
Stereotype og 
Særegne

– om forStåelSer af autiSme og 
poSitionering af autiStiSke Subjekter

Ditte roSe anDerSen



Stereotype og Særegne
– om forStåelSer af autiSme og 

poSitionering af autiStiSke Subjekter

Ditte rose andersen
institut for psykologi, CSS, københavns universitet

Vejleder: ole Dreier
medvejleder: louise bøttcher

afleveret 13. juni 2007

Specialets omfang er 282.846 typeenheder svarende til  
101 normalsider à 2800 typeenheder

tak til: Camilla lindgreen, kathrine Holten pind,  
louise Harder, nanna persson, thomas Harboe

også tak til: ulla, telt & jones, lars og linus



abstract

StereotypiCal anD peCuliar

– on understandings of autism and positioning of autistic subjects

In this thesis, I start out pointing to a paradox present in current scientific 
and interventional approaches to autism. While seemingly influencing the 
lives of autistic persons in aspects pertaining to their subjectivity, current 
understandings do not take the matter of subjectivity into account them-
selves. 

In the light of this paradox, I ask: “What effects do scientific and inter-
ventional understandings of autism have on the conditions for living one’s 
life as an autistic subject – especially in terms of positioning in psychologi-
cal professional contexts?”

I explore this question through an empirical analysis of the “National 
Autisme Plan,” which is a recent set of interventional recommendations 
for Danish autism practice, and through an analysis of scientific literature 
on three prominent models for cognitive impairment in autism, namely 
theory of mind, executive functions and central coherence.

In my analyses of these recommendations and models I seek to point 
out the subject positions offered to and dealt with by autistic subjects. I 
understand such subjects to be both subjectified through historically con-
tingent practice/discourse and to be endowed with capacities for experi-
ence and action qua subjects.

“National Autisme Plan” views autism as a disability and I argue that 
impairment is a concept critical to the disability models employed in the 
recommendations.

This discussion leads to an analysis of the conditions for and effects 
of cognitive impairment models for autism. I argue that current ideas of 
“normal” work together with scientific discourse to potentially render au-
tistic subjects deficient in personal/social understanding, intentionality 
and meaningfully sensing, thinking and acting.

In returning to the actual recommendations of National Autisme Plan, 
I argue that autistic subjects are offered negative or even malignant posi-
tions within an ethos of viewing “atypical” as something to be handled by 
objective knowledge and general techniques.

This, I argue, leads to the exclusion of subjective, intersubjective and 
intentional aspects in autism research and intervention. In order to settle 
this matter, I propose a three-fold question to be asked in such practices, 
namely “where, why and for whom?”

Key concepts: autistic; subjectivity; positioning; autism intervention; au-
tism research; cognitive models; disability theory; poststructural theory; 
critical psychology
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1 inDleDning

1.1 baggrunD og begrunDelSe

– Jeg kan blive meget ked af det. Da jeg var mindre [1� 
år], havde min far lovet at samle et nyt spisebord, men han 
kunne ikke få det samlet. Da jeg kom hjem fra skole og så 
det, græd jeg, fordi jeg havde glædet mig til det.

31-årig autistisk mand om sidste gang,  
han græd og var ked af det

– Jeg har også savnet dig, Ditte
– Har du det?
– Ja. Hvad betyder ‘savnet’?

Dialog mellem specialets forfatter  
og en fireårig autistisk pige

– 1,2,3,�,�,6,�, jah, så blev det endelig mandag, nej, I skal 
ikke bruge fritidshjemmet!

Ytring fra syvårig autistisk dreng. Jeg ved ikke til hvem

Hvordan kan man som 15-årig græde over et spisebord, der ikke blev samlet? 
Hvordan kan man sige: »Jeg har savnet dig,« når man ikke ved, hvad »savne« be-
tyder? Hvordan kan man foretrække sin samling af sneglehuse frem for venska-
ber og leg? Hvordan kan man få sig selv til at sluge en cykellygte? Hvordan kan 
man finde tilfredsstillelse i at kigge i telefonbøger i timevis eller sige: »Fuii! Fuii! 
Fuili!«, mens man vifter med hænderne og smiler?

Hvordan kan det være, at gruppen af mennesker med diagnoser inden for autis-
mespektret gør ting, som mange andre finder meningsløse, utilpassede, særegne 
og stereotype?

Siden Leo Kanner (1943) og Hans Asperger (1944) stort set samtidigt (men 
uafhængigt af hinanden) for første gang beskrev børn med autistiske forstyrrel-
ser, har spørgsmålet om, hvorfor autistiske mennesker gør, som de gør, været gen-
stand for intens interesse og udforskning fra psykologers, psykiateres, neurolo-
gers og pædagogers side.

 
Jeg vil i mit speciale argumentere for, at måden, man i dag forsøger at besvare 
spørgsmålet på, har omfattende (og potentielt negative og begrænsende) konse-
kvenser for, hvordan autistiske mennesker kan være til i verden. Dét er grunden 
til, at jeg har valgt at skrive et speciale om betingelserne for at leve sit liv som 
autistisk person.

Specifikt vil jeg beskæftige mig med, hvordan autistiske menneskers liv berøres 
af de forståelser, de mødes med gennem psykologisk forskning og intervention.
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Jeg vil nu kort ridse de fremherskende forståelser af autisme op (1.1.1), hvorefter 
jeg med afsæt i mine egne erfaringer fra området vil redegøre for, hvilke proble-
mer, der ud fra mit teoretiske ståsted kan anes i disse forståelser (1.1.2). På bag-
grund heraf følger specialets problemformulering (1.2).

1.1.1 DiagnoStik og forklaringSmoDeller

Autisme blev første gang beskrevet omkring anden verdenskrig af hhv. Kanner 
(1943) og Asperger (1944). Uvidende om hinandens arbejde foretog de studier af 
børn, der på nogle helt specifikke områder fremtrådte anderledes end andre børn. I 
1979 foretog Lorna Wing sammen med Judith Gould en populationsundersøgelse af 
engelske børn (Wing & Gould 1979). På baggrund af den undersøgelse introducere-
de Wing begrebet det autistiske spektrum som betegnelse for en række beslægtede 
forstyrrelser, der alle har tre kardinalsymptomer til fælles, nemlig: forstyrrelser i 
gensidigt socialt samspil, kommunikation og forestillingsevne. 

I alt væsentligt har man i ICD-10 og DSM-IV overtaget Wings klassifikation af 
symptomer (Volkmar et al. 2005: 5-42). Det tredje symptom, forestillingsevne, er 
ændret til et mere adfærdsbaseret symptom, som dog fanger nogle af de samme 
aspekter. Således defineres kardinalsymptomerne som:

•	 kvalitative afvigelser i gensidigt socialt samspil
•	 kvalitative kommunikationsafvigelser
•	 gentagelsesprægede adfærdsmønstre og indskrænkede interesser.

I klassifikationssystemerne bruges den samlende betegnelse gennemgribende ud-
viklingsforstyrrelser¸ hvilket skal understrege, at udviklingen er forstyrret på en 
lang række områder, samt at forstyrrelserne varer livet ud. Til gruppen hører bl.a. 
infantil (eller klassisk) autisme, atypisk autisme og Aspergers syndrom (ibid.).

Begrebet »autismespektrumforstyrrelser« er også en almindeligt anerkendt be-
tegnelse for de gennemgribende udviklingsforstyrrelser i faglitteraturen, selvom 
den ikke figurerer i ICD-10 og DSM-IV. Spektrumbegrebet tænkes både at gå fra 
højt til lavt sprog- og intelligensniveau og fra lav til høj sværhedsgrad af selve de 
autistiske symptomer (se fx Hill & Frith 2003;Volkmar et. al. 2005). 

Hvis man igennem undersøgelse og observation finder de nævnte afvigelser i en 
persons adfærd, kan den undersøgte diagnosticeres som handicappet med en for-
styrrelse inden for autismespektret.

Afvigelserne i kommunikation, socialt samspil og interessebredde og -dybde 
begrebsliggøres som observerbare symptomer, som i sig selv har forklaring nødig, 
og derfor svarer diagnosesystemernes beskrivelser af de gennemgribende udvik-
lingsforstyrrelser i princippet ikke på spørgsmål af typen »Hvorfor?«1 

Man kan betragte klassifikation og diagnostik af autismespektrumforstyrrel-
ser som nogle procedurer, der har til formål at lade en række kvalitative forskelle 
mellem den autistiske og ikke-autistiske person træde frem. Altså at sætte profes-
sionelle i stand til at genkende autisme som et sammenhængende sæt af særlig 
adfærd, der kan håndteres i forskning og intervention.

1  Særligt DSM-IV er skabt i bestræbelsen på at fremlægge en »ateoretisk« og symptom-
baseret frem for ætiologibaseret tilgang til psykiatriske og mentale forstyrrelser.
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Men udover at være et kommunikationsmiddel professionelle imellem, er diagno-
sen også altid en del af livet for den, der får den stillet. Selv om diagnosen ikke 
er tænkt som en forklaring i diagnosesystemerne, vil den ofte have den funktion 
for autistiske mennesker og deres omgivelser. Jeg har mødt forældre, der havde 
små kort med påskriften: »Mit barn har autisme,« som de delte ud til nysgerrige, 
forfærdede eller fordømmende tilskuere til konflikter i supermarkedet, svømme-
hallen eller andre offentlige steder. Og skal man som voksen kunne argumentere 
for, at det er rimeligt, at man kommer i fleksjob, kan diagnosen også tjene som 
argument og forklaring – fx på, hvorfor man ikke kan arbejde 37 timer om ugen 
eller ikke kan forventes altid at møde til tiden.

Ét praktisk svar på: »Hvorfor gør de, som de gør?« er altså: de er handicappede, 
de har autisme. 

I autismeforskningen forsøger man at besvare spørgsmålet, »hvorfor gør de, som 
de gør?«, gennem udforskning af grundlæggende afvigelser hos autistiske menne-
sker. Dette gælder både på neuralt og kognitivt niveau.

I den eksisterende litteratur hersker der rimelig enighed om at betragte autis-
me som en medfødt udviklingsforstyrrelse, som sandsynligvis har genetiske kom-
ponenter (se Piven et al. 1994, Rutter 2005). Forstyrrelsen menes at indebære 
en række kognitive dysfunktioner med korresponderende neurale forskelle, både 
strukturelt og funktionelt.

