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Abstrakt  
Ett inom forskningen, såväl som inom media och bland allmänheten, omtvistat ämne är det om 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Aspergers syndrom är per definition en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Denna studies syfte är att genom en kritisk diskursanalys synliggöra 

diskurserna kring elever som är diagnosticerade med Aspergers syndrom och få en förståelse för 

dessa diskursers relation till den bredare sociala praktiken som de är en del av genom de 

inkluderingsdiskurser som genomsyrar skolan. Studiens utgångspunkt ligger i ett antal artiklar som 

är publicerade i tidningen Specialpedagogik, vilken riktar sig till specialpedagoger som möter barn 

dessa som beskrivs ha särskilda behov. Tidigare forskning kring barn i svårigheter, barn med 

särskilda behov eller barn i särskilda undervisningsgrupper påvisar att problemorsakerna ofta 

beskrivs som individuella och biologiska och därmed problematiseras inte den sociala kontextens 

reciproka påverkan. Denna studies resultat befäster tidigare forskningsresultat om att problemorsaker 

oftast beskrivs som individuella och biologiska. I studien framkommer tre huvudteman kring hur 

eleverna som är diagnosticerade med Aspergers syndrom framställs. Dessa teman är: svårigheter, 

förmågor och inkludering. Svårigheter är vidare det tema som förekommer mest frekvent i samtliga 

artiklar vilket påvisar att dessa elever övervägande gestaltas, av sig själva och av andra, utifrån det 

som kan tänkas vara orsaken till deras svårigheter, konsekvenser av deras svårigheter och genom 

olika beskrivningar av de som avviker och är annorlunda. I resultatet påvisas att 

inkluderingsdiskurserna kan ha motstridiga betydelsebildningar med underliggande diskurser som 

får motsats effekt.  

 

Nyckelord: Aspergers syndrom, funktionshinder, Socialkonstruktivistisk, särskilda behov
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Introduktion  

Inledning  

”Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till stålmannen!” Detta är titeln på en föreläsning av 

Fredrik Westin (föreläsare och förälder till en pojke med ett flertal olika neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, bland annat Aspergers syndrom). Men vad säger denna exklamation 

egentligen och varför behövs det förtydligas huruvida Fredrik är pappa till en skitunge eller till 

stålmannen? Att vara en skitunge eller att vara stålmannen är två vitt skilda sätt att benämna en 

individ på vilket påverkar värderande och resulterar i olika handlingar i den sociala praktiken (som i 

denna studie handlar om skolan). Neuropsykiatriska diagnoser i skolan tillämpas ofta för att tolka 

barns svårigheter vilket innebär ett positionerande av dessa barn till: barn med särskilda behov 

(Hjörne & Säljös, 2008). Börjesson (1997) beskriver hur särskilda behov kan upptäckas i relation till 

skolans sociala krav och sätt att fungera. I dag finns det mer än någonsin tidigare en uppsjö av 

forskning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Detta är inom 

forskningen, såväl som inom media och bland allmänheten, mycket omtvistat område som alla tycks 

ha en åsikt om. I alla tider har vi haft behov av att kategorisera in människor i förhållande till normal 

och onormal, men vad som inryms inom dessa kategorier har varierat genom historien. Diagnoser kan 

därmed bara förstås i sitt tidsmässiga och kulturella sammanhang (Johannisson, 2006). En 

neuropsykiatrisk diagnos är symptombaserad vilket innebär att den baseras på tolkningar av ett 

beteende (Hallertstedt, 2006). Diagnosen Aspergers syndrom är en diagnos inom det 

neuropsykiatriska spektrumet som beskrivs utifrån olika beteendekriterier och betraktas som ett 

osynligt eller dolt handikapp (Autism & Aspergerförbundet, 2017a). Aspergers syndrom som begrepp 

har bara använts i Sverige sedan början av 1990-talet (Ung och Asperger, 2017) och har sedan maj 2013 

försvunnit som diagnos och går nu in under autismspektrumtillstånd enligt diagnosmanualen DSM-

VI. De som fick diagnosen Aspergers syndrom tidigare fortsätter dock att uppbära denna.  

   Ett tidsenligt diskussionsområde är det rörande ”den svenska skolans kris”, där allt fler elever inte 

uppnår skolans mål eller överhuvudtaget tar sig till skolan. I ropet ligger även Pisas (Programme for 

International Student Assessment) rapporter (2015) om hur dåligt det går för svenska skolelever. 

Därmed kan ”den svenska skolan i kris” eller ”barn i svårigheter” tänkas vara olika sidor av samma 

mynt. ”Den svenska skolan i kris” innefattar att det sker en skiftning i skolan mellan de som 

inkluderas eller exkluderas från skolans arena. Den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshem (Lgr11) som trädde i kraft första juli 2011 lägger fokus på att höja elevernas kunskaper 

genom ännu större kunskapsfokus. Där finns vidare ett bredare inkluderingsuppdraguppdrag 

formulerat som berör kunskapstillägnande, social utveckling och demokratifostran (Nilholm, 2007). 

Detta ligger i linje med både de internationella styrdokumenten samt med läroplanens värdegrund. 
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En lagförändring trädde också i kraft 1 juli 2011, där det framgår att elever inom autismspektrumet 

som inte har någon utvecklingsstörning numera skall ingå i den vanliga grundskolan och 

gymnasieskolan (Skollagen 7 kap, 5§ ). Det innebär att dessa elever, nu i större utsträckning än 

tidigare, skall inkluderas i den vanliga skolan. Samtidigt påvisas att fler och fler elever som är 

diagnosticerade med Aspergers syndrom inte uppnår skolans mål och därmed i praktiken exkluderas 

från skolans arena (Skolverket, 2008a, Linton, 2015). Därmed kan det påvisas att det råder en 

diskrepans mellan den det faktiska tillståndet för dessa elever i skolans sociala praktik och det 

önskvärda och lagenliga påbuden som säger att alla elever skall inkluderas i ”en skola för alla”. 

Utifrån ovanstående beskrivning av en diagnos föränderliga karaktär (som endast kan definieras i en 

viss social kontext) samt utifrån skolans ansvar enligt de rådande styrdokumenten så är denna studies 

problemformulering följande: Hur konstrueras diskurserna som verkar kring elever som är 

diagnosticerade med Aspergers syndrom i tidningen Socialpedagogik som riktar sig till de 

socialpedagoger som möter dessa elever i den sociala praktiken.  

Disposition  

Nedan följer en redogörelse för studieledaren förförståelse samt viktiga och ofta förekommande 

begrepp. Därefter förtydligas kopplingar mellan pedagogikämnet och det fenomen som undersökts. 

Detta följs upp av en historisk tillbakablick kring diagnoser och skolans utveckling. Vidare ges en 

beskrivning av diagnossättande ur ett socialkonstruktivistiskt och identitetsskapandet perspektiv 

samt ur ett maktperspektiv, vilka alla är centrala i den kritiska diskursanalysen. Därefter följer en 

presentation av studiens syfte och frågeställningar. I metodkapitlet presenteras den kritiska 

diskursanalysen, urvalet samt en presentation av artiklarna. Därefter diskuteras studiens etiska 

ställningstaganden, procedur samt analytiska begrepp. Detta följs av en metoddiskussion samt 

diskussion kring studiens trovärdighet och giltighet. Resultatkapitlet ger en bild av de diskurser som 

framkommit i tidningsartiklarna. Avslutningsvis diskuteras studiens resultat varav alternativa 

framställningsformer framträder.  

Förförståelse 

Genom min erfarenhet som förälder till ett barn som är diagnosticerad med Aspergers syndrom så har 

jag funderat över hur det kommer sig att det finns så mycket olika föreställningar om vad diagnosen 

egentligen innebär. Dessa skiftande föreställningar om diagnosen, allt ifrån att det handlar om brist på 

uppfostran till att det är en sjukdom, väckte mitt intresse att undersöka de diskurser som ligger till 

grund för de normativa föreställningarna bakom sådana diskussioner. Alvesson och Sköldberg (2008) 

beskriver hur egna erfarenheter och reflexivitet påverkar samspelet i forskningsarbetet. Jag har genom 

mina erfarenheter vissa antaganden om hur forskningsresultatet kan komma att yttra sig samt vad 
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som eventuellt kan dyka upp i mötet med texterna. Samtidigt har jag inte erfarenhet av det 

specialpedagogiska forumet som texterna i mitt empiriska material befinner sig i, varav jag är 

medveten om att mina egna föreställningar kan komma att förkastas likväl som befästas.   

Definitioner  

I studien förkommer begrepp som inte kan förutsättas ingå i det vardagliga språket hos alla 

potentiella läsare varav begrepp med tydlig akademisk karaktär definieras nedan.  

 

Aspergers syndrom: Ett tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (NE, 2017a). Vidare 

beskrivs diagnosen innebära, liksom de andra diagnoserna inom autismspektrumet, begränsningar 

inom områdena ömsesidig kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga (Autism & 

Aspergerförbundet, 2017b).  

Diskurs: ”Ett visst sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson & Palmblad, 2007). 

Diskursordning: En gemensam och avgränsad plattform i vilken olika samstämmiga eller 

motsägelsefulla diskurser verkar.  

Diagnos: En igenkännande avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd (NE 2017b).  

Hegemoni: En strävansprocess vars mål är upprättandet av betydelsekonsensus. I studien 

avser detta bland annat hur olika språkbruk konkurrerar eller formar allianser för att uppnå ett 

tolkningsföreträde över diagnosens meningsproduktion (Fairclough, 1992). 

Konstruktionism (social): Samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av 

verkligheten är socialt konstruerade, det vill säga att de är produkter av mellanmänsklig interaktion 

och kollektivt handlande (NE, 2017c). 

Interdiskursivitet: Aspekt i hur diskurser relaterar till varandra i en given utsaga eller i en text 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Intertextualitet: En term som innebär att ingen text står helt isolerad utan den ingår i ett nät i 

relationer till andra texter (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 

Modalitet: Med vilken grad av säkerhet som en beskrivning av verkligheten görs genom uttalanden 

(Börjesson, 2003). En objektiv modalitet framställer verkligheten som om den var oomtvistlig, t ex. 

”barn med Aspergers syndrom är osociala”. Den subjektiva modaliteten har mindre grad av säkerhet, 

t ex. ”jag tror att barn med Asperger kan ha svårt för vissa sociala kontakter”.  

Studiens relation till pedagogikämnet  

Studiens ambition är inte att göra något sanningsanspråk eller förklara hur världen artar sig 

essentialistiskt, detta i samklang med socialkonstruktionismen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Dess 

ambition är istället att genom att sätta parantes runt vedertagna sanningar och uppfattningar söka få 

en förståelse för hur en viss betydelse konstrueras, bildas och blivit till för att därigenom kunna bidra 
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till en alternativ bild. Detta kan relateras till Forsbergs (2006) beskrivning av pedagogik: ”Inom 

pedagogik studeras hur erfarenheter – i termer av värden, normer och kunskaper – kan överföras från 

en generation till en annan. I en grundläggande mening handlar alltså pedagogik om den mänskliga 

kulturens överlevnad och villkoren för denna” (Forsberg, 2006).  

Bakgrund 

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Historiskt kan man se skiftningar i orsaksgrund till diagnostillstånd där det diskuterats genom olika 

diskurser som sträcker sig mellan moraliska, socialkonstruktivistiska, medicinska och psykologiska 

fält. Hjörne och Säljö (2008) beskriver hur frågan om neuropsykiatriska funktionshinder tvistats om 

mellan framförallt medicinsk och samhällsvetenskaplig expertis, där det även råder oenighet inom de 

olika forskargemenskaperna. Gillberg (1993) påpekar att många av de neuropsykiatriska diagnoserna 

ofta överlappar varandra, det vill säga är svåra att avgränsa då flera diagnoser ofta samexisterar. 

