lär sig det inte bättre för att hon 
blir tvungen att göra det själv. Utifrån resultatet är det uppenbart att Alice mår bra av 
kontakten med Emma, ändå vill skolan hindra den. Kanske handlar det om bilden av barnet 
med autism. Skolans kategoriska bild av autismen, och barnet med autism, är fast och 
konstant. I de flesta sammanhang i skolan bemöts och behandlas Alice inte som den hon är, 
som individen Alice, utan som en representant för barnet med autism. Skolans företrädare 
lutar sig om och om igen mot pedagogiska formuleringar om vad som är rätt och riktigt vid 
arbete med barn med autism istället för att möta Alice där hon är och fråga sig vad som är rätt 
i mötet med henne. I ljuset av detta är det egentligen inte så underligt att man vill hindra Alice 
och Emma från att samarbeta eftersom deras relation i sig bryter mot den förväntade bilden av 
barnet med autism. Alice förväntas vara inåtvänd och ointresserad av sina klasskamrater, och 
för det mesta är hon det, och när hon bryter mot sin roll som elev med autism agerar skolan på 
ett sätt som för henne tillbaka till den förväntade rollen.             
   En parallell till det Alice själv säger om relationen till Emma kan ses i hennes tidiga relation 
till assistenten. När hon möter och bekräftar Alices ångest och bejakar hennes kontaktförsök 
och fantasi kan Alice rikta om sina känslor och släppa på sitt motstånd mot omvärlden. Alice 
kan alltså, om hon får stöd, gå in i uppriktiga relationer med andra människor. Även om hon 
inte själv tar initiativ till att gå förbi den initiala, behovsförmedlande, kontakten, kan hon, om 
hon blir inbjuden, gå vidare i relationen. Här finns en skugga av en helt annan berättelse. En 
berättelse om Alice sådan hon kunde varit om hon hade fått möjlighet att förlika sig med sitt 
yttre jag på sina egna villkor och fått hjälp att lära sig att hantera sina svårigheter istället för 
att mötas av disciplinära krav och beteendemodifierande åtgärder. I den berättelse som är 
färgas hennes framväxande person av andras berättelser om henne. Processen att förlika 
subjekt och objekt257 blir konfliktfylld och kaotisk och leder i slutänden till att Alice förlorar 
greppet om sig själv258. Hon uttrycker själv att hon uppfattar hur andra människor, när de ser 
på henne, aldrig ser henne själv utan bara hennes autism och att hon riskerar att drunkna i 
deras ansikten.  
    Det är inte bara i etablerade relationer Alice försöker utrycka sig. Hon utrycker redan som 
åttaåring en stark vilja att förmedla och dela sina önskningar och känslor med andra och att 
förändra sådant hon upplever som fel eller ångestladdat men hon gör det på ett sätt som av 
skolan uppfattas som oacceptabelt.  
   Om vi antar att autismen hos Alice medför en grundläggande svårighet att kommunicera259, 
Alice uttrycker det som att luften är tjock och hon måste anstränga sig för att formulera sig 
och nå ut, kan hennes strävan att trots sina problem uttrycka sig ses som ett uttryck för en inre 
intuitiv drift att kommunicera. Hon kämpar för att nå ut men förmår inte formulera sig på ett 
socialt acceptabelt sätt och blir tystad. Alices fel är inte att hon inte försöker kommunicera, 
utan att hon inte gör det på ett förväntat och socialt accepterat sätt men det här är någonting 
återkommande i skolans berättelse om henne. Man talar om hur hon inte kommunicerar men 
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det man egentligen menar är att hon inte lyssnar på, och anpassar sig efter, det man säger. 
Man säger att hon inte kommunicerar men tillsägelser och instruktioner är ensidig, 
enkelriktad, kommunikation260. För att kommunikationen ska fungera också på ett djupare 
plan behöver den vara öppen, och ömsesidig261, annars stannar den på ett ytligt plan av 
informationsutbyte eller, i Alices fall, instruktion. Som vi har sett i resultatet reagerar Alice, 
trots sina problem, positivt på öppen, ömsesidig kommunikation, sådan den ser ut i hennes 
relation till Emma och i någon mån till assistenten, men negativt på slutna tillsägelser. 
Uppriktig kommunikation, sådan den kan se ut i det verkliga mötet mellan två individer, är 
både ett potentiellt hot och en chans till förändring. Genom att öppna sig för en annan 
människa utsätter man sig för risken att förändras och, om man går för långt, förlora sig 
själv262. Det här är någonting som återkommer i beskrivningar av autism och Alices 
svårigheter att öppna upp för det är väntade men här handlar det inte om att Alice avstår från 
att kommunicera utan om att företrädare för skolan i kontakten med henne använder sig av 
enkelriktad kommunikation och aldrig ger henne möjlighet att kommunicera på riktigt. Vi kan 
ha förståelse för att Alice upplever sig hotad och drar sig undan men det är svårare att förklara 
varför skolans företrädare i ännu högre grad än hon själv håller sin kommunikation sluten. I 
praktiken kan man säga att skolan motarbetar hennes försök att kommunicera, både genom sin 
slutna kommunikation och genom sina försök att isolera henne från andra elever, och det hot 
hon upplever mot sin egentliga, inre, person är ingen subjektiv upplevelse utan ett uttryck för 
en högst reell pedagogisk strategi. Alice uppfattar att det hon gör är oacceptabelt och tränger 
successivt undan fler och fler delar av sig själv men eftersom hon har de problem hon har 
fungerar inte bortträngningen riktigt på samma sätt som hos andra. Alice kan inte på samma 
sätt hantera sina känslor och intryck och till slut drar hon sig undan på det enda sätt som 
återstår, in i sig själv. 
    