Forklaringer på kognitivt niveau indtager i denne overordnede model en sær-
status, idet de kan ses som en neksus for både den forskningsmæssige og inter-
ventionsmæssige tilgang til autisme. Dels anvendes de kognitive modeller som 
problemgenererende afsæt for kemisk, strukturel og funktionel hjerneforskning 
(se hhv. Anderson & Hoshino 2005, Minshew et al. 2005, Schultz & Robins 2005).

Dels bruges de kognitive modeller direkte og indirekte til at tænke psykolo-
gisk og pædagogisk intervention med. Det er særligt forbindelsen mellem kognitiv 
forskning og interventionsmæssige forståelser, jeg vil beskæftige mig med i dette 
speciale.

Spørgsmålet »Hvorfor gør de, som de gør?« besvares altså til stadighed i daglig-
dags såvel som i forsknings- og interventionspraksis på forskellige niveauer. I in-
stitutionelle sammenhænge som fx undersøgelse, intervention og uddannelse be-
tragtes autistiske mennesker som nogen med et særligt handicap. Og gennem de 
forståelser, forskningen beskæftiger sig med og udbygger, får både professionelle, 
pårørende og autistiske mennesker stillet forklaringer til rådighed, som peger på 
grundlæggende neuralt og kognitivt afvig.

I sådanne forklaringer omformuleres spørgsmålet »Hvorfor gør de, som de gør?« 
til: »Hvorfor er de, som de er?«

1.1.2 ekSkluDerenDe tilgange

Jeg har selv ageret som deltager på autismeområdet, dels som medhjælper, lærer og 
støttepædagog, dels som psykologpraktikant i udredning, undersøgelser, undervis-
ning og støttesamtaler. Citaterne i vignetten stammer fra mennesker, jeg har mødt 



Side 10

Del 1    •    Autistiske subjekter

gennem denne deltagelse. Når man læser dem, kan det synes indlysende først og frem-
mest at forstå autistiske mennesker som handicappede. Som nogen, der er kognitivt 
forstyrrede, og som derfor må testes, undersøges og beskrives, før vi kan handle.

 
Men de erfaringer, jeg har gjort mig gennem praksis, har løbende givet anledning 
til at reflektere over, hvad vores teoretiske, institutionelle og interventionsmæs-
sige praksis egentlig bidrager med i autistiske menneskers liv. Spørgsmål, der 
overordnet handler om, hvilke forståelser, feltet tilbyder og hvilke modeller og be-
greber, det stiller til rådighed for dem, der arbejder inden for området. 

Det synes klart for mig, at den professionelles forståelse af autisme som fæ-
nomen og af autistiske mennesker som subjekter, har en vigtig rolle at spille i 
disse menneskers liv. På et praktisk plan, er mange autistiske mennesker i deres 
dagligliv afhængige af professionelle. Det gælder i forhold til uddannelse, boste-
der, psykologisk hjælp, bevillinger m.v. For en dels vedkommende vil de profes-
sionelle endda uvægerligt komme til at træffe beslutninger på deres vegne. Disse 
beslutninger kan have vidtrækkende konsekvenser, idet de kan dreje sig om alt 
fra valget af daglige aktiviteter og kommunikationsformer til anbringelse eller 
anbefalinger vedrørende beskæftigelse eller bevilling af midler. Et forløb, som jeg 
var involveret i i min psykologpraktik, kan give en idé om dette.

En ung mand, Rasmus, blev med mistanke om Aspergers syndrom henvist til 
diagnostisk afklaring på mit praktiksted, idet forældrene oplevede problemer med 
ham, både derhjemme og på uddannelsen. Det var et typisk undersøgelsesforløb 
med diagnostisk interview (ADI-R: Lord et al. 1994; Rutter et al. 1995), struktu-
reret observation (ADOS-G: Lord et al. 2000), kognitive tests samt en afsluttende 
konference, hvor vi diskuterede undersøgelsens praktiske implikationer med Ras-
mus’ familie samt en konsulent fra kommunen, men ikke Rasmus selv!

Der blev ved konferencen taget udgangspunkt i to ting. For det første diagno-
sen, Aspergers syndrom, som blev stillet på baggrund af interview og observation. 
For det andet testresultaterne, der bl.a. pegede på vanskeligheder med hensyn 
til »vedvarende visuel søgning«, »mental fleksibilitet«, »integrering af helheds- og 
detaljeforarbejdning af visuelt materiale« og »en noget snæver begrebsopfattelse«. 
Det blev anbefalet, at interventionen skulle baseres på diagnosen og disse kogni-
tive vanskeligheder.

Det vakte genklang hos Rasmus’ forældre, som gerne ville have hjælp til den 
svære situation, de stod i, og som følte, at de nu havde en forklaring på Rasmus’ 
vanskeligheder. Men der var det problem, at Rasmus ikke selv havde bedt om at 
blive undersøgt; at han ikke selv havde oplevet nogen vanskeligheder og, at han 
ikke selv viste interesse eller forståelse for diagnosen. Han oplevede ikke, at disse 
ting havde noget at sige ham.

Denne uoverensstemmelse kunne ses som udtryk for, at hans perspektiver ikke 
var på linie med forældrenes og undersøgernes. Ud fra den betragtning ville man 
kunne arbejde på at sætte Rasmus og hans omgivelser i dialog, fx omkring under-
søgelsens resultater.2 I stedet blev konklusionen, at Rasmus skulle have indivi-

2  Jf. fx nyere terapimæssige tilgange som Åben Dialog (Seikkula 1996) og narrativ te-
rapi (White & Epston 2000).



Side 11

Del 1    •    Autistiske subjekter

duelle samtaler og forældrene eventuelt undervisning i redskaber til at håndtere 
Aspergers Syndrom hos deres søn. Samtalerne skulle bl.a. hjælpe til en afklaring 
af Rasmus’ erhvervsvalg.

Jeg påtog mig opgaven med de individuelle samtaler med Rasmus, et forløb, 
der ikke var uden problemer. Rasmus havde på ingen måde lyst til at tale om 
diagnosen, og han havde i det hele taget en modvilje over for samtalerne. Ram-
men var altså, at Rasmus skulle have individuelle samtaler med bl.a. de kognitive 
vanskeligheder som omdrejningspunkt. På den baggrund var det ikke oplagt at 
inddrage fx forældrene, som ellers var dem, der oplevede problemer. I samtalerne 
skulle der »skabes rum for Rasmus’ vanskeligheder.«

De forslag og tanker, jeg kunne finde i den eksisterende litteratur, handlede 
overvejende om manglende selverkendelse hos autistiske mennesker. Ingen steder 
kunne jeg finde forsøg på at forstå autistiske mennesker som selvfortolkende sub-
jekter eller som en del af en større kontekst med betydning for dem.

Forløbet antyder for mig, at der er to væsentlige problemer ved de forståelser, psy-
kologer i dag bruger og har mulighed for at bruge, når de skal tænke om og handle 
i forhold til autistiske mennesker.

For det første, at forståelsen af autistiske mennesker bliver meget snæver. Idet 
de først og fremmest begribes som handicappede og kognitivt forstyrrede, relege-
res deres formuleringer af erfaringer og redegørelser for handlinger til en under-
ordnet position, eller de tolkes ind i en udelukkende individual- og kognitionspsy-
kologisk ramme. I interventionssammenhænge afskæres den autistiske person 
fra forståelser, der ville se autistiske mennesker som subjekter, indlejrede i kon-
tekster.

For det andet har denne reduktionistiske forståelse af autistiske subjekter en 
parallel i den måde, forskningen og interventionen forstår sig selv på. Autisme 
er således den øverste betydningssættende kontekst, som både intervention og 
forskning forankres i. Det betyder, at forståelserne dels ikke lokaliserer sig i for-
hold til diskursive og sociale sammenhænge men forankrer sig i autisme som 
deres sande eksistensgrundlag. Dels kan de ikke forstå sig selv som medskabere 
af autisme og autistiske subjekter. Det er autismen som fænomen, der både beret-
tiger og forårsager forskningens og interventionens forståelser.

Det ser ud til at give problemer, når »hvorfor gør de, som de gør?« bliver til et 
spørgsmål om afvig, handicap og funktionsforstyrrelser frem for praksis, diskur-
ser og partikulære livshistorier og -situationer. Som jeg har antydet, er ét af pro-
blemerne, at individual- og kognitionspsykologiske tilgange eksklusivt tilegner 
sig autistiske mennesker som genstande for forskning og intervention. Én effekt 
af det er, at mere diskurs- og kontekstorienterede tilgange udelukkes fra den vi-
denskabelige og interventionsmæssige praksis.

Jeg mener, at disse problemer grunder i en psykologisk epistemologi, som hver-
ken kan eksplicitere eller problematisere subjekter, subjektivitet eller subjektive-
ringsprocesser. Udover de eksperimentelle »subjects,« hvis bidrag er substans til 
statistisk abstraktion af autismen som sådan, finder man ikke mange subjekter i 
den videnskabelige og interventionsmæssige litteratur.
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1.2 problemformulering

Når vi ser samlet på dem, der får en autismediagnose, fra »retarderet, infantil 
autist« til »højtfungerende med Aspergers syndrom«, er der tale om mennesker på 
hvis vegne, der uvægerligt vil blive foretaget fortolkninger, truffet beslutninger, 
prioriteret ressourcer, planlagt ændringer. Psykologer er én af de faggrupper, der 
får indflydelse på betingelserne for at leve sit liv som autistisk subjekt gennem 
forskning, diagnostik, formidling, intervention og supervision. 

Samtidig med denne professionelle indflydelse eksisterer der tilsyneladende en 
mangel på teoretisering af autistisk subjektivitet og subjektivering i de gældende 
forståelser.

Hvis vi skal sikre, at interventionen fremover inddrager autistisk subjektivitet 
i form af autistiske menneskers egne perspektiver og de konkrete, diskursive/so-
ciale kontekster, de er indlejrede i, må et afgørende skridt være at forholde os 
kritisk og aktivt til de forståelser, der stilles til rådighed for os. Mit speciale får 
således følgende problemformulering: 

Hvilke effekter har videnskabelige og interventionsmæssige forståelser af autisme 
på betingelserne for at leve sit liv som autistisk subjekt – med særligt henblik på 
positionering i psykologfaglige kontekster?

1.3 Definitioner og afgrænSning

Med forståelser sigter jeg mod alle de ytringer, handlinger og foranstaltninger (i 
form af fx tekster, undervisning, pædagogik, terapi og undersøgelser), der define-
rer autisme og dermed positionerer autistiske subjekter som autistiske.