Samtidigt kan barn med socioemotionella problem uppvisa liknande symtom. Diagnoserna blir 

således både svåra att avgränsa och svåra att ställa (Kardesjö & Kardesjö, 1999). Börjesson och 

Palmblad (2003) beskriver hur neuropsykiatriska diagnoser gått från att vara föräldrarnas fel, och då 

främst moderns, till att fokus flyttats till medicinska diskurser. Hallerstedt (2006:14) beskriver dessa 

förändringar enligt följande: ”Förändringen i uppfattningen om problemens natur och orsak kan grovt 

sammanfattas med att det på 70-talet var samhällets fel, på 80-talet var det föräldrarnas (moderns) fel 

och på 90-talet övergick man till att tala om hjärnskada”. 

   Tidigare forskning påvisar också att pedagoger ofta rör sig mellan olika diskurser för att förklara en 

problematik hos enskilda elever (Karlsson, 2008), vilket kan tänkas stärka komplexiteten som rör dess 

svårdefinierade karaktär.  I Lindqvist och Nilholms (2013) studie så framkommer att de flesta 

ansvariga aktörer anser att skolsvårigheter oftast beror på barns individuella brister. Att det handlar 

om en brist i barnets hjärna gör kanske att orsakerna inte söks i samhället, skolan eller hos föräldrarna 

i samma omfattning som tidigare, vilket kan vara både på gott och ont. Syftet kan tänkas vara att 

framställa problemen för att hitta lösningar på dem, vilket av Hjörne och Säljö (2008) beskrivs som 

”Troubles talk” (s. 185). Detta fokuserande på svårigheterna kan trots dess ”goda” syfte samtidigt 

skapa en avvikaridentitet hos målgruppen. Kärfve (2000) menar vidare att en diagnos nackdel hör till 

det som beskrivits som dess fördel, nämligen ”förståelse för barns svårigheter”, vilket kan tolkas som 

”neuropsykiatrisk tolkning” där förståelsen utgår från att det är ett ”fel i hjärnan” (s.80) och därmed blir 

något oundvikligt, något som bara är, utan att problematisera andra reciproka påverkningsaspekter.  

   Enligt Skolverkets rapport (2008a) som grundar sig i autism och Aspergerförbundets 

undersökningar, så påvisas att 50 % av alla elever inom autismspektrumet inte når målen i årskurs 
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nio. I Lintons (2015) avhandling, “To include or not to include: Teachers’ social representations of inclusion 

of students with Asperger syndrome”, så framgår vidare att den ogiltiga skolfrånvaron bland elever med 

Aspergers syndrom är ett växande problem i Sverige samt i andra västländer.  

   I tidigare forskning framkommer att elevernas mål i segregerad undervisning fokuserar på det som 

elever inom autismsspektrumet kan ha svårt för på bekostnad av att utveckla elevernas akademiska 

färdigheter (Kurth, J. & Mastergeorge, 2010). Detta kan tänkas vara en av förklaringarna till att dessa 

elever inte uppnår skolans kunskapsmål i samma utsträckning som de elever som ingått i den 

integrerade undervisningen. Karlsson (2008) beskriver att elever som ingår i särskilda 

undervisningsgrupper blir allt fler. Men det är bara tillfälliga lösningar tills eleven blir färdig eller 

redo för den ”riktiga” skolan, gruppen och undervisningen. Detta kan tänkas bli ett sätt att stärka 

gränserna mellan normal och onormal, trots dess ”goda” ansats (Tideman, 2000).  

Skolan för och nu  

Den gamla skolan kan sägas ha handlat om informationshämtning medan den nya kan tänkas handla 

om informationsprocessande, detta i samklang med det som samhället och arbetsmarknaden kräver. 

Svanelid (2011) har studerat alla ämnens läroplaner i den nya läroplanen (Lgr11) och kommit fram till 

att det finns fem huvudsakliga förmågor som benämns som ”The Big 5". Dessa fem förmågor 

genomsyrar läroplanen och är följande: analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv 

förmåga, förmåga att hantera information samt begreppslig förmåga. Dessa förmågor är precis det 

som många barn inom autismspektrumet kan ha svårigheter med enligt diagnosmanualen: Diagnostic 

and Statistical Manual of mental disorders (DSM-VI, 2014). Därmed kan det tänkas vara så att en del 

av förklaringen till att dessa elever i praktiken exkluderas från skolan ligger i läroplanens (för dessa 

elevers) orimlighet.  

Diagnosen ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv  

Gustavsson (2013) beskriver hur synen på funktionshinder kan ses ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv, det vill säga att avvikelser eller utanförskap som kan tänkas vara en konsekvens av 

funktionshindret är socialt konstruerat och även kan beskrivas som ett miljörelationellt handikapp. 

Med detta menas att den nedsatta funktionsförmågan endast blir ett handikapp under vissa sociala 

och kulturella villkor (Gustavsson, 2013). Begreppet miljörelationellt handikapp utvecklades som ett 

alternativ till den föregående synen där man såg på handikapp som en skada eller brist på något. 

Gustavsson (2013) beskriver även en förskjutning i själva ordet, där vi förut talade om handikapp i 

större utsträckning för att nu prata om funktionshinder eller funktionsnedsättning, vilket kan tolkas 

som att man genom språket försöker förändra synen på individen (Socialstyrelsen, 2017). I den 

samtida debatten har vidare en annan diskursförändring framträtt; begreppet funktionsvariation 

(Internationella sekretariatet för genusforskning, 2017). Hur man än väljer att benämna en viss 
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funktionalitet så uppstår genom uppdelningen av normföljande- respektive normbrytande 

funktionalitet alltid maktskillnader som är viktiga att medvetandegöra. Ett förändrat språkbruk skulle 

till viss del kunna förändra synen på diagnosen, samtidigt kan det tänkas vara så att det är 

diskussionen kring ett visst fenomen som gör att vi ändrar synen snarare än ett utbyte av termer.  

   I Fredrik Svenaeus (2013) bok Homo patologicus medicinska diagnoser i vår tid så problematiseras synen 

på att en diagnos bara skulle vara en social konstruktion genom följande sammanfattning: ”det 

biologiskt konstaterbara och den sociala betydelsen hos en viss diagnos är ofta sammanflätade med 

varandra”. Därmed kan det tolkas som att det inte går att skilja det ena från det andra. Kampen 

mellan det biologiska och sociologiska perspektivet och mellan de som har fått gå i bräschen för dessa 

två ytterligheter, nämligen Gillberg (2005) och Kärfve (2000), blir därmed befängd om man väljer att 

tro på ett både och perspektiv istället för ett allt för ensidigt antagligen eller perspektiv. Genom kritiken 

och den diskursiva kampen mellan olika läger så skapas diskussioner som kan tänkas nödvändiga för 

att få en förståelse för ett bredare perspektiv. Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver att den 

diskursiva kampen är del i all betydelseförhandling där motståndet mot det dominerande 

betydelserna, det vill säga de som för tillfället är i hegemoni, aldrig är helt stabila utan alltid befinner 

sig i en förhandlingsprocess gällande betydelsekonsensus. Det är då genom de konkurrerande 

diskursernas som motståndet framkommer och därmed öppnar upp för alternativa 

framställningsformer. Den klassiska frågan om arv eller miljö får genom forskningsutvecklingen nya 

infallsvinklar, såsom exempelvis forskningen om epigenitik (Hall & Kelley, 2014) vilket metaforiskt 

kan beskrivas som en bro mellan arv och miljö. Därmed kan kampen från varsin sida tänkas leda till 

ett möte på mitten.  

Identitet  

En diagnos är inte något beständigt över tid då dess innehåll och kategorisering ständigt skapas i dess 

samtid. Individen försätts i bestämda positioner och ett identitetsskapande sker utifrån diskursen 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En identitet är därmed inte något inre som man är utan snarare 

något som man förhandlar, tilldelas eller antar utifrån olika diskursiva processer. Till exempel om vi 

kategoriserar en individ in i en diagnos och denne svarar genom att uppvisa specifika beteenden som 

ingår i diagnoskriterierna så har individen tilldelats eller antagit en särskilt identitet. Fyller vi då 

diagnosens innehåll med begrepp som handlar om brister eller opassande beteenden så blir detta en 

del av identiteten, medan ett alternativt och mer nyanserat innehåll kan skapa en annan identitet.  

   Skolan är en meningsskapande arena där elevers identitetsförhandling och utveckling sker. 

Identitetsskapandet som handlar om diagnoskriterier, för elever med Aspergerdiagnosen, sker då 

rimligtvis i inträdet på skolans arena. ”Ofta blir problemen tydliga först i förskoleåldern då barnets 

annorlunda sociala beteende blir tydligt, men det kan också dröja längre än så innan omgivningen reagerar och 
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en utredning påbörjas. Medelåldern för diagnos av Aspergers syndrom är 8-11 år” (Autism & 

Aspergerförbundet, 2017b). Skolan är dock inte någon fristående institution utan den är i högsta grad 

under påverkan av en rad olika aktörer i samhället.   

Makt  

Denna studies angreppsätt är inspirerad av Michael Foucaults tankar kring relationen mellan makt 

och kunskap. Vem som får tala och hur detta görs genomsyras alltid enligt Foucault av 

maktrelationer, där olika positioner och relationerna mellan olika subjekt (såsom pedagog och elev) 

kan innebära såväl begränsningar som möjligheter. Men för att förändring skall kunna vara möjligt så 

krävs först och främst att man får syn på de olika förgivettagande som vi bygger upp vår värld på. 

Makt blir både det som skapar vår sociala omvärld samtidigt som andra möjligheter utesluts, det vill 

säga den blir både produktiv och begränsande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det är de 

rådande normerna och föreställningarna som formar elever in i skolans maktstrukturer, på gott och på 

ont. I avhandlingen ”Normalisering och Kategorisering” (Tideman, 2000) framgår att kategorisering av 

elever har olika diskurser. Den officiella och sociala diskursen som pekar på att en exkluderande 

undervisning handlar om att hjälpa individen medan den osynliga och underliggande diskursen 

istället handlar om tillgång och resurs. Därmed kan maktaspekten tänkas kamoufleras till det 

förgivettagna ”goda” varav ett upptäckande av maktmissbruk kan tänkas försvåras.  

Sammanfattning  

Historiskt har vi med oss skiftande orsaksförklaringar till neuropsykiatriska diagnoser vilket färgar av 

sig i de nutida förklaringsmodellerna. Skolans kunskapskrav har skiftat fokus på ett sätt som kan leda 

till att elever som är diagnosticerade med Aspergers syndrom i praktiken exkluderas. De samtida 

diskurserna domineras av den medicinska orsaksgrunden dock får detta synsätt ett visst motstånd 

från det samhällsvetenskapliga perspektivet. Det socialkonstruktivistiska perspektivet beskriver hur 

avvikelse är en konsekvens av den sociala kontexten och där med inte något beständigt (Gustavsson, 

2013). En individs identitet skapas därmed genom att de rådande diskurserna. Definierande, 

kategoriserande eller positionerande av en individ kan ur ett maktperspektiv innebära såväl 

begränsningar som möjligheter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Tideman (2000) beskriver även 

hur kategoriseringar kan ha olika diskurser som är både officiella och underliggande. Denna 

komplexa väv av olika förklaringar där historien vävs in i nutiden, där motståndet mot det synsätt 

som dominerar framträder som en annan ytterlighet gör att det som är en diagnos fördel likväl kan bli 

dess nackdel. Därmed går det att få en förståelse för flera motstridiga perspektiv samtidigt.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur de rådande diskurserna som verkar runt elever som är 

diagnosticerade med Aspergers syndrom tar sig uttryck i tidningen Specialpedagogik 2011-2016. Detta 

för att få en förståelse för hur en viss betydelse konstruerats och blivit till i en skolpraktik och för att 

därigenom möjliggöra att skapa en alternativ bild. Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar 

formulerats:  

 

1. Hur kan diskurserna kring dessa elever beskrivas i det valda materialet? Denna frågeställning 

innefattar vad som framställs och inte framställs, vad framkommer mer eller mindre frekvent 

samt i vilket sammanhang och av vem. I denna studie handlar det om vems perspektiv som 

belyses snarare än vem som är producent och konsument av texten (den diskursiva 

praktiken).  