8.4 Förtydligande 
Här kan det vara på sin plats med ett förtydligande. Det är inte min avsikt att påstå att Alices 
raseri är någonting positivt. Det raseri, eller under senare år förtvivlan och ångest, som Alice 
försvarar sig med är inte i sig någonting bra varken för henne eller för omgivningen.  
Känslorna i de här reaktionerna är så starka att de förefaller svälja henne och leda till en 
ytterligare känsla av att mista kontrollen263. Dessutom är det naturligtvis så att det i samhället 
finns sociala ramar och regler som Alice, liksom alla andra, behöver lära sig att förhålla sig 
till. Hon kan inte alltid få sin vilja igenom; hon kommer inte alltid att kunna anpassa sin 
omgivning så att den inte är plågsam för henne och hon behöver lära sig mer socialt 
accepterade sätt att uttrycka sin vilja och sina känslor och hantera sina problem. Det här är 
saker som Alice under sin uppväxt behöver hjälp att lära sig hantera. Det är inte min mening 
att ifrågasätta behovet av att hjälpa Alice med detta. Inte heller ifrågasätter jag den generella 
sanningen om behovet av tydlighet och struktur men struktur får aldrig betyda tvång och 
tydlighet ska inte förväxlas med ordergivning och ensidig kommunikation. Jag ifrågasätter om 
skolans pedagogiska strategi verkligen är till gagn för Alice i hennes socialisering till skolelev 
och samhällsmedborgare. Jag vill påstå att den istället för att hjälpa henne att utveckla 
strategier och system för att hantera sitt liv, sina känslor och sin omvärld isolerar henne från 
andra elever och ställer orimliga krav på henne. Krav som leder till misslyckande efter 
misslyckande och konstruerar en självkritik och en negativ självbild hos Alice som i slutänden 
gynnar hennes problem istället för att hjälpa henne att skapa strategier för att hantera dem.     
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9. Sammanfattning och slutsatser 
I det här avsnittet jämför jag studiens båda delar för att visa ytterligare hur skolans 
pedagogiska linje och ambition i praktiken påverkar Alice negativt och uppmuntrar hennes 
autism istället för att hjälpa henne att övervinna den.  
   Den kategoriska berättelse om Alice som dominerade i lärarnas berättelser om henne264 
överensstämmer med Alices upplevelser under sin skoltid. Det uttalade syftet med 
inkluderingen av Alice, att skolan är en konstant och att hon ska lära sig att passa in i dess 
tänkta normalitet, syns också i observationerna. Skolans form och innehåll är detsamma för 
alla och fungerar som ett slags mått på hur väl varje enskild elev förmår svara upp mot den 
tänkta elevrollsnormen. Berättelsen om Alice illustrerar hur svårt det är att inte vara som 
andra. 
   Överenskommelsen om den inkluderade skolan är idag, åtminstone på ett verbalt plan, 
generell265. Samtidigt formuleras styrdokumenten på ett sådant sätt att det finns en tydligt 
förväntad elevroll och att de som avviker från den ska, med hjälp och stöd, förmås att passa in 
i skolans ramar. Här ligger den stora frågan. Är skolan en fast konstant som ska vara lika för 
alla eller någonting som ska förändras och anpassas för att möta varje enskild individs behov? 
Det är inte ovanligt att tala om inkludering och inkluderande förhållningssätt samtidigt som 
man i praktiken tillämpar en rumslig, formell, integrering utan reell förändring. Det är i ljuset 
av den här frågan vi ska se det som händer med Alice.   
   Egentligen är de krav som riktas mot Alice på ett sätt inte annorlunda än de som ställs på 
andra elever. Socialiseringen till skolelev är en process alla barn går igenom, mer eller mindre 
framgångsrikt266. Disciplineringen syftar till att hon ska socialiseras in i samma elevroll som 
de andra och lära sig vad som är acceptabelt och inte, hur man förväntas handla och agera i 
skolan. De mekanismer som i socialiseringen av andra elever är mer eller mindre osynliga267 
blir i relation till Alice explicita eftersom hon inte på samma sätt som andra barn uppfattar 
och svarar mot skolans implicita förväntningar. Eftersom hon inte uppfattar de outtalade 
förväntningarna lyfts disciplineringen och socialisationsprocessen till ett synligt plan och blir 
till krav, tvång och rättelser. Den aggressivitet som riktas mot Alice kanske kan förstås som 
ett uttryck för en anklagelse som har sin botten i att Alice genom sin oförmåga att anpassa sig 
till den implicita socialiseringsprocessen så att säga lyfter fram den och tvingar pedagogerna 
att möta en sida av sin yrkesutövning som de kanske hellre skulle vilja blunda för?    
   Särskilt tydligt blir detta eftersom hon inte bara bryter mot rollen som elev utan också mot 
sin förväntade roll som flicka. Hon säger ifrån och hävdar sin integritet på sätt som inte 
accepteras och disciplineras därefter.     
   Det här är alltså en förväntan som i olika grader riktas mot alla barn i processen då de ska 
socialiseras till elever men den som riktas mot Alice är ändå annorlunda eftersom den 
innehåller en underförstådd förväntan att hon ska misslyckas268. Alice har andra 
förutsättningar än andra barn. Oavsett om man ser Alices problem som ett annorlunda sätt att 
tänka och uppfatta omgivningen269 eller, som de flesta av Alices lärare, i ett tydligt 
kategoriskt270 perspektiv, kvarstår grundvillkoret att Alice har andra förutsättningar.    