Betingelser for at leve sit liv skal her forstås som de rammer og vilkår, der både 
istandsætter og begrænser autistiske menneskers muligheder for at være til og 
udfolde sig som subjekter. Denne definition foretages og uddybes løbende, prak-
tisk og analytisk gennem selve specialet, men foreløbig rækker det at anføre, at 
jeg overordnet forstår positionering og livsbetingelser som tæt forbundne.

Begrebet autistisk subjekt er på sin vis á priori; specialet er en villet forståelse 
af autistiske mennesker som subjekter. I mit teoriafsnit vil jeg indkredse de for-
ståelser af subjektivitet, som jeg antager i arbejdet med at udarbejde en forståel-
sesramme, der kan begribe autistiske mennesker som subjekter. Overordnet for-
står jeg subjektivitet som en virkelig og kraftfuld socialt konstrueret kategori for 
erfaring og handling. Når jeg gennemgående bruger begrebet autistiske om disse 
subjekter, er det for at kommunikere, at den gruppe, jeg beskæftiger mig med, er 
netop den gruppe, der på et bestemt sted og tidspunkt tages som genstand for (el-
ler interpelleres til) autismeforskning og -intervention.

I forlængelse af min afgrænsning af autistiske subjekter vil jeg kort nævne, at 
jeg ikke indgående beskæftiger mig med den heterogenitet, der ifølge gældende 
forståelser, er mellem de enkelte autistiske syndromer, graden og arten af komor-
biditet, intellektuelt funktionsniveau m.v. Denne heterogenitet betragter jeg som 
nogle ordninger, feltet selv indfører, ikke som et godt grundlag for min bestem-
melse af feltet. Snarere vil jeg anføre former for forskelligartethed, som ikke kan 
rummes i sådanne bestemmelser, men som afhænger af livssituation og livshisto-
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rie, ja, situerethed. Men jeg mener, at feltet på tværs af min og dets egen hetero-
genitet skaber nogle ens eller lignende vilkår for subjekter. Det er disse vilkår, jeg 
fokuserer på.

Endelig retter specialet sig mod psykologer. Det har til formål at vise, hvordan 
vi som psykologer øver indflydelse på autistiske menneskers livsbetingelser gen-
nem de begribemåder, vi tager til os. Dets genstand er ikke psykologfaglighed i en 
snæver forstand, forstået som fx samtaleterapi eller diagnostik. Men psykologer 
er dybt involverede i både forskning, visitation, vidensformidling, forældrevejled-
ning og supervision af andre faggrupper, dvs. praksisser, som i høj grad har ind-
flydelse på konkrete autistiske mennesker. Det er sådanne praksisser, jeg tillader 
mig at kalde psykologfaglige. Specialet beskæftiger sig hovedsagelig med gælden-
de forståelser, men det skal ses som en aktiv og optimistisk anerkendelse af den 
indflydelse, bl.a. psykologer i fremtiden kan have på feltets udformning.

I overensstemmelse med mit lokaliserede syn på viden giver det ikke mening at 
tale om autisme som en abstrakt kategori på tværs af tid og rum. Min undersøgelse 
angår derfor ret specifikt tilgangen til autisme i Danmark år 2007. Konkret i form 
af en analyse af centrale aktørers anbefalinger til området, samt en analyse af den 
kognitionsvidenskabelige litteratur, som man i disse anbefalinger trækker på.

Jeg vil således ikke hævde, at mine analyser og konklusioner uden videre kan 
overføres til andre autistiske subjekter på andre tidspunkter og andre steder. 
Men da forståelserne altid opstår i kontakt med andre autismepraksisser, andre 
steder, eller under indflydelse af forskning uden for Danmarks grænser, vil dele 
af mit arbejde i et eller andet omfang have implikationer for andre tider og steder 
end Danmark år 2007.

1.4 SpeCialetS Dele og kapitler

I kapitel 2 uddyber jeg de teoretiske perspektiver, jeg vil bruge i min analyse. 
Det er alle perspektiver, der kan anvendes til at indkredse autistisk subjektivitet. 
Herefter afslutter jeg i kapitel 3 mine indledende overvejelser med at præsentere 
positioneringsbegrebet som metodisk/strategisk tilgang til de gældende forståel-
ser. Jeg præsenterer også her mit empiriske materiale og argumenterer for dets 
relevans i forhold til problemformuleringen.

Specialets del 2 består af min analyse. I kapitel 4 analyserer jeg National Autisme 
Plans (Jørgensen et al. 2006) forståelse af handicap og peger på funktionsforstyr-
relser som et centralt begreb. Kapitel 5 er en analyse af de tre mest fremtrædende 
modeller for kognitive forstyrrelser ved autisme med særligt fokus på muligheds-
betingelser og potentielle effekter. Hvordan disse forståelser bruges i de konkrete 
anbefalinger i National Autisme Plan, undersøger jeg i kapitel 6, hvor jeg viser, 
hvordan tilgængelige forståelser tilbyder subjektpositioner til autistiske menne-
sker.

I specialets del 3 sammenfatter jeg mine resultater i kapitel 7 og giver på den bag-
grund nogle konkrete forslag til ændringer i forsknings- og interventionspraksis 
i kapitel 8.
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2 kan autiStiSk og Subjekt  

SkriVeS i Samme Sætning?
I indledningen har jeg skitseret to væsentlige problemer ved de forståelser, der i 
dag præger autismeområdet. For det første, at forståelserne må ses som positione-
rende for autistiske subjekter på måder, der potentielt set kan virke begrænsende 
eller skadelige. For det andet, at teorierne enten ikke forholder sig til eller ekspli-
cit underkender autistiske menneskers subjektivitet.  De to problemer danner et 
paradoks: at de på en og samme tid har subjektiverende effekter og undlader at 
forholde sig til autistiske menneskers subjektivitet og dermed deres egen subjek-
tiverende rolle.

For at kunne undersøge, hvilke effekter videnskabelige, dagligdags og interventions-
mæssige forståelser af autisme har på betingelserne for at eksistere som autistisk 
subjekt, er det nødvendigt at udarbejde en forståelsesramme, der overhovedet kan 
begribe autistisk subjektivitet som sådan. I arbejdet med at udarbejde en sådan ram-
me, opstiller jeg her en præmis, som i en vis forstand er á priori, men som bygger på 
de opmærksomheder og problematiseringer, jeg har præsenteret i indledningen: 

Jeg vil i mit arbejde fastholde subjektivitet som en nødvendig forståelseskate-
gori for autistiske menneskers erfaringer i de teoretiske, interventionsmæssige og 
dagligdags praksisser, de indgår i.

Før jeg præsenterer de teoretikere, som har inspireret min forståelsesramme, 
vil jeg indkredse lidt nærmere, hvordan jeg inden for min undersøgelses område 
har tænkt mig at fastholde og teoretisere subjektivitet som forståelseskategori.

For det første: Som svar på eksisterende tilganges forankring i autisme som et 
»naturligt fænomen,« vil jeg anlægge perspektiver, der kan gøre os seende over for 
de processer og praksisser, der skaber forestillingen om autisme som afvigende 
fra en naturlig subjektivitet. Som sådan er jeg dekonstruerende i min tilgang til 
både subjektivitet og autisme.

For det andet: Når der i de eksisterende tilgange hersker et bemærkelsesværdigt 
fravær af ekspliciteret autistisk subjektivitet, vil jeg som modtræk fastholde auti-
stiske mennesker som handlende og erfarende subjekter. Jeg vil hævde deres erfa-
ringer som afsæt for fremtidig forskning og intervention. Det er det, der er mit egen-
tlige formål med at dekonstruere: at vise, hvordan eksisterende forståelser stiller 
sig i vejen for at efterspørge en del af autistiske menneskers subjektive erfaringer.

Som man kan fornemme vil der være forenelighedsproblemer mellem en de-
konstruerende og subjektorienteret tilgang. I følgende gennemgang af min for-
ståelsesramme vil jeg pege på nogle af disse problemer. Det er dog ikke en dis-
kussion, jeg på dette sted udfolder fuldstændigt og begrebsanalytisk, men jeg vil 
inddrage den i dens ‘fænomen-situerede relevans’ i selve analysen.

2.1 HVilken forSkel gør autiSme?

»Ja!« betyder: »Jeg vil op og sidde på fars skuldre.« Sådan mente en lille dreng, 
Don, der for mere end tres år siden, som en af de første, blev klassificeret som auti-
stisk af Kanner (1943). Hans far ville lære ham, hvad »ja« og »nej« betød, og havde 
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derfor sagt, at han skulle sige »ja,« hvis han ville op på hans skuldre og »nej,« hvis 
han ikke ville. For Don havde »ja« nu denne ene og specifikke betydning.

Men »ja« er jo et ord, der generelt kan bruges til at bekræfte noget med. Man 
kan mene, at det i virkeligheden er en talehandling, som kun betyder »jeg vil op 
og sidde på fars skuldre,« i det tilfælde, hvor der forinden er stillet et spørgsmål, 
der kan give det den betydning. I den forstand adskilte Dons brug af ordet sig af-
gørende fra mange andres.

Når subjektive, praktiske erfaringer adskiller sig fra det, der er det almindelige, 
får det betydning for, hvilken forskel sådanne erfaringer kan tænkes at gøre. Dét 
er et af hovedtemaerne i handicapsociologen Rod Michalkos bog, »The difference 
that disability makes« (2002). I bogen diskuterer han eksisterende forståelser af 
handicap med afsæt i både sine egne erfaringer som blind og andre handicappe-
des erfaringer som sådanne. 

Hans påstand er, at handicappedes sansninger, opfattelser, ønsker og handlin-
ger i det omfang, de er forskellige fra det typiske, udgør det, han kalder ubrugelige 
forskelle. Med dét mener han, at disse erfaringer ganske vist eksisterer for den 
handicappede selv, men de kan ikke forstås som fuldgyldige erfaringer i forhold 
til det, de handler om.

Michalko er selv (næsten) blind, og han fortæller (2002:92 ff.) om en specifik er-
faring, som bliver til en ubrugelig forskel hos ham. Hvis han ser skyer eller tåger 
på gaden, hvor andre ser brandhaner, biler og mennesker, så kan denne erfaring 
aldrig blive et gyldigt input i en diskussion. Hans perception forstås som forvræn-
get. Andre har ret, Michalko tager fejl. Det kan ikke diskuteres på samme måde, 
som man kan diskutere holdninger.