2. Hur kan diskurserna kring diagnosen förstås i relation till inkluderingsdiskursen i skolan?  

 

Metod  
I följande avsnitt skildras den kritiska diskursanalysen, följt av beskrivning av studiens urval och en 

presentation av artiklarna. Därefter presenteras etiska ställningstaganden, procedur, analytiska 

begrepp, metoddiskussion samt studiens tillförlitlighet och giltighet. 

Kritisk diskursanalys enligt Faircloughs tredimensionella modell 

Den kritiska diskursanalysen är en inriktning inom den kritiska teorin som önskar analysera 

relationen mellan diskurser och samhällsfenomen och då i synnerhet olika maktstrukturer, där olika 

diskurser reciprokt påverkar och påverkas av samhället och människor som samverkar i stort. Dess 

uppgift är att kartlägga diskursens roll i upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Denna 

studie utgår från den kritiska diskuranslysen som analyserar samhällsfenomen med utgångspunkt i 

språket. Ändamålet är att redogöra för det som framställts genom att fastställa diskursiva mönster. 

Det handlar om relationen mellan social praktik och språkbruk, där alla former av kommunikativa 

händelser ses som en del av den sociala praktiken som kan ifrågasätta, rekonstruera eller konstruera 

diskursordningen.  

   Studien utgår ifrån Faircloughs (1992) tredimensionella modell som bygger på text, diskursiv 

praktik och en social praktik. Genom denna modell kan diskurserna analyseras utifrån olika nivåer 

där varje nivå kommer att analyseras för sig själv (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Faircloughs 

(1992) syn på förhållandet mellan kommunikativa händelser och diskursordningen är dialektisk, det 
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vill säga att olika diskursordningar förändrar och påverkar varandra. En diskursiv praktik bygger 

alltid på tidigare kommunikativa händelser och formas inom ramen för en diskursordning.  

    Då en diskurs är något som fastslagits som verkligt och sant i en viss tid och på en viss plats blir det 

därmed möjligt att förändra den för att uppnå större jämlikhet mellan olika grupper (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Det finns inte endast en sanning eller ett sätt att förstå välden på utan ett flertal olika 

tänkbara sätt beroende på det språk och den handling som införlivar mening åt världen.  

Diskursbegreppet kan definieras som en del av det språkbruk som kopplas till det som sägs och 

skrivs, varav en ren textanalys kan göras utan att analysera sammanhanget som det sägs eller skrivs i 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Det kan även definieras i en bredare bemärkelse där en diskurs ses som 

en kommunikativ händelse som handlar om att både göra och säga. Kommunikativa händelser skapar 

handlingsmönster och vanor i samspelet mellan människor och dessa bildar olika sociala praktiker 

som sätter gränser för vad man får säga och göra. Enligt Fairclough (1992) kan varje form av 

språkbruk ses som en kommunikativ händelse med tre olika dimensioner vilka är: 1. Texten (talet eller 

bilden). 2. En diskursiv praktik som innebär konsumtion och produktion av texten (talet eller bilden). 

3. En social praktik som är en handling inom ramen för verksamheten. Dessa dimensioner gestaltas i 

figuren nedan: 

 

(Källa: https://www.slideshare.net/franhelm/introduction-cda-pid2012) 

  

https://www.slideshare.net/franhelm/introduction-cda-pid2012
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Urval 

Det empiriska materialet består av tidningsartiklar från tidningen Specialpedagogik som ges ut av 

Lärarförbundet och riktar sig till lärare, speciallärare, specialpedagoger, lärare i särskolan samt 

rektorer och andra chefer inom förskola och skola. Tidningen bevakar det specialpedagogiska 

området genom reportage, nyheter, forskningsartiklar och intervjuer.  

    Studien utgår från artiklar under sökordet ”Aspergers syndrom”. Artiklarna som analyseras i 

studien utgår från publiceringsdatum: 1 juli 2011 till och med 31 december 2016. I den första 

sökningen inkluderades även året 2017, men den sökningen gav inga relevanta träffar. Då den nya 

läroplanen infördes 1 juni 2011 (Lgr11) samt att den nya skollagen (7 kap.5§) trädde i kraft samma år 

så begränsades urvalet av artiklar från och med detta datum. Det tilltagande kunskapsfokus som 

genom Lgr11 fick ökad betydelse är något som kan tänkas vara till nackdel för elever med Aspergers 

syndrom (DSM-VI, 2013). 

   Tidningen Specialpedagogik valdes utifrån att den rör sig inom området pedagogik vilket även är 

denna studies område. Specialpedagogerna som är konsumenter av tidningen är också de pedagoger 

som möter dessa elever. Tidningen anses vara mångfacetterad i den bemärkelsen att den innehåller 

allt från intervjuer med experter, föräldrar och elever samt den senaste forskningen. Studien avser att 

göra en nutida analys av diagnosdiskurserna samt synliggöra dessa diskursers relation till 

inkluderingskravet i skolan. 

Presentation av artiklarna 

Följande avsnitt innefattar en presentation av de insamlade artiklarna. Studien innefattar 25 stycken 

artiklar ut tidningen Specialpedagogik under tidsperioden 1 juli 2011 till och med 31 december 2016. 

Artiklarna delas upp beroende på antal ord per artikel enligt följande: Korta artiklar 0-500 ord, 

medellånga artiklar, 501 – 1000 ord samt långa artiklar 1001  - 2000 ord. Sammanställningen av 

artiklarna beskrivs i tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanställning av tidningsartiklar ur tidningen Specialpedagogik mellan första juli 

2011 till och den 31 december 2016 

År  Artikel Titel  Kategori  Antal ord Antal ord 

totalt/år 

2011 1 Unga ser på Asperger Kort 486  

 2 Inte lätt men nödvändigt  Lång 1370  

 3 Kräv stöd för verklig inkludering Lång 1025  

     2881 

2012 4 Redo för livet efter skolan  Lång 1435  

 5 Våra elever behöver utmaningar Medellång 1000  

 6 Mobilen lotsar i tid och rum Lång 1548  

 7 Det börjar med en dinosaurie Lång 1882  

 8 Inger stöttar barn medfunktionshinder  Lång 1709  

     7574 

2013 9 Svårforskad frånvaro  Lång 1069  

 10 En hopplös kamp Medellång 946  

 11 Lättare utomhus Lång 1004  

 12 Ful i munnen  Lång 1502  

     4521 

2014 13 Hon tränar bort skolångesten  Lång 1165  

 14 Eva hittar det svåra genom samtal  Kort 456  

 15 Hallå där … Kort 338  

 16 Det kom ett brev …  Medellång 529  

 17 De trappar upp målen  Lång 1342  

     3830 

2015 18 Dags att undervisa begripligt  Medellång 737  

 19 Helt hysteriskt? Lång 1888  

 20 Uppdrag under ytan  Medellång 923  

 21 Profil som ger stöd Lång 1531  

 22 Viktigt med harmoniska klassrum Kort 397  

 23 Träffsäkert om autism  Kort 434  

     5910 

2016 24 Skollagen måste ändras  Medellång 746  

 25 Det var jättestökigt i min förra klass Lång 1138  

     1884 

   Summa totalt 26 600 
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Etiskt ställningstagande 

Studien har bedrivits med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning (2011), vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa forskningsetiska principer bör dock 

problematiseras. Med anledning av att artiklarna som analyserats blivit officiellt publicerade i 

tidningen Specialpedagogik finns därmed ingen möjlighet att lämna konfidentialitet, ge information 

eller söka samtycke. Det bör vidare uppmärksammas att artikelförfattarna har en korrigeringsmakt 

över de tryckta materialet. Därmed kan det inte heller med säkerhet förutsättas att 

intervjurespondenterna eller de observerade haft möjlighet att påverka hur de porträtteras i artiklarna. 

Vidare återgavs artiklarna som referens, detta för att öppna upp till framtida granskningsmöjligheter. 

Med hänsyn till detta kommer artiklarna som jag anser granska att återges på så vis att läsaren kan 

följa processen steg för steg och då granska originalmaterialet och skaffa en egen uppfattning. 

Då det gäller nyttjande av information menar Bell (2006) att det kan upplevas som kränkande för den 

berörda personen att se informationen användas i en rapport. Med hänsyn till detta kommer namn på 

personer som förekommer i artiklarna endast figurerar i de fall då citaten från de tryckta artiklarna 

kräver så och då med en tydlig koppling till originalmaterialet.  

   En annan viktig etisk aspekt att ta hänsyn till är att en kvalitativ studie blir en forskares berättelse 

där makten verkar igenom forskaren som artikulerar den diskursiva makten som en vetenskaplig 

form utgör. Det är därmed av största vikt att vara medveten om att då studien försöker att påvisa 

olika diskursiva maktdimensioner så är samtidigt studieledaren själv en del av denna makt. Strävan 

om ett etiskt förhållningssätt bygger således på en önskan om att göra gott vilket studieledaren i 

denna studie har som ambition. Men vad som anses som gott eller ont är samtidigt en socialt baserad 

kunskap och en samlad historisk erfarenhet om vad som visats sig vara gott eller ont (Assarson, 2012).  

Procedur  

I första steget av bearbetningen av texterna så utfördes en detaljerad textläsning av studiens empiriska 

material. Under denna fas av den lingvistiska bearbetningen framkom kvantitativ data i form av antal 

ord, vilket framkommer i tabell 1. Detta blir endast intressant med utgångspunkt i en jämförelse av 

vad som förekommer mest frekvent, mindre frekvent eller inte alls. Syftet med detta var att sortera det 

valda materialet för att dels se om det gick att urskilja några diskursförändringar utifrån 

publiceringsår samt att få grepp om mängden information som bearbetats. Dock framkom inga 

tydliga skillnader i innehållet beroende på publiceringsår, inte heller gav längden på artiklarna någon 

förinformation om dess innehåll i form av mer eller mindre, för studiens syfte, relevant information. 

Det var snarare så att vissa artiklar, som likväl kunde tillhöra de kortare, genererade väldigt mycket 

relevant information, medan andra, ibland längre artiklar inte gav så mycket relevant information för 
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studiens syfte. Tabellen kvarstod dock med motivering att läsaren skulle få en överblick av det 

empiriska materialet som ingått i studien.  

   Den textuella bearbetningen gjordes i syfte att finna mönster genom upprepande och återkommande 

meningsbyggnader samt teman som är relevanta för studiens syfte. Texternas innehåll sorterades, 

grupperades och analyserades. Begreppen som framkom som de mest frekventa och återkommande 

kunde innefattas under olika kategorier. Detta gav upphov till tre huvudteman vilka var: svårigheter, 

förmågor och inkludering. Dessa kommer att presenteras nedan i resultatdelen.  

   På grund av det empiriska materialets omfattning var det inte möjligt att återge samtliga artiklars 

resultat ord för ord. Dock bifogas en bilaga med mer omfattande redovisning av resultatet som 

framkom i första fasen av bearbetningen. Detta för att läsaren själv skall få möjlighet att verifiera 

yttranden som framkommer i resultat och analysdelen samt få en reell bild av hur ofta eller sällan 

orden och meningarna i de olika temana förekommer i artiklarna.  

Analytiska begrepp 

Här kommer ett urval av analytiska begrepp att redogöras, vilka sedan har används i studiens analys. 