                                                 
264 Sjödin, S. (2013) s. 44 
265 Emanuelsson, I. i Tøssebro J. (2004) Integrering och inkludering Lund: Studentlitteratur s. 105 - 106 
266 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) s. 12 
267 Ibid. 
268 Säljö, R. & Hjörne, E. (2008) s. 70 
269 Lindqvist, G. (1999) Vygotskij och skolan Lund: Studentlitteratur s. 22 
270 Persson, B. (2001) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap Stockholm: Liber s.27  
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   Kraven som riktas mot Alice är annorlunda än de som riktas mot andra barn eftersom hon 
på grund av sina annorlunda förutsättningar aldrig har en chans att lyckas och skolan är 
medveten om detta. Eftersom hennes förutsättningar är väl kända av skolan kan slutsatsen inte 
bli någon annan än att Alice förväntas misslyckas i sin socialisering och i sitt lärande. Genom 
att hålla fast vid skolans konstanta form och innehåll istället för att anpassa sig till Alices 
behov och begåvning tvingar man Alice att hela tiden mäta sig mot en tänkt normalitet hon 
inte kan svara upp emot. Hon utsätts dagligen för situationer och krav hon inte kan hantera 
och reagerar därefter. Den förväntan som riktas mot henne är alltså att acceptera den 
normalitet skolan formulerar som sann och det är hennes skyldighet är att spela med i den 
som om hon hade samma förutsättningar som andra trots att hon förväntas misslyckas men får 
aldrig låtsas om att spelet var märkt. 
   Samtidigt är det bara någon enstaka av de intervjuade lärarna som uttrycker åsikten att Alice 
inte borde gå i den vanliga klassen. De flesta menar tvärt om att det finns plats för Alice i 
klassen och att det är bra för både henne och de andra eleverna att hon går där271. Vad är det 
alltså som är det egentliga syftet med integreringen272 av Alice?  
   Flera av lärarna, liksom viss forskning273, menar att så kallat vanliga elever tjänar på 
integreringen eftersom de lär sig att acceptera och tolerera olikheter på ett annat sätt än elever 
i homogena klasser. Dessutom bekräftar Alice, genom att avvika från den, skolans normalitet 
och låter de andra eleverna forma en gemensam tillhörighet i antitetisk relation till henne. 
Hennes förväntade roll i skolan är alltså att avvika och genom sin annorlundahet tjäna som en 
ytterlighet genom vilken de så kallat normala eleverna och lärarna kan formulera en 
relationell grupptillhörighet och hon blir ett alibi och ett objekt för de andra elevernas 
utveckling till empatiska och toleranta individer. Hon mäts mot samma tänkta normalitet som 
de andra och förväntas misslyckas. 
   Det är verkligen inte lätt att vara annorlunda.  
  
En möjlig fortsättning på studien skulle kunna vara att upprätthålla kontakten med Alice och 
hennes familj och fortsätta studien under längre tid. Efter de senare skolåren skulle syftet med 
det fortsatta projektet i så fall ta en delvis annan inriktning och komma att handla mer om 
Alices liv i samhället och de villkor och förutsättning hon lever under.  
 
Ett alternativ skulle kunna vara att istället fortsätta att undersöka skolans villkor och 
förutsättningar för andra barn med särskilda behov. Det kan röra sig om barn med autism men 
också om barn med andra typer av behov: neuropsykiatrisk problematik, psykosociala-, 
sociokulturella- och fysiska problem eller funktionshinder. Är förhållandena för deras 
skolgång jämförbara med Alices och kan man generalisera en allmän tendens ur den roll Alice 
ges i skolan? 
  

 

                                                 
271 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s. 66 samt Nienke M. Ruijs, Ineke van der Veen & Thea T.D. Peetsma (2010) 
Inclusive education and students without special educational needs Educational Research vol. 4 s. 351-390   
272 Jag väljer att inte använda ordet inkludering, eftersom det förutsätter en förändring av de etablerade systemen. 
273 Powell, S. & Jordan, R. (1998) s. 66 
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