I et sådant perspektiv bliver Dons »ja« ikke bare en atypisk men en ukorrekt 
eller forvrænget måde at bruge sproget på. Der er »ja« i den korrekte betydning, 
og der er »ja« i Dons idiosynkratiske forståelse af ordet. At forstå »ja« som »op på 
fars skuldre« er en forskel, der bliver ubrugelig – den kan ikke optages i vores for-
ståelse af, hvad kommunikation og sprog er og gør, men bliver til et afvig fra det 
egentlige, brugbare og korrekte.

Ifølge Michalko forstås handicappedes »afvigende« måder at handle, tænke, be-
væge sig og sanse på som mangler eller skader i det, han kalder »the natural bo-
dy.« Med det henviser han til den krop, der er i stand til at varetage de »naturlige 
funktioner«, som et »normalt« liv kræver (Michalko 2002:144-5).

Men Michalko mener, at den naturlige, kapable krop er et fænomen, der skabes 
socialt i forhold til de funktioner, samfundet anser for nødvendige. Så selve den 
måde, vi begriber »fysiske skavanker« eller »kognitive forstyrrelser« på, må ses i 
relation hertil (ibid., 78). 

Begrebsliggørelsen af skavanker og forstyrrelser har imidlertid betydning for 
konkrete, handicappede mennesker. Dels sættes deres erfaringer uden for vores 
begreber om det gode liv, produktivitet, renhed, skønhed og glæde. Dels bliver det 
oplagt, at tilpasning må ske i retning af det »naturlige« og »normale«, når deres 
særlige erfaringer ikke kan forstås som sande eller brugbare. Ud fra en sådan for-
ståelse, ville det oplagte være, at hjælpe Don til at kommunikere mere »korrekt.«
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Men når Don sagde »ja,« var det stadig en ytring, der havde den praktiske, virke-
lige og ønskede betydning for Don, at han kom op at sidde på faderens skuldre. 
Jeg forstår Dons brug af ordet »ja« som atypisk men praktisk fungerende for ham 
– og dermed som en erfaring om at kunne kommunikere. Det er i arbejdet med at 
gøre erfaringer som Dons forståelige og brugbare i intervention (og forskning), at 
Michalkos perspektiv finder sin berettigelse i mit speciale. Jeg ser således hans 
pointer omkring ubrugelige forskelle, den naturlige krop og den sociale skabelse 
af handicap som bidragende til at begribe autistiske mennesker som partikulære 
subjekter, som dog på samme tid har nogle ens eller lignende vilkår. Ét af de vil-
kår er, at deres levede erfaringer relegeres til en ikke-essentiel position, hvorfra 
de kun har mening som tegn på afvig fra den naturlige krop.

Michalkos perspektiv forbliver dog overordnet, fordi bogens sigte netop er at un-
dersøge, hvilken forskel handicap gør. Han fokuserer sine steder på specifikke 
handicap, men alt med det sigte at kunne sige noget generelt om handicap som 
subjektiv, politisk og samfundsmæssig problematik. Jeg kan derfor ikke specifikt 
indkredse autistisk subjektivitet ud fra Michalkos perspektiv. Hans arbejde kræ-
ver nogle kvalifikationer og udvidelser, hvis det skal kunne sige noget om, hvordan 
autistisk levede erfaringer begribes i særlige diskursive og sociale praksisser.

Et vigtigt område at kvalificere er begrebet »den naturlige krop.« Her har han 
overvejende fokus på medfødte og erhvervede  fysiske handicaps, som han kæder 
sammen med den naturlige krops skrøbelighed (2002:96). Til forskel herfra defi-
neres autisme som et mentalt og medfødt handicap, og kan ikke som fx lammelse 
eller blindhed »ramme« hvem som helst.3 Når jeg bruger begrebet »den naturlige 
krop,« vil jeg forstå den som andet og mere end den fysiske krop, nemlig som den 
fiktive, gennemsnitlige, naturlige substans, der også har sine mentale funktioner 
intakte.

2.2 DekonStruktion af autiSmenS natur

Poststrukturalistiske tilgange kan både supplere Michalkos kritik af »den natur-
lige krop« og bidrage til at vise, hvordan netop autistiske subjektiviteter bliver til 
i konkrete praksisser og gennem særlige diskurser. At destabilisere de diskursive 
praksisser, der skaber autisme som naturliggjort kategori, er en måde at arbejde 
hen mod ændringer af de betingelser, der griber ind i autistiske menneskers liv.

Foucault pegede i »Vidensarkæologien« (2005) på, at videnskabens metodekrav 
ikke er neutrale og uskyldige men tværtimod aktive handlinger, som taler be-
stemte og tilsyneladende afgrænsede genstande frem. Det gælder fx dannelsen af 
begreberne, som gennem operationalisering tilegner sig eller tilegnes de områder, 
de kan sige noget om. Diskursen iværksætter med Foucaults ord, nogle relationer 
»for at kunne tale om disse eller hine objekter« (2005:93). Der er med andre ord tale 
om en stadig diskursiv opretholden af, at man kan tale om objekter og fænomener 
som tilhørende et bestemt område.

3  Med genforskning ses autisme dog i stigende grad som risiko, hvilket jeg senere 
berører.
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Det er med afsæt i et sådant syn på metode og epistemologi, at jeg retter blikket 
på mulighedsbetingelserne for, at autisme bliver en genstand, man kan forske i, 
ytre sig om og intervenere i forhold til. Her inddrager jeg poststrukturalistiske 
tekster om uddannelse og udviklingspsykologi. Lynn Fendler (1998; 2001) har 
arbejdet genealogisk med uddannelsesdiskurser og har nogle bud på, hvordan 
subjektet kan tænkes i en (sen-)moderne uddannelsesdiskurs. I sin artikel fra 
1998 fremstiller hun gennem seks idéhistoriske nedslag nogle antagelser om det 
(ud-)dannede subjekt, der engang har været kontroversielle, men som nu funge-
rer som en usynlig baggrund for videnskabelige og hverdagslige forståelser af ud-
dannelsesmæssig og pædagogisk praksis. I en senere artikel (2001) uddyber hun 
fremstillingen af moderne og senmoderne antagelser i forhold til konkrete uddan-
nelsespraksisser.

At læse om antagelserne havde en nærmest slående effekt på mig, fordi de udpe-
gede nogle meget specifikke grundantagelser om det menneskelige og normale. Som 
jeg i mine analyser skal komme ind på, ville autisme ikke kunne tænkes som netop 
disse kognitive forstyrrelser uden de grundantagelser, som Fendler peger på.

Tekster om uddannelse og udvikling er desuden relevante, fordi netop disse 
praksisser udskiller autistiske mennesker. Som flere poststrukturalistiske ud-
dannelsesforskere peger på (Fendler 1998; 2001; Popkewitz og Bloch 2001), så er 
børne- og uddannelsesinstitutioner steder/praksisser, hvor normalitet produceres 
og reproduceres til stadighed. Så de praksisser, som skaber og skabes af forhånds-
antagelserne, er ikke bare eksterne i forhold til autismediskursen, men medvirker 
på en meget jordbunden måde til udskillelse af det, der ikke forstås som gennem-
snitligt, typisk og normalt. Inspireret af handicapteoretikeren Nirmala Erevelles 
vil jeg hævde, at autistiske subjekter qua mentalt handicappede er nogle af »’the 
peripheral subjects’ of the institution of schooling« (Erevelles 2005:61).

Udpegningen af forskelle foregår altså ikke bare isoleret i autismeforskningens 
verden, men også gennem de forståelser, professionelle har til rådighed at tænke 
deres felt med. Hermed har jeg allerede peget på min anden vigtige poststruk-
turalistiske opmærksomhed, nemlig: Hvad er effekterne af at udpege autistiske 
mennesker som anderledes? En af effekterne er selve udskillelsen af det anderle-
des inden for normalområdet. Men effekter kommer også i form af de autismespe-
cifikke foranstaltninger, som autistiske mennesker tilbydes. De specialforanstalt-
ninger, (selv-)teknikker og strategier, som anbefales i forhold til undersøgelse, 
diagnostik og intervention.

Her har jeg fundet inspiration i poststrukturalistiske arbejder, der direkte om-
handler handicapområdet. Martin Sullivan (2005) skriver fx i en artikel om gen-
optræning efter ulykker, om hvordan lammedes kroppe opdeles i administrerbare 
enheder, som kan underkastes præcis og kalkuleret træning. Ifølge Sullivan var 
en del af effekten, at disse subjekter måtte underkaste sig den medicinske dis-
kurs,  i ordets dobbelte betydning. På den ene side må de lade sig undersøge, be-
handle og diagnosticere, på den anden side må de – for at kunne gøre sig socialt 
meningsfulde i hospitalsmiljøet – bemægtige sig diskursens sprog og praksisser.
Skønt hans artikel handler om et fysisk og erhvervet handicap, ser jeg en paral-
lel til den måde, viden om autisme anvendes i interventionen. Også autistiske 
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mennesker gøres administrerbare gennem opdelingen af deres sind i kognitive 
(dys-)funktioner, som stiller sig til rådighed for intervention og forskning. Og også 
autistiske menneskers ret til meningsfuld tale om sig selv, afhænger af den måde, 
den føjer sig ind i fremherskende diskurser. I den forstand må effekterne af vo-
res forståelse samtidig ses som en mulighedsbetingelse: Uden netop denne slags 
selvfremstillende autistiske subjekter, ville forskningen ikke have det samme at 
handle om.

Hvis vi udelukkende forstår autistiske mennesker som kognitivt forstyrrede, kan 
det medføre, at de afskæres fra at blive mødt med forståelser, der kan begribe 
dem som subjekter i kontekster. Denne kritik tager sit afsæt i min villede sub-
jektivitetsoptik på praksis. Den har altså ikke rødder i en poststrukturalistisk 
tankegang, der netop har indvendinger mod at tage subjektet som sådant som 
udgangspunkt for sin analyse og erkendelse.

Men jeg mener alligevel, at netop poststrukturalistisk handicap- og uddannel-
sesteori er vigtige at inddrage for at kunne åbne for en sådan inddragelse. For de 
poststrukturalistiske teoretikere bidrager med at løsne kognitionsvidenskabens 
ekskluderende greb om autisme og autistiske mennesker ved at påpege det kon-
tingente i tilgangenes mulighedsbetingelser og ved at vise de nogle gange ikke-in-
tenderede effekter, som viden om autisme har.