En diskurs är som tidigare beskrivits ett speciellt sätt att tala om och förstå välden på (Börjesson & 

Palmblad, 2007). Varje tecken i en diskurs kallas för moment som rent metaforiskt kan beskrivas som 

knutar i ett fisknät, där deras betydelse fixeras genom att de skiljer sig ifrån varandra på bestämda 

sätt. Vissa moment är viktigare än andra i en diskurs och de kallas för nodalpunkter. I exempelvis den 

medicinska diskursen kan kroppen tänkas vara en nodalpunkt från vilken de andra tecknen får sin 

specifika betydelse i diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

   Olika lingvistiska analysredskap har används i studien vilka kan vara behjälpliga och är följande; 

pronomen, modalitet och transitivitet (Farirclough, 1992). Ett pronomen kan skapa relation mellan 

mottagaren och avsändaren som i en exempelvis ”vi” och ”dom” formuleringar. Genom begreppet 

modalitet kan vi undersöka styrkan i ett textuellt påstående. Det finns objektiva och subjektiva 

modaliteter likväl som starka och svaga sådana. Det handlar om i vilken grad talaren eller 

textskrivaren instämmer i påståendet. Om man beskriver något med ordet ”är” så har det en stark 

modalitet. Man avser alltså uttrycka en form av sanning som läsaren skall acceptera. Vem som 

uttrycker sig i en text får vidare olika effekter beroende på dess auktoritet. Modaliteter uttrycker också 

en slags sanning, där man genom att använda objektiva modaliteter som i meningen ”det är farligt 

att” istället för att säga ”vi tror det är farligt att ” så skapas en mer oomtvistlig sanning genom den 

första satsbyggnaden, vilket således kan få skiftande sociala effekter. I första meningen utesluts vem 

som tror det är farligt vilket gör det till en starkare sanning än den efterföljande meningen där vi är de 

som tror något med en svagare modalitet. Transitivitet analyserar då hur händelser och processer 

förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt exempelvis i påståendet ”10 lärare avskedas” 
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använder man passivform och utelämnar agenten vilket lägger vikten vid effekterna då agentens 

ansvar inte framkommer, det vill säga vem som avskedade lärarna eller varför (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Det blir således skiftande styrkor i påståendena där den starkare modaliteten och en 

trasitivitet som utelämnar agenten kan tänkas vara svårare att ifrågasätta på så sätt skapas en sanning 

och en viss betydelsebildning.  

Metoddiskussion 

I följande avsnitt vänds blicken inåt studien själv och studieledarens roll i studien. Detta med avsikt 

att problematisera och reflektera över sådana frågor som rör bland annat validitet och reliabilitet. En 

studie som denna är svår att replikera då den måste betraktas utifrån sin kontext, vilket enlig Bryman 

(2008) är gällande för kvalitativa studier. Dock kan studiens replikerbarhet öka, genom en noga 

redovisning av datainsamlingen och procedur, vilket är studiens ambition för att läsaren skall kunna 

följa varje steg i proceduren och datainsamlingen. En kritisk diskursanalys handlar om att nå en 

förståelse snarare än att få en förklaring vilket kan vara problematiskt eftersom resultatet inte går att 

mäta direkt. Det handlar snarare om representationer av verkligheten förmedlat genom ett 

språksystem. Det finns där med en överdriven tolkning av socialkonstruktionismen som går ut på att 

verkligheten är så som man säger att den är (Winther Jørgensen och Philips, 2000: 150). Författarna 

(2000) menar att denna tolkning är både felaktig och riktig samtidigt. På en filosofisk nivå är den 

riktig. Samtidigt håller sig de flesta innebörder relativt fasta i en given värld och därmed ses 

förändringar i betydelsetillskrivanden som sociala och kollektiva processer vilket innebär en viss 

tröghet i de givna betydelsefixeringarna.  

   En problematik som uppkom är den att diskursanalysen som metod grundar sig i studieledarens 

tolkning vilket då i viss mån gör denna till en partisk medproducent av betydelsebildning (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). Med detta i åtanke var tillvägagångssättet i denna studie att låta texterna tala en 

del för sig själva genom ett flertal citat och deskriptiva återgivningar.  

   Det finns en medvetenhet, som framkommer i studiens inledande del, att studieledaren i denna 

studie ingick med en förförståelse. Detta i form av egna erfarenheter som kan ha bidragit till att 

studieledaren sökte viss information som låg i linje med förförståelsen. Samtidigt ingår det i den 

kritiska diskursanalysens uppgift att vara just kritisk till det som undersökts genom att lyfta 

förgivettagande och visa på alternativa framställningssätt eller sanningar. Studien ger därmed inget 

sanningsanspråk utan endast en kompletterande förståelse av en verklighet.  

   Syftet med att presentera de valda artiklarna i en tabell utifrån årtal och antal ord hade till en början 

en avsikt att undersöka huruvida det gick att finna diskursförändringar genom tid. Detta påfanns 

dock inte i denna studie. Ett sätt att få syn på sådana över tid föränderliga diskursordningar hade 

kunnat vara att välja ett större tidsspann. Å andra sidan var detta dock inte en del i studiens syfte som 
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snarare handlade om att få syn på samtida diskurser. Vidare kan det alltid finnas en viss problematik 

gällande urvalet som då begränsades med motiveringen att det skedde förändringar i läroplanen 

(Lgr11) och skollagen (7 kap, 5§) som kan antas ha påverkat (och påverkar) elever som är 

diagnostiserade med Aspergers syndrom på ett negativt sätt. Samtidigt som det under denna tid 

gjordes förändringar i diagnosmanualen (från DSM-V till DSM-VI) vilket innebär att diagnosen 

Aspergers syndrom sedan maj 2013 ingår i autismspektrumtillståndet. Detta kan då tänkas ha 

inneburit en viss begräsning med att söka efter artiklar utifrån sökordet ”Aspergers syndrom” då 

diagnosens förändrade tilltal kan tänkas ha gjort att artiklarnas innehåll riktade sig till flera diagnoser 

inom spektrumet. Därmed var det inte helt tydligt hur avskiljandet skulle göras och det bör noteras att 

det finna en risk att vissa artiklars huvudfokus ligger på andra (än Aspergers syndrom) diagnoser 

inom spektrumet. Under arbetet gång framkom en vissa svårigheter med att göra genomgripande 

analyser utifrån alla delar i Faircloughs tredimensionella modell (1992). På grund av materialets 

begränsade möjlighet till information som rör den diskursiva och social praktiken ligger därmed 

denna studies huvudfokus på den textuella dimensionen. Då det vidare handlar om den diskursiva 

dimensionen utgår denna studie från olika perspektiv samt vad som utmärker de diskurser som 

framkommer i den textuella dimensionen. För att få en mer omfattande analys som innefattar större 

del av den diskursiva- såväl som den sociala praktiken så hade en mer omfattade studie behövts göras 

där exempelvis intervjuer med konsumenter och producenter av tidningsartiklarna, för att få deras 

uppfattning, hade varit lämpligt. Detta ansågs dock inte möjligt med tanke på studiens tidsmässiga 

begränsningar.  

Trovärdighet och giltighet  

Frågor om giltighet och trovärdighet utger vanligtvis en självklar del i forskningssammanhang (Bell, 

2006). Då kvalitativa studier oftare inriktar sig på förståelse snarare än förklaring blir resultatet av det 

som uttrycks i symboliska representationer (de kvalitativa aspekterna som förmedlas genom 

exempelvis ett språksystem eller en upplevelse av något) något som inte kan synliggöras och mätas 

direkt. Den kvalitativa forskningens kritik rör vidare just att resultaten inte är upprepningsbara eller 

att resultatens rimlighet inte kan kontrolleras. Då denna studie utgår ifrån en kvalitativ inriktning så 

handlar det om att få en förståelse snarare än förklaring till olika fenomen. Vidare är det i linje med 

den kritiska diskursanalysen inte studiens avsikt att göra något sanningsanspråk utan endast att bidra 

med en tolkning av de diskurserna som synliggörs i det empiriska materialet. Bell (2006) menar att 

oavsett vilken metod som en forskare väljer för att samla in information så bör man alltid kritiskt 

granska metoden för att överväga hur giltig och trovärdig informationen är. För att öka denna studies 

trovärdighet så synliggörs de olika stegen i forskningsprocessen genom att varje steg redovisas så att 

läsaren själv kan följa processen och därmed dra egna slutsatser av undersökningen. Redovisningen 
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av analysens olika faser är en förutsättning för god tillförlitlighet. Denna studies trovärdighet har som 

ambition att tillta genom att textnivån motiveras med att delar av regelverk som gäller för lingvistisk 

forskning har används. En skildring av det första steget i analysen som till viss del utgjordes av ett 

kvantitativt och därmed mer mätbart resultat återges i from av en bilaga (bilaga 1) för att läsaren själv 

skall kunna verifiera påståenden i studiens resultat. Studien innehåller vidare tydliga återkopplingar 

till originalmaterialet med en tabell som utgjorde en sammanställning av samtliga artiklar samt dess 

referenser för att läsaren själv skall kunna bilda sig en uppfattning bortom studieledarens tolkning i 

den mån det är möjligt.  

Resultat  
Följande avsnitt innefattar studiens resultat och analys. Som motiverats ovan i metodavsnittet så utgår 

huvudfokus i denna studie från textdimensionen. I textanalysens första fas så framkom att de mest 

frekventa och återkommande begreppen i texternas innehåll kunde delas upp i tre huvudteman som 

identifierades som centrala för denna studies syfte. Dessa teman är: svårigheter, förmågor och 

inkludering. Varje tema kommer att analyseras var för sig efter en inledande och övergripande analys 

av textdimensionens lingvistiska uppbyggnad och en analys av olika perspektiv i den diskursiva 

praktiken. Nedan kommer elever som är diagnosticerade med Aspergers syndrom att benämnas som 

målgruppen för att texten skall få bättre flyt och det skall vara lättare för läsaren att följa studiens 

resonemang. 

Lingvistisk analys; den textuella dimensionen  

Den lingvistiska analysen handlar om HUR texterna gestaltas. Här belyses hur texterna företrädelsevis 

framställs genom de analytiska begrepp som presenterades i metodavsnittet. Genomgående i det 

empiriska materialet är meningarnas modalitet övervägande stark med en låg transitivitet, där 

målgruppens svårigheter beskrivs som något definitivt. Både problem och konsekvenserna av 

problemen beskrivs som något oundvikligt enligt följande: ”En autismdiagnos innebär också 

svårigheter med de exekutiva funktionerna…”(Uppdrag under ytan s. 2). En meningsbyggnad med 

lägre modalitet och högre transivitet skulle ge utrymme för en mer nyanserad tolkning. De definitiva 

och absoluta påståendena kan tänkas vara stereotypskapande och stigmatiserande. Detta kan vidare 

såsom beskrivs av Hallerstedt (2006:40) ”skymma blicken för andra och kanske bättre förklaringar till 

ett givet problem”. Visserligen förekommer det i det empiriska materialet beskrivningar med lägre 

modalitet. Detta är dock mindre frekvent förekommande, vilket kan tyda på att det finns en grad av 

hegemoni i betydelseförhandlingen genom påståendet att diagnosen innebär svårigheter. Motståndet 

kan ligga i den lägre modaliteten, vilket innebär att diagnosen ”kan tänkas” innebära svårigheter till 

att den till och med kan innebära möjligheter. Vidare benämns målgruppen företrädesvis i texterna 
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genom pronomenet ”de” eller ”deras”, vilket skapar en relation i form av ett ”vi och dom-tänk”. 

Genom denna språkuppbyggnad skapas således ett normalt och ett onormalt, där en andrefiering kan 

tänkas ske (Serenhede, 2010) såsom följande: ”De kommer till oss som trasiga fåglar” (De trappar upp 

målen, s.1). I ovanstående mening så påvisas vidare hur textproducenten ansvarar för att definiera 

eleverna och positionera dem i en underlägsen position samt positionera sig själv som ”räddaren”. 