 
Men den dekonstruktive tilgang medfører en række problemer med at beskæftige 
sig med subjekter som handlende og erfarende. Med mit afsæt i konkret autisme-
praksis har jeg jo netop peget på vigtigheden af ikke at sætte autistiske menne-
sker uden for vores forståelse af, hvad et subjekt kan være. Og jeg har i indlednin-
gen antydet, at underkendelse af autistiske menneskers subjektivitet medfører 
begrænsninger i den indflydelse, de kan have på deres egne liv. 

Med dekonstruktionens villede decentrering af et transcendent, humanistisk 
subjekt lægger den bestemt ikke op til at fastholde autistiske mennesker som 
subjekter. Og dermed får den svært ved at give et tilfredsstillende svar på, for 
hvem eventuelle nye forståelser må træde i kraft. Ofte vil det normative og etiske 
i poststrukturalistiske tekster være forbundet med at »udsætte betydningen« el-
ler »åbne for multiple forståelser.« Men teksterne har mindre at sige om, hvem der 
vil få nytte, glæde og handlemuligheder ud af disse forståelser.

»Agens-problemet« er erkendt inden for en poststrukturalistisk tankegang. Som 
Søndergaard skriver: »Ingen aktører er blotte spejlinger af de diskurser og praksi-
ser, de eksisterer igennem. Der vil altid være en potentiel spænding mellem tilbudte 
diskurser og praksiser og aktørers forståelse og anvendelse af sådanne diskurser og 
praksiser« (Søndergaard 2000:95).

Men subjekternes »forståelse« og »anvendelse« forklares sjældent i poststruk-
turalistiske tekster. Dét til trods for, at de dukker op gang på gang, som Lew Zi-
pin (2001) skriver i en diskussion af subjektet i feministisk poststrukturalisme 
(særligt Butlers og Davies’ tekster). Zipin mener ikke, at den »snigende« tilste-
deværelse af en grundlæggende menneskelig integrativ og refleksiv kapacitet i 
poststrukturalistiske tekster (som fx her hos Søndergaard) er udtryk for mang-
lende teoretisk kyndighed. Han ser det som udtryk for, at aktørers forståelser og 
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anvendelser af tilbudte positioner, ikke kan forklares uden nogle grundlæggende 
menneskelige kapaciteter. Selve paratheden til at indgå i praksisser, at erhverve 
et sprog, at skabe mening, skriver Zipin, må forstås som prædiskursiv og almen, 
selvom dens almene udformning (endnu) ikke er erkendelig (2001).

Hvis dét er tilfældet, bliver det af yderste nødvendighed, at vi i vores begrebs-
liggørelse af autistiske subjekter ikke forstår dem som defekte i forhold til så-
danne kapaciteter. At vi med andre ord inddrager autistisk levede erfaringer i 
vores forståelse af, hvad det grundlæggende vil sige at være et menneske. Som 
jeg vil vise, ser jeg tendenser i den modsatte retning i den kognitive litteratur og 
handicapmodellerne: såkaldt »menneskelige kapaciteter« defineres i modbillede 
til autismen og kommer på den måde til at udgøre selektive normer (Jf. Zipin 
2001:344).

2.3 autiStiSke Subjekter Som HanDlenDe og erfarenDe

Zipin peger altså på en mangel ved poststrukturalistiske analyser: at de ikke 
kan eller vil begrebsliggøre subjektive kapaciteter til at handle med grunde og 
interesser i forhold til tilbudte positioner. Det er for at imødegå en sådan kritik, 
at jeg som det tredje overordnede perspektiv inddrager kritisk psykologi i mine 
analyser.

Kritisk psykologi er lokaliseret i en marxistisk tradition, og som sådan har den 
en ontologisk realistisk model for virkeligheden. Det må nødvendigvis give en 
række problemer med foreneligheden i forhold til poststrukturalistisk teori, hvor 
virkeligheden netop betones som ikke prædiskursivt erkendelig. Som nævnt vil 
jeg ikke udfolde en omfattende begrebsanalytisk diskussion her, men fremhæve 
de aspekter af og diskrepanser mellem retningerne, som har betydning for mit 
formål, nemlig at kunne begrebsliggøre autistisk subjektivitet. Det vil her pri-
mært sige synet på betingelser og på subjekter.

Hos både Klaus Holzkamp (1987) og Ole Dreier (2002) betones subjektet som 
ét, der både lever under og kan ændre betingelser. Betingelser forstås i en sådan 
sammenhæng som objektive betingelser, som man kan forholde sig til på to ideal-
typiske måder. Enten tydende, hvorved ens deltagelse i praksis bliver præget af en 
såkaldt restriktiv handleevne. Eller begribende – med en deraf følgende udvidet 
handleevne. Ifølge Dreier (2002:64) forstår vi os selv og bliver til som subjekter 
gennem vores deltagelse i praksis.

Med kritisk psykologis tætte sammenkædning af subjektet og de betingelser, 
det deltager under, kritiserer de »traditionel psykologi« for at være dekontekstua-
liserende (jf. Holzkamp 1987:112).

Et eksempel på en dekontekstualiserende forståelse af et autistisk menneske 
ser jeg i forløbet med Rasmus, som jeg fortalte om i indledningen. Med kritisk psy-
kologi ville man kunne kritisere både undersøgelse, diagnostik og behandling for 
at forstå ham og hans omgivelser i deres umiddelbarhed. Som et isoleret individ, 
hvis kognitive kapaciteter står i et såkaldt organismisk eller umiddelbart forhold 
til omgivelserne (Holzkamp 1987: 111-5).
I modsætning hertil vil kritisk psykologi hævde, at han står i et middelbart for-
hold til sin omverden. Den vil se ham som et subjekt, der lever under men sam-
tidig har muligheden for at ændre på sine objektive betingelser. Hans problemer 
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kan ikke forstås ud fra en beskrivelse af enten ham eller omgivelserne/situatio-
nerne, som om de var isolerede fænomener.

Problemerne må (livs-)historisk, relationelt og samfundsmæssigt lokaliseres 
for at give mening. Kun på den måde vil man kunne begribe de mål, midler og in-
teresser, der er på spil i problemerne (Dreier 2002:73ff). Sådanne fænomener fan-
ges ikke i anbefalinger udarbejdet på baggrund af hans kognitive testprofil. Men 
ud fra en kritisk psykologisk betragtning kan man sige, at testprofilen i sig selv er 
en del af Rasmus’ omgivelser med de mål, interesser og midler, denne indbefatter. 
Den kan i sig selv fremstå abstrakt, men må begribes konkrete som middelbar og 
lokaliseret.

Dreier understreger (2002:25), at det at leve under og kunne ændre betingelser, 
ikke skal forstås som en abstrakt individ-samfundsrelation. Rasmus befinder sig 
fx i nogle særlige og lokaliserede sammenhænge; skolen, familien og den diagno-
stiske praksis, og det er disse partielle handlesammenhænge, der rummer mulig-
hed for at gøre noget: »a) i denne situation, b) ved denne situation og c) ud over den 
og ind i andre situationer og samfundsforhold. Disse tre aspekter hører alle til en 
given umiddelbar situations mulighedsrum. »(Dreier 1993:32).

En subjektforståelse ud fra kritisk psykologi indebærer altså, at subjektet som 
lokaliseret i intersubjektive og samfundsmæssige relationer, forstås som ét, der 
kan erfare (enten begribende eller tydende), og som ét, der kan handle (enten ud-
vidende eller begrænsende). At kontekstualisere vil med et kritisk psykologisk 
blik sige at sætte autistiske menneskers handlemuligheder i relation til objektive 
betingelser og erkendelsen af dem.

Ud fra poststrukturalistiske perspektiver vil det at kontekstualisere indebære 
et fokus på de diskursive formationer, der danner mulighedsbetingelser for, at vi 
overhovedet kan erfare os selv som subjekter. En kontekstualisering ud fra de to 
retninger, vil altså kunne føre til henholdsvis en erkendelse af eller dekonstruk-
tion af subjektet.

Jeg vil hverken stræbe mod for evigt at udsætte betydningen af, hvad det vil sige 
at være autistisk eller at forstå autistiske mennesker ud fra en endegyldig fast-
slåen af, hvad det vil sige at være et subjekt.

Jeg tilslutter mig Zipins forståelse af, at vi i sidste ende må have en form for 
kapaciteter, der kan gøre os til subjekter, og at dette er et menneskeligt træk. Men 
at navngive sådanne kapaciteter som »integrative« eller »refleksive« er for mig al-
lerede en præcision og operationalisering, der rummer faren for at udelukke nogle 
fra subjektivitet eller menneskelighed. Derfor mener jeg også, at det er risikabelt, 
som Holzkamp gør (1985; 1987), at forstå den biologiske evolution som konstitu-
erende af en bestemt og almen menneskelig natur. Ved at inddrage kroppen som 
bevis for »vores natur«, tilegner man sig efter min mening menneskekroppen og 
-sindet som noget, der kan forstås objektivt uden for vore diskurser om, hvad det 
vil sige at være et subjekt, og som samtidig kan danne grundlag for at udelukke 
subjektiviteter, der afviger fra denne almene natur.

Jeg vil således forstå subjekter som nogen, der kan erfare og kan handle, men 
hvis handlinger og erfaringer konstitueres samfundsmæssigt og diskursivt. Jeg 
vil ikke på forhånd bestemme handlinger og erfaringer normativt som fx »begri-
bende« eller »tydende,« men jeg forstår destabilisering og kontekstualisering som 
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dét, der kan udvide vore handlemuligheder, og som sådan kan de godt lignes med 
den kritiske psykologis begribende forholdemåde.

Jeg forstår heller ikke begrænsede og udvidede handlemuligheder som dikoto-
me; jeg vil fastholde, at tilbudte subjektpositioner altid har både begrænsende og 
istandsættende effekter. Men samtidig vil jeg fastholde, at subjekter har interes-
ser og grunde i forhold til disse effekter; deres handlinger og erfaringer må forstås 
som drevet af den mening, situationen indeholder for dem (jf. Sabat 2001, som jeg 
i mit metodeafsnit vender tilbage til). Det er ud fra denne forståelse, jeg bliver i 
stand til at udtale mig om, hvordan bestemte positioner, narrativer og handlinger 
kan foretrækkes af konkrete subjekter.

At skabe råderum for udsatte mennesker indebærer altså både at destabilisere 
for at skabe andre råderum og at være følsom over for den mening, der for disse 
mennesker ligger i de situationer, de handler og erfarer i.