Således uppbär textproducenterna (vilket här innebär olika aktörers perspektiv) såväl 

definitionsmakten som positionsmakten. Vad eleverna själva anser om sina tidigare erfarenheter eller 

vad som gjorde att de inte längre definierades som misslyckade eller trasiga framgår endast 

undantagsvis i texterna.    

Olika perspektiv; den diskursiva praktiken 

I denna studie framställs produktionen av texterna utifrån olika aktörers perspektiv vilket belyses 

genom den textuella dimensionen. Det finns hos studieledaren en medvetenhet om att dessa 

perspektiv producerats genom en yttre aktör, som i de specifika tidningsartiklarna är en journalist, 

som är dess egentliga producent, dock anses perspektiven få spegla olika synvinklar.  

    Under analysen av det empiriska materialets diskursiva praktik så framkom att texterna utgår från 

huvudsakligen tre olika aktörers perspektiv vilka är: barnen själva, föräldrarna och experter såsom 

psykologer/forskare/socionomer/beteendevetare/specialpedagoger.  

   Huvudsakligen framkommer målgruppens svårigheter utifrån ”de andras” perspektiv vilket kan 

härledas till att tidningen Specialpedagogik riktar sig till specialpedagoger och pedagoger som möter 

målgruppen i praktiken. Det kan tänkas falla sig naturligt att de mest frekventa beskrivningarna av 

målgruppen utgår ifrån dessa ”andras” perspektiv. Samtidigt åskådliggörs i beskrivningarna av 

målgruppen själva med huvudfokus på målgruppens förmågor istället för på dess svårigheter. Det 

framträder som en motreaktion av det rådande ”problemfokuserandet”. Denna motreaktion härleder 

företrädesvis från barnens egna berättelser, om än producerade av någon annan. Berättelserna kan 

även tänkas ha påverkats utifrån de frågor som ställts.  

    Den diskursivisa praktiken handlar här om vad som utmärker diskurserna och vilka sanningar som 

förutsätts i texterna detta framkommer då genom både olika perspektiv såsom beskrivits ovan. Vidare 

blir nästa steg i analysen att ta reda på vad som framställs i texterna, vilket kommer att analyseras 

nedan under de tre temana: svårigheter, förmågor och inkludering 

Svårigheter  

I den fortsatta analysen av artiklarnas lingvistiska uppbyggnader framkommer att samtliga artiklar, 

innehåller olika ord och meningar som beskriver målgruppens svårigheter, dessa beskrivs nästan tio 

gånger mer frekvent än målgruppens förmågor (bilaga 1). Detta kan tyda på en diskursiv 
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reproduktion inom diskursordningen. För att få diagnosen Aspergers syndrom så måste de olika 

karaktärsdragen som en individ uppbär innebära betydande svårigheter för individen i sin vardag 

(DSM-VI). Därmed kan det tänkas vara så att den neuropsykiatriska diagnosen, Aspergers syndroms 

nodalpunkt är just funktionsnedsättning, där svårigheter blir något följdriktigt att fokusera på. 

Studiens resultat visar på att målgruppens svårigheter är det som skildras mest frekvent i det 

empiriska materialet. Detta kan då stämma överens med Hjörne och Säljös (2013) beskrivning att 

användningen av diagnoser i skolan kommit att användas som utgångspunkt i tolkandet av barns 

svårigheter, varav fokus därmed kan tänkas läggas på svårigheterna snarare än på förmågor eller 

alternativa beskrivningar av egenskaper. 

   I den fortsatta bearbetningen och analysen av texterna så framkom att det mest frekventa temat 

”svårigheter” skildrades på ett varierande sätt i det empiriska materialet, vilket ledde till att även 

detta tema kunde delas in i tre olika underteman: orsak, konsekvens samt avvikelse. Dessa tre 

underteman kommer att analyseras var för sig nedan.  

Orsak  

Orsakerna till målgruppens svårigheter beskrivs företrädesvis i det empiriska materialet ha 

individuella och biologiska förklaringar. Detta kan stämma överens med det som framkommer i 

Magnus Tidemans (2000) avhandling Normalisering och kategorisering, såsom följande: ”Men istället för 

att uppmärksamma skolans brister framhävs i den offentliga diskussionen individuella och biologiska 

förklaringar till barns svårigheter och därmed förläggs orsaksproblematiken inte på samhällsnivå utan på den 

individuella nivån” (s.325). De individuella orsaksförklaringarna framgår i det empiriska materialet 

med en dominans av den medicinska diskursen, såsom följande:  

”Forskning pekar också på svag centralkoherens, den hjärnfunktion som hjälper oss att 

sortera intryck och information…”(Uppdrag under ytan, s.2). 

Texterna beskriver genomgående elever med funktionsnedsättningar, svårigheter etcetera och inte 

elever i svårigheter. Det är i överrensstämmelse med det som framkommer i Lintons avhandling 

(2015). Där framgår att pedagoger för det mesta riktar uppmärksamheten på att eleverna inom 

autismspektrumet har funktionsnedsättningar eller svårigheter som kretsar kring det biologiska och 

medicinska och undantagsvis lägger pedagogerna fokus på den sociala miljön även i det empiriska 

materialet beskrivs målgruppen företrädelsevis genom denna diskurs, såsom följande:  

”I förskolan har vissa av barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar svårt att 

sitta still eller får utbrott” (Helt hysteriskt? s. 1).  

Endast i en av artiklarna (Helt hysteriskt?), så framkommer kritik gentemot det individualiserande 

och medicinska synsättet. Där framkommer istället att det snarare är fel på dagens samhälle än på 

barnens hjärnor enligt följande:  
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”Nä, de har ungefär samma hjärnor. Men hjärnorna befinner sig i andra miljöer … Det kan 

alltså vara fel på dagens samhälle, snarare än på barnens hjärnor” (Helt hysteriskt?, s. 2).  

Sammanfattningsvis beskrivs således orsaken till målgruppens svårigheter bero på dess diagnos där 

det ytterst sällan sker ett problematiserande av den sociala kontexten. Detta kan då tyda på att det 

råder en viss hegemoni i betydelsebildningen samtidigt som det undantagsvist går att urskilja dess 

motstånd såsom i citatet ovan. Detta kan stödja Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskrivning av att 

hegemonin aldrig är helt stabil utan att det endast handlar om en gradfråga.  

Konsekvenser 

I texternas beskrivningar om vad målgruppens svårigheter kommer att innebära i framtiden, eller vad 

de ger för konsekvenser här och nu, skildras som ett slags skräckscenario där målgruppen beskrivs 

hamna i utanförskap, dåligt sällskap, arbetslöshet, självskadebeteenden eller bli deprimerade. 

Diskurser ger därmed en viss mening åt den sociala verkligheten (Bryman, 2008). I det empiriska 

materielat skildras konsekvenserna av svårigheterna såsom följande:   

 

”I förskolan har vissa av barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar svårt att sitta 

still eller får utbrott. Andra skärmar av sig. I tidiga skolålder får många svårt med att 

koncentrera sig för att lära in. Som tonåring blir den inåtvända gruppen av dem ofta ensamma 

och deprimerade. De impulsiva riskerar att hamna i dåligt sällskap och börja testa gränser. I 

vuxen ålder löper båda kategorierna större risk för sjukskrivning eller förtidspension” (Helt 

hysteriskt, s.1). 

 

I ovanstående citat beskrivs de negativa konsekvenserna bero på de neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna och inte på den sociala kontexten och förutsättningarna inom den. 

Johannisson (2006) beskriver hur diagnosen har en egen makt som kan ge avlastning från ångest, 

ansvar och skuld men den kan likväl bidra till stigmatisering, förlust och utanförskap. Samtidigt 

påvisas orsaken till diagnosen som individuella, vilket då gör att det kan tänkas bli problematiskt att 

skilja mellan en individ och dess diagnos, individen blir därmed sin diagnos framför att det handlar 

om en individ som har en diagnos. På så sätt kan det tolkas som om skuld och ansvar finns kvar men 

med en slags uppgivenhet om att det är något oundvikligt som inte går att göra något åt. Detta kan 

stämma överens med den kritiken som riktas emot de neuropsykiatriska diagnoserna av bland annat 

Kärfve (2000) som menar att en neuropsykiatrisk förståelse kan bli till en neuropsykiatrisk tolkning. 

Detta innebär enligt författaren att konsekvensen av diagnosen är oundviklig. Det går givetvis 

samtidigt fortfarande att förstå nyttan med att skapa en förståelse för barns (eventuella) svårigheter. 

Därmed kan nyttan med en diagnos bli detsamma som dess fara. 
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Avvikelse 

Att vara annorlunda eller avvika ifrån något förutsätter att det finns något ”normalt” i förhållande till 

det man avviker ifrån. Definitionen av det ”normala” kan vara allt ifrån mest frekvent förekommande, 

vedertagen, ordinär, sund och mentalt frisk. Detta gör att det inte endast är ett konstaterande utifrån 

statistisk information om befolkningen utan det blir genom dess definition något värderande. För att 

definiera det normala är det avvikande som gestaltas, vilket gör att det som inte avviker normaliseras 

utan att problematiseras. Där kan ett normkritiskt förhållningssätt tänkas vara ett sätt att få syn på 

olika förgivettagande. I det empiriska materialet framkommer målgruppens avvikelse såsom följande:  

”De två områden som genomgående gav starkast utfall var avvikelsen som hänger samman 

med mat och sömn samt svårigheter med sociala kontakter. Det kunde visa sig i en avsaknad av 

nyfikenhet på omgivningen.”(Unga ser på Asperger, s.1). 

Vidare beskrivs avvikelsen utifrån ordet annorlunda enligt följande: 

”… beror på att de tänker på ett annorlunda sätt” (Uppdrag under ytan, s.1). 

Att vara annorlunda skulle kunna tolkas som mer värderingsfritt än avvikande. Samtidigt är det 

annorlunda något i förhållande till det normala, vilket i sig innehåller en värdering till det önskvärda. 

Därmed blir det inte en objektiv beskrivning av egenskaper och beteenden. Alternativ till detta 

beskrivs i följande: 

”Precis som Hal har många högfungerande elever med autism specialintressen” (Det börjar 

med en dinosaurie, s.2). 

Detta under förutsättning att även det som är motsatsen till ”specialintresse” då specificeras enligt 

exempelvis ”generella intressen” och vidare under förutsättning att det inte finns en värdering om 

vad som är bäst och mest önskvärt av dessa två. Samtidigt kan det tänkas vara så att när de flesta 

har/är något så skapas en minoritet och en majoritet, och genom att vara minoritet så kan 

stigmatiseringsprocesser får fart.  

Förmågor 

Endast i fem av de tjugofem artiklarna så uttrycks även målgruppens förmågor, vilka påträffas med 

olika ord och meningar ca tio gånger mer sällan än beskrivningar av målgruppens svårigheter (bilaga 

1). Den artikeln som vidare ger flest beskrivningar av målgruppens förmågor utgår från målgruppens 

beskrivning av sig själva såsom följande:  

”Ganska många har skaffat sig en aspie-identitet, där de framhåller de positiva delarna av 

funktionshinder. Vissa accepterar inte ens att det är ett funktionshinder. Det är också ganska 

vanligt att de framhäver att de är smarta- smartare än andra. Många framhåller att de besitter 

mycket faktakunskap …”(Unga ser på Asperger, s.1). 
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Detta motstånd emot den rådande, problemfokuserande diskursen kan tyda på att målgruppen 

önskar få bort stigmatiserandet och stämpeln som en avvikaridentitet hos målgruppen kan innebära. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns en maktobalans mellan målgruppen, som i detta 

fall är både barn och en minoritet, varav deras röster inte kan komma att få samma betydelse som ”de 

andras”. Målgruppens förmågor skildras undantagsvis av andra än målgruppen själva i det empiriska 

materialet enligt följande:  

”Med en rättframhet som kännetecknar många med autism…”(Inte lätt men nödvändigt, 

s.4). 