2.4 etiSke oVerVejelSer om Valget af teori

Min brug af teorier (postmoderne handicapsociologi, poststrukturalisme, og kri-
tisk psykologi) samt genstand (aspekter af den gældende diskurs og praksis) kan 
ses som konsekvensen af et strategisk valg, dvs. jeg vil noget bestemt med brugen 
af dem. Det, jeg vil, er aktivt at forholde mig til nogle social- og personlighedspsy-
kologiske problemstillinger, som er fraværende i den fremherskende tilgang til 
autisme. Jeg hverken kan eller vil hævde mit arbejde som ét, hvor en på forhånd 
defineret genstand, »autismen,« er prøvesten for validiteten af forskellige teorier. 
I stedet måler jeg teoriernes forklaringsværdi på deres evne til at fastholde sub-
jektivitet som en kategori for forståelse af og i forskning og intervention. 

Faktisk skriver jeg et speciale om autisme uden egentlig helt at anerkende 
autismen som ontologisk realitet. Og dermed afviser jeg at tage mit udgangs-
punkt i en udforskning af, »hvad der er galt med ’dem.’« 

Dette er ikke en afvisning af, at de oplever problemer. Det er ikke en afvisning 
af, at de fødes med en konstitution, der adskiller sig fra gennemsnittet, at de selv 
oplever sig som anderledes eller af, at de har krav på særlig hjælp og forståelse 
fra deres omgivelser.

Det er derimod en anerkendelse af, at de ens eller lignende aspekter af autisti-
ske menneskers erfaringsverden ikke kan forklares alene ud fra deres individu-
elle kognitive eller neurale konstitution men også – eller måske først og fremmest 
– i de diskursive, konkrete, historiske sammenhænge, som sådanne anderledeshe-
der artikuleres i. Og at forklaringer, der tager disse sammenhænge som genstand, 
dermed må blive et konkret, tidsligt og rumligt indlejret bidrag til netop at forstå 
og hjælpe autistiske mennesker.

Fælles for de teoretikere, jeg trækker på, er, at potentialet for ændring og mod-
stand ligger i at overskride, hvad der umiddelbart synes naturligt og virkeligt. 
Det, jeg vil, er at skabe en forståelsesramme, hvor de sandheder om autisme, vi 
tager for givet, betvivles. Dette sker gennem en formulering af disse sandheders 
effekter og mulighedsbetingelser – fordi en sådan strategi viser sandhederne som 
nogle, der har følelige konsekvenser, og som kunne være anderledes.
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3 HVor og HVorDan finDe  

autiStiSke Subjekter?
Med min villede subjektivitetsoptik og et ønske om lokalisering af vores viden 
om autisme, placerer jeg mig selv et andet sted end det, hvorfra autisme i dag be-
skrives. Formuleringen af min metodiske strategi tager derfor afsæt i forskellene 
mellem min tilgang og den, der er fremherskende inden for selve forskningen i 
autisme.

De metodiske krav, som den kognitive forskning stiller, er knyttet til dens ønske 
om en til stadighed mere sand og fuldstændig forståelse af de grundlæggende 
forstyrrelser ved autisme. I min analyse af den kognitive litteratur (kapitel 5) 
behandler jeg de konkrete eksperimenter, men overordnet kan man pege på føl-
gende metodekrav:

Ved udvælgelsen af forsøgspersoner vil man sikre sig, at de autistiske personer 
er diagnosticerede med validerede instrumenter, og at kontrolgruppen matcher 
dem på en række målelige variable, fx intelligens, socioøkonomisk status, alder, 
ægteskabelig status, fravær af psykiske lidelser og køn.

Eksperimenterne designes på en måde, så systematiske og tilfældige fejlkilder 
reduceres mest muligt. Dette hænger også sammen med konstruktionen af varia-
ble, som man søger at isolere, definere og operationalisere på en måde, så de bliver 
udtryk for en bestemt funktion men ikke nogle andre.

På samme måde skal den statistiske dataanalyse kunne vise, om fund og ob-
servationer med stor sandsynlighed kommer fra en bestemt population af obser-
vationer. Sådanne sandsynligheder udregnes med reference til de hypotetiske for-
delinger for fx variable. 

Samlet skal kravene sikre, at fundne forskelle kan tilskrives »sande« forskelle 
i det, man ønsker at undersøge, frem for tilfældigheder. Samlet set bidrager forsk-
ningens metodiske krav til abstraktion og isolering af den undersøgte genstand. 

Man kan også sige, at den vil holde alt andet lige for at undersøge udvalgte 
variable, hvorover autistiske mennesker tænkes at adskille sig fra ikke-autisti-
ske. Blikket kalibreres med henblik på at få netop det afvigende, det sygelige, det 
anderledes til at træde frem – og det vil sige det anderledes, som det fremtræder 
for det kliniske blik. På den måde vil genstanden træde tydeligt frem, mens det, 
der »sættes lige,« helst skal være baggrund og dermed ikke synligt. De kognitive 
funktioner og dysfunktioner kan først vise sig i deres rene form, når de faktorer, 
der i det daglige liv enten afhjælper vanskeligheder eller tværtimod forstærker 
dem, skæres bort i forsøgsopstillingen.

Til forskel herfra ligger min erkendelsesinteresse ikke i at destillere autisme og 
dens kerneforstyrrelser ud i deres rene form. Jeg er derimod interesseret i, hvor-
dan de praksisser og diskurser, hvori autisme eksisterer, skaber betingelser for 
at leve konkrete, autistiske subjektiviteter. I mine øjne er alt andet ikke lige, og 
derfor stille mine metodekrav sig nærmest modsat: jeg vil søge at forstå de kon-
tekster, som den eksisterende forskning bortreducerer.

For det første er funktionsforstyrrelserne, begreberne, variablene osv. ikke 
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evigtgyldige sandheder om forskellene mellem autistiske og ikke-autistiske men-
nesker. Med afsæt i en poststrukturalistisk tankegang skal jeg i kapitel 5 vise, at 
forskellene er socialt konstruerede. Deres mulighedsbetingelser og effekter ska-
bes i andre og flere diskursive praksisser end forsøgsrummet. 

For det andet; selv hvis vi antog at forskellene var naturgivne og objektivt er-
kendelige, ville de ikke kunne isoleres fra de sammenhænge, som den positivisti-
ske forskning forsøger at skære bort. Som Holzkamp (1987) siger, så er subjekter 
nogen, der stiller noget op med deres konstitution og forholder sig til deres mulig-
heder. Så betydningen af en given funktion ville altid skulle sættes i relation til 
et individs øvrige konstitution og til de kontekster og situationer, som hun eller 
han befandt sig i. 

Både den kritisk psykologiske og poststrukturalistiske forståelse har relevans 
i forhold til disse forskelle, fordi begrebsliggørelsen af dem er så fremherskende, 
at de ofte får effekt som nogle forskelle, det enkelte autistiske menneske må for-
holde sig til.

For at kunne kontekstualisere autismen som fænomen, vil jeg kræve af min me-
tode, at den kan begribe autismen i de praksisser, i de diskurser og for de (bl.a. 
autistiske) subjekter, som den berører. Her mener jeg, at positioneringsbegrebet 
danner et godt udgangspunkt for at analysere forskningens og interventionens 
mulighedsbetingelser, subjektpositioner og effekter som aspekter af autistiske 
subjekters betingelser og deltagelse i diskursive og sociale praksisser. 

3.1 poSitionering: SubjektiVering gennem DiSkurS

Positionering som et social- og personlighedspsykologisk begreb4 søger at forstå, 
hvad der er på færde i dagligdags møder og konversationer mellem mennesker. 
På et overordnet plan er tanken, at vi som samtalepartnere kan indtage og tildele 
hinanden positioner, hvorudfra vi kan tale og handle. Tankegangen har rødder 
i den symbolske interaktionisme (se fx Marsh, Rosser & Harré 1978), men ind-
skrives fra 90’erne i en poststrukturalistisk og socialkonstruktionistisk tradition. 
I den følgende fremstilling tager jeg udgangspunkt i Davies & Harrés (1990) og 
Harrés & Van Langenhoves (1991) artikler fra denne periode.

Rom Harré og Luk Van Langenhove (1991) formulerer positioneringsbegrebet som 
en kritik af de socialvidenskabelige retninger, hvor sociale fænomener og enheder 
forstås isoleret fra deres kontekster og hvor relationerne mellem dem begrebslig-
gøres som kausale påvirkninger. I den forstand adresserer de nogle af de samme 
problemer, som jeg har antydet ved den kognitive udforskning af autisme.

Som svar på den slags problemer, foreslår de samtaler som den sociale virkelig-
heds mest grundlæggende substans. Personer forstås som de steder, hvor sociale 
handlinger foregår, og subjektivitet skabes i disse samtaler men af den diskurs, 

4  Længe før psykologiske teorier om positionering introducerede Al Ries og Jack Trout 
begrebet inden for markedsføring i bogen »Positioning: The Battle for Your Mind«. Posi-
tionering referer her til den plads, et bestemt produkt indtager i forbrugernes sind, og 
har således visse ligheder med positionering som et psykologisk begreb (Ries & Trout 
1969).
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som de talende/handlende personer både producerer og produceres af. Det er altså 
gennem talen og de diskurser, vi både trækker på og medskaber, at vi ifølge en 
sådan forståelse løbende skabes som subjekter.

I den artikel, Harré har skrevet sammen med Bronwyn Davies (1990) erklærer 
de sig eksplicit som tilhængere af en immanent forståelse af sprog og personlig-
hed. Med inspiration fra Wittgenstein skriver de: »According to the immanentist 
point of view there are only actual conversations, past and present« (1990:44). De 
faktiske samtaler struktureres altså ikke af »mennesker,« »institutioner« eller 
samfund. Sådanne fænomener eksisterer nemlig ud kun gennem de recitationer 
eller instantieringer, som samtalerne foranlediger.  Vi taler så at sige os selv og 
andre til eksistens gennem brug og produktion af diskurser.

Et eksempel på det kunne være beskrivelsen af et autistisk menneske som »for-
styrret med hensyn til gensidigt socialt samspil og kommunikation samt begræn-
sede og stereotype interesser.« Dette er som nævnt de kardinalsymptomer, der 
kræves for at kunne stille en autismediagnose. I en kognitivistisk forståelse, ville 
en sådan ytring være en forklaring, som fanger nogle essentielle vanskeligheder 
for personen.

Men ud fra en immanent forståelse af positionering, kan vi se ytringen som til-
deling af en subjektposition, der har nogle effekter med hensyn til, hvordan frem-
tidige ytringer fra den autistiske person vil blive forstået. Sådanne effekter vil ud 
fra et foucauldiansk syn på subjektivering være både begrænsende og istandsæt-
tende. Fx ville positionen som autistisk både være det, der gjorde det muligt at 
få psykologhjælp og dét, der kunne forhindre en fra at blive forstået som social 
og kommunikerende. Sådanne begrænsende og istandsættende aspekter begrebs-
liggør Davies og Harré som både lokationer, hvorfra den diagnosticerede person 
ser verden, og som et sæt af begrebsrepertoires, dvs. de måder, vedkommende fra 
denne position kan gøre sig forståelig på (jf. Davies og Harré 1990:46-7).

Tilsvarende knytter det at tildele positioner sig også til de begrænsninger og 
muligheder, der ligger i de positionerende lokationer og begrebsrepertoires. Beskri-
velsen af det autistiske menneske vil kun have gyldighed som diagnose, hvis den 
udtales fra en lokation, hvorudfra symptomer er synlige som sådanne og er del af et 
begrebsrepertoire, hvorudfra de diagnostiske ytringer er forståelige som sådanne.

Som eksperiment kan man forestille sig et skænderi mellem to kærester, hvor den 
ene part beskylder den anden for at »være socialt og kommunikativt forstyrret og ha-
ve begrænsede og stereotype interesser.« Ytringen fungerer her som partsindlæg, så-
rende bemærkning, krav om opmærksomhed måske … men ikke som en diagnose.

Med positioneringsbegrebet bliver det altså muligt ikke længere at sætte alt an-
det lige. At se autistiske mennesker som komplekse subjekter, der som en del af 
deres igangværende, livshistorie, diskursive handlinger og praksisdeltagelse po-
sitioneres som autistiske i nogle kontekster.

Begrebet lægger sig således i forlængelse af mit fokus på autistisk subjekti-
vitet som én, der skabes gennem irreducible diskurser og praksiser. Og det er 
dermed brugbart i analysen, fordi jeg med dette begreb kan lokalisere handlinger 
og ytringer fra og om autistiske mennesker – en stor styrke set i forhold til de ab-
strakte betragtninger og konklusioner, jeg hidtil har kritiseret.
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Men med sin poststrukturalistiske ontologi og epistemologi står positioneringsbe-
grebet a.m. Harré, Davies og Van Langenhove i modsætning til mit praksisfunde-
rede krav om at forstå autistiske mennesker som subjekter, der har interesser og 
grunde, når de handler og erfarer.

På to væsentlige punkter er det nødvendigt at kvalificere den poststrukturali-
stiske udgave af positioneringsbegrebet i forhold til netop min undersøgelse. Beg-
ge punkter er indeholdt i sætningen, »there are only actual conversations, past and 
present« (Davies & Harré 1990:44).

For det første er det ud fra mine erfaringer i praksis dybt problematisk at til-
dele sprog og samtaler primat i forståelsen af subjekter og positioneringer (3.1.1). 
For det andet kan jeg ikke tilslutte mig en fuldstændigt immanent forståelse af 
sociale fænomener, hvor intet ligger ud over eller griber ind i aktuelle situationer 
(3.1.2).

3.1.1 only aCtual coNVErSAtIoNS

Det fokus på samtaler, der knytter sig til Davies & Harrés (1990) og Harré & Van 
Langenhoves (1991) forståelse af positioneringsbegrebet, er særligt interessant 
og problematisk i forhold til autistiske subjekter. Mange autistiske mennesker 
bruger ikke talt eller skrevet sprog, eller de bruger det på en måde, der ofte ikke 
bliver forstået af deres omgivelser. Hvis positionering er »largely a conversational 
phenomenon« og samtidig er dét, der skaber subjekter, betyder det så, at menne-
sker, der ikke eller kun i begrænset omfang deltager i samtaler, ikke positioneres 
og dermed ikke er subjekter?

Dette ville for mig at se være en meget uheldig indskrænkning af et brugbart 
begreb. På cykeltur på tandemcykel, hvor min autistiske medcyklist, David, bi-
der sig i den ene hånd og vifter med den anden, kan vi for mig at se positioneres 
som fx »bruger og omsorgsperson,« som »autistisk og ikke-autistisk« bl.a. gennem 
tandemcyklen, hans »stereotype bevægelser« og mine »målrettede« ditto. Disse el-
ler lignende positioneringer af mig og min medcyklist kan ske helt uden, at han 
siger noget. Det er muligt, at andre vil ytre sig og dermed positionere ham, man 
alene gennem sine handlinger, vil David positionere sig selv som anderledes, in-
tentionelt eller ej. Perspektivet i mit speciale vil være, at mange autistiske men-
nesker positionerer sig selv og bliver positioneret gennem andet og mere end den 
tale, de har begrænset brug af eller adgang til.5

3.1.2 only ActuAL ConVerSationS

Min anden kritik går på det immanente standpunkt, som Davies & Harré og Har-
ré & Van Langenhove bygger positioneringsbegrebet på. Min kritik hænger på sin 
vis sammen med kritikken af samtalens primat. For hvis samtalen er det eneste 
sted, hvor positioneringerne sker, så afgrænses det også tidsligt og rumligt, hvad 
der overhovedet kan få indflydelse på positioneringerne. 

5  Jeg antager ikke, at dette nødvendigvis er en erfaret begrænsning. Der er alene tale om 
en observation af, at mange autistiske mennesker enten gør atpisk eller ingen brug af 
verbalt sprog. Jeg vil ikke her forholde mig til årsager, grunde eller erfaringer i forhold 
til dette.
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Det, der ligger udenom og før, i form af dokumenter, erklæringer, love, tidligere 
samtaler, institutionelle sammenhænge, kulturel viden osv., eksisterer kun i de 
recitationer, der foregår i dette øjeblik, i denne samtale.

Til forskel herfra ser jeg vores socialt og diskursivt konstruerede betingelser 
som nogle, der potentielt set kunne være anderledes, men som ikke desto mindre 
sætter rammer om og sandsynliggør bestemte positioner frem for andre. Jeg ob-
jektiverer ikke sådanne betingelser men ser dem som virkelige og magtfulde dis-
kurser, der rækker ud over samtaler og møder her og nu. Diskursen om autisme 
er til rådighed, også før den bruges og aktualiseres gennem samtaler og andre 
positionerende praksisser.. Dette andet kan være bevægelser og genstande som i 
eksemplet med David, eller det kan være fx en institutionel sammenhæng. At gå 
på en autismespecialskole vil jeg betragte som en daglig (tvungen eller frivillig) 
repositionering af sig selv som autistisk, der foregår gennem transporten dertil, 
opråb på klasselisten, tiden, man tilbringer der, og dennes placering i et samlet 
livs- og uddannelsesforløb. Pointen er her, at selve institutionens beskaffenhed 
bliver betydningssættende for de andre nævnte »mikro-positioneringer.« Man kan 
se den som et diskursivt/samfundsmæssigt indslag i de partielle praksisser (jf. 
Dreier 2002).

Tilsvarende er subjektet i den immanente forståelse fuldstændigt konstitueret af 
netop denne samtales recitationer. Men som jeg har peget på i mit teoriafsnit, bli-
ver det svært at forklare subjekters kapaciteter til og interesser i at forholde sig 
til subjektpositioner ud fra idéen om subjektet som kun diskursivt produceret.

Et eksempel på det er Harrés & Van Langenhoves artikel (1991) hvor de rede-
gør for forskellige typer af positionering, herunder ikke-intentionelle positionerin-
ger af sig selv eller andre. Ud fra det subjektsyn, jeg har argumenteret for, er det 
ikke ligegyldigt, om en positionering er intentionel eller ej, fordi dét at blive posi-
tioneret har en betydning for den, der positioneres. Men i en immanent forståelse 
findes sådanne betydninger kun som produkter af netop positioneringerne selv. 
Som jeg med Zipin har argumenteret for, er det ikke en tilfredsstillende forklaring 
på, hvorfor og hvordan subjekter forholder sig til positioneringerne. Det er ikke 
nok at forstå positioneringer som »både begrænsende og istandsættende;« vi må 
også se på, hvad det er, de muliggør og begrænser for nogen.

Min pointe er, at der er et væsentligt skel mellem intentionelle og ikke-intentio-
nelle positioneringer. Vi må kunne skelne mellem ønskede og ikke-ønskede posi-
tioneringer og være på vagt over for steder og samtaler, hvor forekomsten af de 
sidste er høj. For det peger på tilstedeværelsen af grunde og interesser, som ikke 
får stemme i de diskursive og sociale praksisser.

3.2 onDartet poSitionering

I min kritik af en immanent forståelse af positionering finder jeg Steven R. Sabats 
arbejde med Alzheimers sygdom brugbart, fordi han viser, hvordan positionerin-
ger kan have en afgørende, definerende og ofte skadelig indvirkning i forhold til 
patienternes liv. Ifølge ham skyldes en ikke uvæsentlig del af patienternes van-
skeligheder, at de positioneres negativt i gennem både medier, intervention og 
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forskning. Sådanne negative positioner kan blive ondartede (»malignant«), fordi 
de i sig selv sandsynliggør yderligere negative positioneringer. (3.2.1). Følgerne 
af ondartede positioneringer er, at Alzheimerspatienternes meningsskabende og 
intentionelle adfærd overses, og at de dermed ikke forstås som  nogen, der på me-
ningsfuld vis forholder sig til deres situation, de  (3.2.2)

3.2.1 ValiDering af StorylineS

En positionering kan ifølge Sabat være negativ, men den bliver først ondartet i 
det tilfælde, hvor en person ikke har tilstrækkelige muligheder for at afvise po-
sitioneringen og derfor selv kommer til at bekræfte den. Positioneringen får på 
den måde indflydelse på, hvordan fremtidige ytringer og handlinger kan forstås 
af omgivelserne. 

Han giver et eksempel en mand, der fortæller, at hans demente hustru bryder 
sammen og græder, når sygeplejersken kommer for at bade hende. Manden, der 
ifølge Sabat var en »deeply devoted caregiver« (2001, 14) mente, at gråden måtte 
skyldes sygdommen. Sabat foreslår en anden forklaring: at kvinden med sin so-
ciale baggrund og alder muligvis så badning som en meget privat aktivitet, og 
at det derfor var nedværdigende og pinligt for hende at lade en fremmed hjælpe 
hende med det, og at det ydermere var et tab for hende at måtte erkende, at det 
var nødvendigt (ibid:15). En sådan forklaring tager udgangspunkt i kvindens er-
faringer og livshistorie. Men den idé, at gråden skyldtes sygdommen, bliver ifølge 
Sabat nærliggende, fordi fagkundskaben ofte tilbyder etiketter som »katastrofe-
reaktion« og »emotionel labilitet« – ord, der antyder, at reaktionerne netop må ses 
som symptomer på objektivt erkendelige forstyrrelser.