 

”Samtal om värderingar och mångfald fördjupas tack vare Felix, säger hon”(ibid s.3). 

Det går således att tolka beskrivningarna av målgruppens förmågor som antingen ett motstånd emot 

de rådande diskurserna (som fokuserar på svårigheterna) eller som ett argument för inkludering 

utifrån de rådande skoldiskurserna. Detta kan tyda på en diskursiv förändring inom 

diskursordningen såväl som andra diskursordningars påverkan.  

Inkludering: en del av den sociala praktiken 

Den sociala praktiken handlar om diskursernas eventuella konsekvenser såsom exempelvis ett visst 

pedagogiskt förhållningssätt i skolan. Som påvisats i inledningen samt bakgrundsdelen så ligger inom 

denna samtid som studien utgår ifrån ramar av olika regelverk, såväl nationella som internationella, 

som kan tänkas utgöra grunden för en specifik skoldiskurs med fokus på ”inkludering i en skola för 

alla”. Detta inkluderingskrav kan tänkas påverka målgruppen specifikt då det empiriska materialets 

innehåll genomsyras av olika sätt att prata om inkluderingsnyttan för målgruppen samt dess nytta för 

”de andra”. Fokus ligger på hur inkluderingen skall implementeras på bästa sätt. Detta utan att 

ifrågasätta dess premiss, då det underförstått kan tolkas som om det råder en hegenomi där 

inkludering är lika med ”det goda” eller ”det rätta” (Assarson, 2012).  

   I det empiriska materialet förekommer begreppet inkludering där nyttan med inkludering definieras 

och preciseras. Mest frekvent är beskrivningarna av inkludering utifrån andra än målgruppen själv. 

Det förekommer undantagsvis att målgruppen själv uttrycker nyttan med inkludering enligt följande:  

”Han betonar att han aldrig skulle ha lärt sig så mycket om han inte varit inkluderad” (Inte 

lätt men nödvändigt s, .5). 
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Vidare beskrivs i det empiriska materialet inkluderingsnyttan, såsom följande:  

”Hon menar också att inkludering, när det är namnet värt, kan ge effekter på klimatet i skolan 

i stort, kan leda till större respekt för olikheter… ”(Kräv stöd för verklig inkludering, s. 2). 

 

”Verklig inkludering av barn med autism kan vara till gagn för alla elever, säger hon” (ibid 

s. 2). 

Följande mening kan styrka tesen om att man inte kan ifrågasätta det förgivettagna ”goda” samt 

komplexiteten med hur den ”rätta” inkluderingen skall implementeras i praktiken.  

”Det finns en tendens att skolan tolkar lagändringen som att de inte skall göra särskilda 

lösningar. En slags rädsla för att ”vara emot inkludering” (Skollagen måste ändras, s. 2).  

Det som då problematiseras är de olika tolkningarna av inkludering såsom följande:  

”Inkludering är inte svar på frågan VAR. Inkludering handlar i själva verket om kvalitet 

och är kopplat till ideologiskt förhållningssätt där normen är mångfald förklarar hon” 

(Kräv stöd för verklig inkludering s.2). 

”Inkludering utesluter inte att elever skulle kunna få enskild undervisning … detta är en 

vanlig missuppfattning” (ibid s.3). 

 

    Enligt Skolverket så är det viktigt att skilja på inkludering och integrering. Inkludering innebär att 

helheten ska anpassa sig till delarna medan integrering innebär att delarna ska anpassa sig till 

helheten (Skolverket, 2017b). Meningsbyggnaden ovan kan dock tolkas som att Felix skall anpassas till 

skolan, vilket enligt Skolverkets definition då skulle handla om integrering snarare än inkludering. 

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att ordet inkludering vuxit fram som en protest mot 

integrerings begreppet. Här råder dock en otydlighet gällande begreppsinnehåll och det som i teorin 

låter ”rätt” kan visa sig komplext att implementera i praktiken. Detta kan tänkas ha inneburit att man 

ändrar begrepp utan att ha fullt klart för sig vad som innefattas i begreppet. Historiskt har vi med oss 

integrerings begreppet (Skolverket, 2017b) därmed kan dess efterlämningar tänkas ha återspeglats i 

tolkningen på det nya begreppet; inkludering. Samtidigt har vi olika diskurser att förhålla oss till så 

som beskrivits av Tideman (2000) där det handlar om officiella eller underliggande diskurser. De 

underliggande är dock inte lika synliga som de officiella och därmed svårare att granska. Författaren 

menar att det handlar om tillgång och efterfråga snarare än något annat. Inte någon av texterna i det 

empiriska materialet innehöll det förlegade integrations begrepp. Samtidigt som det svårmätbara i 

inkluderingsbegreppets definition, i en kontext där allt skall vara mätbart, kan tänkas skapa 

förutsättningar för misstolkningar. Som påvisats i bakgrundsdelen så kan skolans kunskapsmål vara 

orimliga för målgruppen att uppnå, på grund av deras funktionssätt, vilket gör att de i praktiken 

exkluderas från skolans arena. En tolkning kan vara att på grund av att det förekommer en 
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exkludering av målgruppen så blir det nödvändigt att prata om en inkludering samtidigt som sättet 

på vilket man talar om inkluderingen kan upplevas exkluderande. Det blir som att eleverna befinner 

sig i väntrummet till den riktiga inkluderingen (Karlsson, 2007). De gånger då målgruppen inte lyckas 

inkluderas kan det tänkas vara så att fokus då hamnar på ännu ett misslyckande. Därmed utvecklas 

de varken akademiskt (Kurth, & Mastergeorge, 2010) eller socialt. Detta kan då tänkas vara risken om 

inkluderingen blir viktigare som måluppfyllelse än att på riktigt förstå innebörden av en upplevelse 

av att vara inkluderad. Att då ifrågasätta läroplanens rimlighet kan tänkas åsidosättas på grund av att 

fokus ligger på att uppfylla inkluderingsmålet utan att ifrågasätta dess premiss.  

Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultaten i relation till tidigare forskning utifrån en diskursanalytisk 

ansats.   

Inkludering av elever med särskilda behov  

Som framgår enligt tidigare forskning så blir elever som är diagnosticerade med Aspergers syndrom 

ofta positionerade till barn med särskilda behov (Hjörne & Säljö, 2008). I resultatet framställs nyttan av 

inkludering av dessa elever ”med särskilda behov” utan ett problematiserande av den sociala 

kontextens påverkan. Tideman (2000) beskriver nyttan av kategorisering av elever utifrån officiella, 

sociala eller underliggande diskurser. De underliggande diskurserna som handlar om tillgångar och 

resurser kan dock vara viktiga att lyfta fram för att tillgängliggöra en mer nyanserad bild av 

verkligheten. Att inkluderingsdiskurser ofta framträder enligt principen att göra gott kan få 

konsekvenser i form av en rädsla för ett ifrågasättande vilken även framkommer i denna studie 

genom följande citat: En slags rädsla för att ”vara emot inkludering” (Kräv stöd för verklig inkludering). 

Att vi vill göra ”gott” är bra, men långt ifrån tillräckligt. Detta på grund av att vad som anses som gott 

eller ont är en socialt baserad kunskap och en samlad historisk erfarenhet om vad som visats sig vara 

gott eller ont (Assarsson, 2012). Vi måste därför ständigt våga ifrågasätta oss själva och vara 

normkritiska till även det förgivettagna ”goda”. Assarson beskriver vidare ”en inkluderande skola för 

alla är ett fenomen som står för det som är gott, varav ett ifrågasättande av detta destabiliserar begreppet och ger 

utrymme för alternativa och avskiljande krafter. Men det är då det goda och mest förgivettagna granskas eller 

ifrågasätts som diskussioner blir främjande för dess syften” (2012:123). 

    Om man skulle lägga större fokus på kontextens ansvar och orsaksbetydelse så skulle barn med 

särskilda behov, genom en alternativ framställningsform, omformuleras till att handla om barn med 

mänskliga behov. Då skulle det som framhävs snarare komma att handla om kontextens begränsningar 

och inte elevernas begräsningar. En stigmatisering av individen genom benämningen särskild behöver 
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då inte längre vara ett faktum. Dess sociala konsekvenser skulle då förhoppningsvis reducera risken 

att inkludering förväxlas med en integrering.  

Från orsak till ansvar  

Som framkommit i studiens resultat så förtydligas det att även en ansats som är tänkt att göra gott 

samtidigt kan vara till skada (Tideman, 2000), varav ett normkritiskt förhållningssätt alltid bör vara 

närvarande, levande och in ständigt utveckling. Vi kan inte med säkerhet säga att vi har rätt eller vet 

vad som är bäst för en annan människa. Definitionsmakt, positionsmakt och all annan tänkbar makt 

bör tas på största allvar av dem som uppbär den.  

   I studiens resultat framgår något som kan beskrivas som en kamp mellan olika läger vilket kan 

jämföras med det som Winther Jørgensen & Phillips, (2000) benämner som den diskursiva kampen 

mellan olika betydelsebildningar. Den sida som påstår att diagnosen innebär svårigheter är också till 

största delen (men inte enbart) producerad av de som har störst makt och kan för tillfället vinna en 

form av hegemoni. Det går dock att urskilja dess motkraft och då framför allt (men inte enbart) genom 

dem som innehar minst makt. På Aspergerforums hemsida (2017) går att läsa följande gällande 

diagnosen: "Aspergers syndrom, ibland förkortat AS, är ett neuropsykiatriskt funktionshinder inom 

autismspektrumet. Aspergers syndrom ligger nära högfungerande autism. Den uttrycker sig på olika sätt hos 

olika individer och kan ha både positiva och negativa konsekvenser för en människas liv." Detta blir då något 

mer nyanserat att förhålla sig till än den obalanserade vinklingen som framkommer i studiens 

resultat.  Kanske är det så att vi måste hantera det faktum att saker och ting är ”både och” samtidigt. 

En person diagnosticerad med Aspergers syndrom har både styrkor och svårigheter liksom alla andra 

människor.  

    Ett barn med en normbrytande funktionsvariation blir per automatik i maktunderläge gentemot 

vuxna och framför allt vuxna med normföljande funktionsvariation. Därmed kan man inte säga att 

barnet eller dess diagnos skall (eller kan) bära fullt ansvar för de (negativa) konsekvenserna som 

framträder i mötet med den sociala kontexten. Utan kontext finns inga sociala negativa konsekvenser. 

Därigenom kan konsekvenserna inte rent etiskt läggas på varken barnen eller deras diagnoser.  

    Med kunskap om vad en diagnos innebär utifrån både biologiska orsaksförklaringar och sociala 

påverkningsfaktorer så blir en konsekvens som exempelvis ”ett utbrott” inte ett symtom på diagnosen 

utan ett symtom på att omgivningen inte förstår diagnosen. Att då kartlägga alla eventuella 

konsekvenser utan att också samtidigt prata om kontextens (bestående av människor och miljö) 

ansvar för dessa konsekvenser hämmar dess syfte som att hjälpa.  Att få en förståelse för 

svårigheterna för att kunna utöva empati är viktigt för att kunna ta ansvar. Därmed behövs 

beskrivningar av svårigheter där man får en förståelse för reciproka påverkningsprocesser mellan 
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sociala kontexter och biologisk orsaksförklaring. Detta för att få en mer nyanserad bild som då borde 

grunda sig i ansvarsfrågan snarare än i orsaksfrågan.  

   Denna studies resultat påvisar att de olika beskrivningarna av målgruppens svårigheter inte 

förekommer tillsammans med beskrivningar av påverkningsprocesser mellan sociala kontexter och 

biologiska orsaksförklaringar. Samtidigt förekommer målgruppens beskrivningar av sig själva som ett 

motstånd av den negativa bilden som då istället önskar påvisa dess överlägsenhet. Denna kamp om 

att vara bättre eller sämre missgynnar alltid den ena parten. Motståndet mot det som kan anses 

diskriminerande kan dock vara väl begripligt. I Lgr 11 under rubriken: Förståelse och medmänsklighet 

beskrivs följande: Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering (s. 7). Kanske bör vi därmed istället lyfta 

det allmänmänskliga som säger att vi alla, oavsett funktionsvariation, har styrkor och svagheter eller 

sådant vi är bättre på och sådant vi är sämre på. Genom ett sådant synsätt skulle våra olikheter kunna 

tänkas vara kompletterande istället för konkurrerande.  

   Sammanfattningsvis kanske man då kan säga att Fredrik, vars föreläsnings titel fick inleda denna 

studie, varken är pappa till en skitunge eller till stålmannen utan någonting där mittemellan och det 

är ännu bättre och framförallt mycket medmänskligare.  

Framtida studier 

I denna studie framkom liksom i tidigare studier att diagnosdiskursernas huvudfokus ligger på 

individuella och biologiska orsaksförklaringar samt inriktas framförallt på svårigheter. 

Begränsningarna i denna studie var delar i den diskursiva och sociala praktiken som utgör det större 

sammanhanget inom vilken diagnoserna rör sig. Därmed skulle ett uppslag för framtida studier vara 

att undersöka barnens egna upplevelser av de rådande diskurserna kring dem. Vidare skulle det vara 

intressant att ta mer direkt del av andra aktörers upplevelser av detta så som föräldrars och anhörigas 

upplevelser. Något som skulle kunna genomföras med hjälp av semistrukturerande intervjuer. En 

sådan studie skulle kunna bidra med en mer balanserad bild genom att tillgångar eller förmågor 

förhoppningsvis skulle få mer utrymme. En djupare analys med skildringar av kontextens betydelse 

skulle vara av intresse för framtida studier. Där skulle observation tänkas vara en lämplig metod för 

att komma åt delar i kontexten som rör både miljö och människor. Ytterligare uppslag för framtida 

framkommer utifrån denna studies bakgrund där en diskursförändring går att urskilja som grundar 

sig i genusvetenskapen och de feministiska teoribildningarna genom begreppen funktionalitet, 

funktionsvariation och funkofobi. Detta skulle vara intressant att studera genom ett inifrånperspektiv, 

det vill säga upplevelsen av hur man skapas in i en viss funktionalitet och vad detta kan få för 

konsekvenser.  
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BILAGA 1 

 

Resultat: svårigheter 

I analysen av artiklarnas lingvistiska uppbyggnader framkommer att samtliga artiklar innehåller olika 

ord och meningar som beskriver målgruppens svårigheter. Dessa ord kommer i resultatdelens citat att 

framgå med ”fet text” för att läsaren skall få en förståelse för hur ofta eller sällan ord som ligger under 

temat svårigheter förekommer i varje text. Meningarna blir förvisso då urklippta ur sitt sammanhang, 

vilket inte ger dem en helt rättvis förklaring, å andra sidan är syftet med detta förfarande att ge 

läsaren en bild över hur ofta eller sällan orden förekommer samt vilka ord som förekommer och 

därmed också vilka ord som inte förekommer i artiklarna.   

    

I artikel ”Unga ser på Asperger” (nr 1 se tabellen), framkommer målgruppens svårigheter genom 

följande:  

”Föräldrar till barn med Aspergers syndrom upptäcker tidigt ett avvikande beteende hos barnet.” (s.1) 

”-De två områden som genomgående gav starkast utfall var avvikelsen som hänger samman med mat och 

sömn, samt svårigheter med sociala kontakter. ”Det kunde visa sig i en avsaknad av nyfikenhet på 

omgivningen.”(s.1) 

... ”- Jag tänker på det som Christopher Gillberg sa för en tid sedan att problemen finns där oberoende om man 

kallar dem något eller inte” (s.1) 

”… Men det är viktigt med förståelse för elevernas svårigheter och det som är annorlunda:”(s.1) 

”Många berättar att de varit Mobbade och att de haft det krångligt med relationer. Framför allt önskade de sig 

ett vanligt liv med familj och jobb”(s.2) 

”Hur stabila var svårigheterna över tid?” (s.2) 

”…, så är det uppenbart att det här är problem som är mycket stabila över tid”.(s.2) 

    

I artikeln ”Inte lätt men nödvändigt”(nr 2, se tabell) så framkommer målgruppens svårigheter genom 

följande: 

”Inte lätt, men nödvändigt”(s1) 

”Felix börjande inte tala fören har var fem år”.(s.1) 

”... det har inte varit lätt” (s.2) 

”Men de sociala kontakterna kan fortfarande kännas svåra” (s.3) 

”-… ibland släpper de inte in mig, det känns tungt”.(s.3) 

”Å andra sidan är det inte heller lätt att få kompisar i stödgruppen”(s.3) 

”… funktionsnedsättning …”(s.4) 

I artikeln ”Kräv stöd för verklig inkludering” (nr 3, se tabell) så framkommer målgruppens 

svårigheter genom följande:  



 

”… exempel har de svårt för starka ljud”.(s.3) 

”-Målen kommer ofta handla om de svårigheter eleverna har, till exempel socialt sampel 

och kommunikation, inte om akademiska färdigheter”(s.3) 

I artikeln ”Redo för livet efter skolan” (nr 4, se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter 

genom följande:  

”-Mitt problem är första steget.”(s.4) 

I artikeln ”Våra elever behöver utmaningar” (nr 5, se tabell) så framkommer målgruppens svårigheter 

genom följande:  

”…, till att vi tar emot elever utan diagnos, men med liknande svårigheter, …”. (s.1) 

”-Idag är det inte ovanligt att man blandar elever med olika svårigheter i en och samma klass 

och att det blir svårt för vissa elevgrupper, säger Cecilia Moberg”. (s.2) 

”Andelen unga med neuropsykiatriska diagnoser som förtidspensioneras har ökat” 

”Ibland glömmer vi till och med bort deras svårigheter…”.(s.3) 

I artikeln ”Mobilen lotsar i tid och rum” (nr 6 se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter 

genom följande:  

”De här eleverna vill inte utmärka sig, de är experter på att mörka sina problem, förklarar 

Lotta Kempe”.(s.2) 

”… speciellt för de elever som har svårt för förändringar”.(s.2) 

”Han har genomlevt de svårigheterna många gånger, vilket har lett till konflikter med 

lärarna, skolk och missade lektioner”. (s.3) 

”Dennis Andreozzi har diagnosen högfungerande autism (Asperger), vilket innebär att han är 

normalbegåvad, men har vissa svårigheter i sin vardag. Bland annat med kommunikation, att 

passa tider, att räkna ut hur lång tid det tar att ta sig från punkt A till punkt B eller hur lång 

tid han behöver ha på sig på morgonen för att hinna till skolan. Han har också Problem med 

koncentrationen och att fokusera på en uppgift, samt att komma ihåg saker, exempelvis vad och 

när nästa lektion är och vad han behöver ha med sig”.(s.3) 

    

I artikeln ”Det börjar med en dinosaurie” (nr 7 se tabell) så framkommer målgruppens svårigheter 

genom följande:  

”Många autistiska barn förstår inte att detta betyder att alla barn skall vara tysta”(s.4) 

”Att som många högfungerade autistiska elever (Asperger), så ofta gör fel utan att förstå hur 

och ofta drabbas av andras avståndstagande, irritation eller ovett slår naturligtvis hår mot 

självkänslan”. (s.4) 



 

I artikeln ”Inger stöttar barn med funktionsnedsättning” (nr 8, se tabell), så framkommer 

målgruppens svårigheter genom följande:  

”Barn med funktionsnedsättningar” (s.1) 

”… Besvärliga flickor? Om samspelssvårigheter på neuropsykologisk grund, … ”(s1) 

”… fallbeskrivningar av flickor med neuropsykologisk problematik…”(s.2) 

”-Flickor är bra på att dölja sin problematik…”(s.3) 

”Flickor hon mött döljer sin samspelsproblematik…” (s.3) 

”Problemen består i att den inre reflektionen, förmågan att förstå samspel, inte räcker till” 

”Särskilt svårt kan det vara att upptäcka problem hos tysta, följsamma, flickor…” 

”Men funktionsnedsättningen varar hela livet.”(s.5) 

I artikeln ”Svårforskad frånvaro” (nr 9, se tabell), så framkommer målgruppen svårigheter enligt 

följande:  

”En grupp som är mer i riskzonen än andra är elever med Aspergers syndrom. Inga studier 

bekräftar visserligen att andelen är större ibland hemmasittarna. Men det är rimligt att anta så, 

eftersom personer med Asperger ofta har svårt med att förstå sammanhang, tolka sociala koder 

och planera framåt, förklarar Elisabeth von Seipel, pensionerad specialpedagog och expert på 

Asperger.”(s.2) 

”De här barnen behöver en timeout. Forskning kring nervsystemet visar att problemen tar 

mycket längre tid på sig att läka ut…”(s3) 

    

I artikeln ”En hopplös kamp”(nr 10, se tabell), så framkommer målgruppens problem genom följande:  

”De borde ha sagt till mig att något var fel med Andreas”. (s3) 

I artikeln ”Lättare utomhus” (nr 11, se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter enligt 

följande: 

”Funktionsnedsättningar”. (s.1) 

    

I artikeln ”Ful i munnen” (nr 12, se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter enligt följande:  

 ”… Funktionshinder… ” och ”… funktionsnedsatt… ”. (s2-3) 

Även om artikeln problematiserar kring just begreppet och lägger till andra tänkbara begrepp så 

framgår socialstyrelsens termbanks betydelse som förutsätter en nedsättning av en funktionsförmåga.  

    

I artikeln ”Hon tränar bort skolångesten” (nr 13 se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter 

enligt följande:  

” … neuropsykologiska svårigheter”. (s.1) 



 

”... Asperger, och det begränsar deras möjlighet att studera på nationellt program”.(s.1) 

”- Det är frågan om extremt svåra elever”.(s.1) 

” … att inte veta vilka kläder man skall ta på sig, inte våga åka buss tills kola, eller veta hur 

man gör då man går in i ett klassrum, och hur man sätter sig på stolen eller beter sig i 

skolmatsalen eller i skolkorridoren”.(s.1) 

”… eleverna lär sig att undvika allt som är obehagligt”. (s.2) 

”Elevernas funktionshinder”(s.3) 

I artikeln ”Eva hittar det svåra genom samtal” (nr 14, se tabell), så framgår målgruppens svårigheter 

enligt följande:  

”Om barnet har problemskapande beteenden… ”.(s.1) 

”… där man genom samtal kommer fram till vad eleven tycker är svårt… ”.(s.1) 

”Jag hade en elev med problemskapande beteende som väckte mitt intresse”.(s.2)  

”När man hittar sätt att nå fram till elever med olika funktionsnedsättningar och 

skolsvårigheter… ”(s.2) 

I artikeln ”Hallå där…”(nr 15, se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter enligt följande:  

”Det var också så mycket runt omkring mig som inte fungerade”.(s.1) 

 ”Allt sådant tar tid och energi”.(s.1) 

”Det var också svårt med föreläsningar i stora grupper … har jag svårt att filtrera ljud …(s1)  

”För mig tar det tid att lära mig att avkoda en lärare”.(s.1) 

I artikeln ”Det kom ett brev”(nr 16 se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter enligt följande:  

”Det var en utmaning att hantera ett tiotal skoltrötta, struliga pojkar” 

I artikeln ”De trappar upp målen” (nr 17, se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter enligt 

följande:  

”Eleverna som kommer till Vintertullskolan bär på många misslyckanden”.(s.1) 

”Elevernas sociala och emotionella svårigheter kan förklaras med hjälp av diagnoser 

…”.(s.1) 

”De kommer till oss som trasiga fåglar”.(s.1) 

”Efter utslussningen blir det därför prio ett att eleverna – som upplevt utanförskap, 

utpekande och inte sällan mobbning i vanliga skolan – lär sig socialt sampel”. (s.2)  

”Det är ett suveränt sätt att bryta ner det onda”.(s.3)  

”Under raster kan utsatta barn bli utåtagerande”. (s.4) 

”… är en resursskola bästa lösningen för elever med emotionella och sociala 

svårigheter …”.(s.4)  



 

I artikeln ”Dags att undervisa begripligt” (nr18 se tabell), så framgår målgruppens svårigheter enligt 

följande:  

”… funktionsnedsättning” (s.2)   

I artikeln ”Helt hysteriskt?” (nr 19, se tabell), så framkommer målgruppens svårigheter enligt följande:  

”I förskolan har vissa av barnen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar svårt att 

sitta still eller får utbrott. Andra skärmar av sig. I tidiga skolålder får många svårt med att 

koncentrera sig för att lära in. Som tonåring blir den inåtvända gruppen av dem ofta ensamma 

och deprimerade. De impulsiva riskerar att hamna i dåligt sällskap och börja testa gränser. 

I vuxen ålder löper båda kategorierna större risk för sjukrivning eller förtidspension.(s1) 

”… innebär neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grunden att hjärnan har problem 

med hjärnan”.(s1) 

”De nya kraven är inte förenliga med dessa barns studiesätt eftersom det är just sådant här som 

de har svårt med, säger hon”(s.3) 

”… Förståelse för varför vissa får utbrott …”(s.3)  

” … neuropsykiatriska funktionsnedsättningar… ”(s.3) 

I artikeln ”Uppdrag under ytan” (nr 20, se tabell), förekommer målgruppens svårigheter genom 

följande:  

”En pojke råkar i bråk varje rast…”(s.1) 

”… när humöret barkar åt fel håll. Men flickans humör går sällan att vända, misslyckandet 

har redan skett”(s1) 

”neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”(s.1) 

”…, eftersom deras svårigheter beror på…”(s.1) 

”Personer med diagnoser inom asd har svårigheter med vad som kallas Theory of Mind…”(s.1) 

”Forskning pekar också på svag centralkoherens, den hjärnfunktion som hjälper oss att sortera 

intryck och information…”(s.2) 

”En autismdiagnos innebär också svårigheter med de exekutiva funktionerna…”(s.2) 

”… Allt sådan som en person med ast har svårt för…”(s.2) 

”Rasterna kan vara mer energikrävande för en ast-elev…”(s.3) 

”… vad som leder till att elever får utbrott…”(s.3) 

I artikeln ”Profil som ger stöd” (nr 21, se tabell), förekommer målgruppens svårigheter enligt följande:  

”Deras vardag. Utanförskapet som de känner. Oron, frustrationen och en evig kamp att försöka passa in i 

samhällets normer på något vis”. (s.1) 

”-En del är ganska söndercurlade och en del har lärt sig att tro att de är offer, att det är 

något slags fel på dem”(s2) 



 

”… inåt eller utåtagerande … Skrik, gråt eller aggression…”(s.2) 

”-De är också förbisedda i hög grad…”(s.3) 

I artikeln ”Viktigt med harmoniska klassrum” (nr 22, se tabell), förekommer målgruppens svårigheter 

enligt följande:  

”Min son har autism (asperger) syndrom. Skolan har varit ett problem från start”. (s.1) 

”I andra klass orkande han inte jobba hela lektioner…”(s.1) 

”… alldeles för jobbigt för honom…”(s.1) 

”… Han blev en hemmasittare”(s1) 

” … neuropsykiatriska funktionsnedsättningar”(s.1) 

I artikeln ”träffsäkert om autism” (nr 23, se tabell), förekommer målgruppens svårigheter enligt 

följande:  

”För många barn och unga är raster och luncher jobbigare än själva lektionerna”(s.1) 

”Att inte veta vad hon eller han skall göra, att ha så kallad fri tid, kan vara mycket 

stressande”(s.2) 

I artikeln ”Skollagen måste ändras” (nr 24, se tabell), förekommer målgruppens svårigheter enligt 

följande:  

”… konsekvenserna av funktionsnedsättningen… ”(s.1) 

”Det är ofta svårt att förstå elever med autism”(s.2) 

”Det finns risk att eleverna mår så dåligt att de inte kommer till skolan alls”.(s.2) 

”- Självklart är det svårt att ha elever med autism i klassen, …”(s.3) 

 

I artikeln ”Det var jättestökigt i min gamla klass” (nr 25, se tabell), förekommer målgruppens 

svårigheter enligt följande:  

”Här i resursklasserna talar man om en slags ”intrycksallergi” som gör eleverna extra 

känsliga…”(s.2) 

”-Pojkar blir utåtagerande och flickor har kaos inuti …”(s.2) 

”… många av dem utvecklar självskadebeteenden och ätstörningar…”(s.3) 

”… att handleda att lärare i knepiga elev-ärenden.” (s.3) 

 

Resultat: förmågor 

Endast i fem av de tjugofem artiklarna så uttryck även målgruppens förmågor. Den artikel som vidare 

innehåller flest uttryck för målgruppens förmågor utgår från en inifrån beskrivning från elever med 

diagnosticerade med Aspergers syndrom.  



 

I artikeln ”Unga ser på Asperger” (nr 1 se tabell), så framkommer målgruppens förmågor enligt 

följande citat:  

”-Ganska många har skaffat sig en aspie-identitet, där de framhåller de positiva delarna av 

funktionshinder. Vissa accepterar inte ens att det är ett funktionshinder. Det är också 

ganska vanligt att de framhäver att de är smarta- smartare än andra. Många framhåller att de 

besitter mycket faktakunskap …”(s.1) 

I artikeln ”Inte lätt, men nödvändigt” (nr 2, se tabell), så framkommer målgruppens förmågor enligt 

följande citat:  

”Hon framhåller att Felix också lär andra elever saker, även om de inte inser det just nu”(s.3) 

”-Samtal om värderingar och mångfald fördjupas tack vare Felix, säger hon”(s.3) 

”Med en rättframhet som kännetecknar många med autism…”(s.4) 

I artikeln ”Det börjar med en Dinosaurie” (nr 7, se tabell), så framgår målgruppens förmågor enligt 

följande:  

”Inse att de har oändliga möjligheter och att det är vi som riskerar att begränsa dem”(s.1) 

”Pojken Hal var expert på dinosaurier”. (s1) 

”Den där ljuvliga lilla killen var så lysande i vissa avseenden…”. (s.2) 

I artikeln ”Hallå där…” (nr 15, se tabell), så framkommer målgruppens förmågor enligt följande:  

”… Beskriver du att du har klarat dig i skolan tack vare sin begåvning”. (s.1) 

I artikeln ”Det kom ett brev” (nr 16, se tabell), så framkommer målgruppens förmågor enligt följande:  

”Jag har träffat många framgångsrika entreprenörer i teknikföretag med vissa tydliga 

personlighetsdrag…”.(s2)  

Resultat: egenskaper 

I artikeln ”Unga ser på Asperger” (nr 1, se tabell), så framkommer målgruppens egenskaper enligt 

följande: 

”- Det är viktigt att förstå och uppmärksamma de ibland ganska små - men påtagliga -

skillnader mellan barn och elever med Aspergers syndrom och andra”.(s.2) 

I artikeln ”Kräv stöd för verklig inkludering” (nr 3, se tabell), så framkommer målgruppens 

egenskaper enligt följande: 

”Elver med autism tänker bokstavligt…”.(s.2) 

”Men människor med autism har ju ofta annorlunda sinnesförnimmelser…”(s.3) 

 

I artikeln ”Det börjande med en dinosaurie” (nr 7, se tabell), så framgår målgruppens egenskaper 

enligt följande: 

”Precis som Hal har många högfungerande elever med autism specialintressen”(s.2) 



 

I artikeln ”Uppdrag under ytan” (nr 20 se tabell) framkommer målgruppens egenskaper enligt 

följande: 

”… beror på att de tänker på ett annorlunda sätt”.(s.1) 

”Vadå ”tänker på ett annorlunda sätt”?”. (s.1) 

 

Resultat: tema inkludering/integrering 

I Artikeln ”Inte lätt men nödvändigt” (nr 2, se tabell) förekommer temat enligt följande:  

”Han börjande i särskolan men integrerades successivt i grundskolan”. (s.1) 

”… men i lågstadiet börjande han successivt integreras i en grundskoleklass och från och med 

mellanstadiet deltog han i all undervisning i en vanlig klass”. (s.1) 

”Specialpedagogen Maria Suchowiak tycker att inkluderingen av Felix överlag fungerar bra”. 

(s.2) 

”Han betonar att han aldrig skulle ha lärt sig så mycket om han inte varit inkluderad”.(s.5) 

 

I artikeln ”Kräv stöd för verklig inkludering” (nr 3, se tabell), förekommer temat enligt följande: 

”Lagändringen innebär att de elever som berörs inkluderas i grundskolan respektive 

gymnasium eller flyttar till special grupp” (s.1) 

”En tredje möjlighet är omvänd integrering”(s.1) 

”Hon föreläser också om inkludering och vad som krävs för att det skall fungera”(s1) 

”… förespråkar i första hand inkludering”. (s.2) 

”… intresserad av inkludering … att elever med diagnos inom autism spektrumet som hade 

gått i specialgrupp under längre tid utvecklades sämre både akademiskt och socialt än elever som 

varit inkluderade”. (s. 2) 

”Hon menar också att inkludering, när det är namnet värt, kan ge effekter på klimatet i skolan i 

stort, kan leda till större respekt för olikheter… ”(s.2) 

”-Verklig inkludering av barn med autism kan vara till gagn för alla elever, säger hon”(s.2) 

”Inkludering är inte svar på frågan VAR. Inkludering handlar i själva verket om kvalitet och 

är kopplat till ideologiskt förhållningssätt där normen är mångfald, förklarar hon”. (s.2) 

”Inkludering utesluter inte att elever skulle kunna få enskild undervisning … detta är en 

vanlig missuppfattning” (s.3) 

”Hon hänvisar till en studie där inkluderande elever med autismspektrumtillstånd hade fler 

mål som rörde läsförståelse, medan den segregerade gruppen hade fler mål som gällde att ”skriva 

fint” och sätta punkt på rätt ställa”(s.3) 

I artikeln ”Mobilen lotsar i tid och rum” (nr 6, se tabell), framkommer temat enligt följande: 



 

”Skolan arbetar ständigt med att integrera eleverna, oavsett om de har några 

funktionsnedsättningar eller inte” 

I artikeln ”De trappar upp målen” (nr 17, se tabell) förekommer temat enligt följande: 

”Även om ambitionen är att de på längre sikt skall integreras och fungera i en ”vanligt skola”, 

är en resursskola bästa lösningen …”(s.4) 

I artikeln ”Skollagen måste ändras” (nr 24, se tabell), så framkommer temat enligt följande:  

”Vad har hänt med elever med autism, men utan utvecklingsstörning, sedan 2011…Eller är de 

kvar i särskolan som integrerade elever”’(s.1) 

”Att eleverna går integrerade i särskolan tror hon inte är särskilt vanligt… ” (s.1) 

”Det finns en tendens att skolar tolkar lagändringen som att de inte skall göra särskilda 

lösningar. En slags rädsla för att ”vara emot inkludering”, säger Linda Petersson”. (s.2) 

 

 

 