Dét, Sabat peger på, er, at kulturelle produktioner (som fx viden om demens el-
ler om autisme) eksisterer forud for den konkrete situation, og at de får betydning 
for fremtidige positioneringer. De validerer de konkrete, aktuelle positioneringer 
og dermed de storylines, der skabes for og om den positionerede person. I forhold 
til min kritik af den immanente forståelse giver Sabat et brugbart svar på, hvor-
for mulighederne for positioneringer er begrænsede af kulturelle produktioner, 
der ligger forud for den aktuelle samtale. 

3.2.2 SemiotiSke Subjekter

Både konsekvensen af og forudsætningen for ondartet positionering er ifølge Sa-
bat, at Alzheimerspatienterne ikke forstås som semiotiske subjekter. Det vil si-
ge, at deres adfærd ikke forstås som meningsfuld ud fra deres særlige situation 
(2001:171-3).

I stedet forklares deres adfærd ud fra skader i deres kognitive funktioner. Men 
ifølge Sabat har deres vanskeligheder ofte ikke udspring i »the disease itself, but 
can be found in dysfunctional social interactions which are fueled by incorrect as-
sumptions about the afflicted person (…)« (ibid. 2-3)

Når en dement person forstås som labil, desorienteret eller katastrofetænken-
de, er det ifølge Sabat fordi, man fejlagtigt antager, at hendes adfærd ikke giver 
mening. At tale om »incorrect assumptions« er svært ud fra et immanent syns-
punkt, fordi den diskursive produktion af selver ikke har meget at sige om, hvor-
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dan vi selv er særligt involverede i vores egen subjektivering. Men hvis vi godta-
ger, at subjekter har grunde og interesser og handler meningsfuldt ud fra disse, 
så kan dét danne en del af grundlaget for at diskutere de ønskede og uønskede 
antagelser og positioner, vi tilbydes.

Den opmærksomhed vil være gennemgående i min undersøgelse af, hvordan 
autistiske menneskers erfaringer begrebsliggøres som »ubrugelige forskelle« (jf. 
Michalko 2002).

Selv om Sabat ikke selv skriver inden for en marxistisk tradition, så ser jeg malig-
nant positioning som et begreb, der på nogle måder ligger tættere på interpellati-
onsbegrebet (Althusser 1971:127-86; Layder 1994:39-44) end på subjektiverings-
begrebet. I det omfang, autistiske mennesker forstås som værende i udkanten af 
eller uden for det, der kan besidde en fuld og hel subjektivitet, kan interpellation 
være en mere rammende beskrivelse. Hos Althusser kaldes det enkelte subjekt til 
bestemte sociale positioner, som passer ind i eller sikrer det bestående. Subjektet 
vælger ikke selv, men interpelleres som netop dette subjekt. Dette er en teoretisk 
forankring, man ikke finder i Sabats bog, men som jeg mener, styrker begrebet 
om ondartet positionering ved at fange dét, at ikke alle positioner er lige lette at 
afvise.

3.3 poSitionering Som metoDebegreb

I mit speciale vil jeg antage, at vi skabes gennem samtaler og møder med andre 
mennesker, men at vi går ind i disse møder med forudsætninger for det. At blive 
positioneret vil i den forståelse sige at forholde sig til eks- og inkluderende kate-
gorier, at blive deltager i diskursive praksisser, at positionere sig selv i disse og at 
genkende sig selv som havende karakteristika, der lokaliserer én som medlem af 
forskellige kategorier og grupper. Davies & Harré (1990) fremhæver, at positione-
ring hermed adskiller sig fra det mere statiske rollebegreb, som ikke kan inklu-
dere menneskers aktive forholden sig til lokationer og begrebsrepertoires. Men 
som sagt får de i lighed med andre poststrukturalistiske teoretikere besvær med 
at forklare, hvordan og hvorfor denne forholden sig finder sted. Her har jeg argu-
menteret for en forståelse af subjekter som erfarende og handlende meningsfuldt 
med interesser og grunde.

Jeg vil også forstå strukturer og kulturel produktion som altid diskursivt og kon-
kret konstituerede men ikke af den grund mindre virkelige. Som jeg med Sabat 
og Althusser har peget på, vil positionering ofte indebære en »interpellerende sub-
jektivering« for udsatte mennesker.« De tilbydes subjektpositioner, som af flere 
grunde er svære at afvise. Inden for autismeområdet kan det fx være viden om de 
grundlæggende forstyrrelser ved autisme, eller det kan være tilbud om at komme 
i specialskole. Disse positioner fungerer som »nærmest« objektive betingelser for 
deltagelse og forståelse. I mine analyser vil jeg forstå den videnskabelige littera-
tur om autisme og anbefalingerne i National Autisme Plan som positionerende 
kulturelle produktioner, der sandsynliggør nogle positioner frem for andre.

Her ser jeg malignant positioning som et redskab til at fokusere den objekti-
verede magt- og definitionsasymmetri, der skaber begrænsninger for i forvejen 
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udsatte grupper. I min analyse vil jeg bruge tanken om validerede storylines, når 
jeg diskuterer forbindelserne mellem undersøgende, intervenerende, diagnostice-
rende og vidensformidlende praksisser inden for autismeområdet.

3.4 HVor poSitionereS autiStiSke Subjekter?

Mit empiriske materiale består overordnet af to dele. National Autisme Plan (Jør-
gensen et al. 2006), som indeholder anbefalinger til indsatsen over for autisme 
i Danmark, og litteratur om kognitive forstyrrelser ved autisme med udgangs-
punkt i bl.a. den seneste udgave af Handbook of Autism and Pervasive Develop-
mental Disorders (Volkmar et al. 2005, fremover Handbook).

De to kilder er vigtige, fordi man i dem kan få indblik i sammenhænge, hvor 
tætheden af positionerende handlinger i forhold til autistiske mennesker er høj. 
Dette gælder både det enkelte autistiske individ og autistiske mennesker som 
gruppe. Kilderne både omhandler og medkonstituerer praksisser, hvor positione-
ring foregår gennem indsamlingen af informationer om autistiske mennesker og 
gennem vidensformidlende praksisser.

De informationsindsamlende praksisser er praksisser, hvor den autistiske per-
son eller dennes pårørende opfordres til at stille materiale om den autistiske per-
son til rådighed. Det vil sige frivillige eller tvungne selvpositioneringer.

Et eksempel er diagnostikken, hvor den undersøgte eller hans/hendes pårø-
rende udspørges om en lang række personlige områder, bl.a. interesser, udvikling, 
adfærd og problemer. Disse aspekter konstrueres socialt i den diagnostiske sam-
menhæng som vigtige sandheder om personen. Og disse sandheder kan få betyd-
ning for personens selvopfattelse, andres opfattelse af personen og for omfanget 
og karakteren af den hjælp, vedkommende vil få. Også i forskningen kommer 
autistiske forsøgspersoner til at fremstille sig selv ved at forholde sig og ytre sig 
på bestemte måder i forhold til stillede spørgsmål og opgaver.

Ved at indgå i sådanne sammenhænge kan den autistiske person ikke undgå at 
stille selvkarakteriserende materiale til rådighed. Og disse karakteristikker får 
betydning for, hvad han eller hun kan gøre, være eller forstås som. 

De vidensformidlende praksisser indbefatter selvfølgelig kilderne selv, idet de 
formidler viden om autisme til forskere, fagfolk og autistiske mennesker selv. Men 
kilderne omhandler også praksisser, hvor viden om autisme og autistiske menne-
sker formidles. Igen er der tale om både intervention og forskning. I interventio-
nen kan en afsluttende konference ses som vidensformidlende, på samme måde 
som forældrekurser og psykoedukation kan det. Inden for forskningen stilles for-
ståelser til rådighed gennem artikler, bøger og konferencer, hvor viden om autis-
mens karakteristika formidles i form af teorier, konstrukter og konklusioner.

At efterspørge og stille positioner til rådighed kan selvfølgelig kun adskilles 
analytisk, ikke i praksis. Selv- og andenpositioneringer vil ofte ske på en og sam-
me tid, i de samme handlinger og de samme praksisser. I Handbook hedder det 
således: »Through classification, the patient’s individualized, unique signs and 
symptoms are provided a context« (Volkmar et al. 2005:1).

Det patienten gør og siger, bliver forståeligt som autisme gennem klassifika-
tionen. Det citatet ikke rummer, er at klassifikationen ikke bare sætter allerede 
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eksisterende tegn og symptomer i orden. Det er gennem ordningen, at noget bliver 
til tegn og symptomer. Forskningens og interventionens efterspørgsel på karakte-
ristika er det, der gør autistiske menneskers ytringer og handlinger til karakteri-
serende på bestemte måder. På den måde slår viden om autisme ind som særligt 
vilkår og substans i det enkelte autistiske menneskes liv.

I materialet vil jeg undersøge mulighedsbetingelserne for vores videnskabelige 
og interventionsmæssige forståelser af autisme. Her ser jeg særligt på fremher-
skende subjekt-, handicap- og uddannelsesdiskurser som vigtige forståelsesram-
mer. Dette er altså en lokalisering af forståelserne og dermed en lokalisering af de 
steder, hvor udskillelsen og subjektiveringen af autistiske mennesker foregår.

Her trækker jeg i høj grad på poststrukturalistiske opmærksomheder, idet lo-
kaliseringen er en påpegning af det kontingente og socialt konstruerede i forstå-
elserne. Men formålet med denne destabilisering er at kunne udpege de positio-
nerende effekter af vores videnskabelige og interventionsmæssige forståelser. Det 
vil sige, at jeg anvender mine delanalyser af mulighedsbetingelserne med det for-
mål at kunne identificere mulige subjektpositioner, som de viser sig i et udsnit af 
(dansk) autismepraksis.

Mit fokus vil altså være på de positioner, der tilbydes autistiske mennesker, 
herunder de positioner, vi som psykologer er med til at tilbyde. Jeg ser ikke pri-
mært på, hvordan autistiske mennesker håndterer tilbudte positioner, men jeg vil 
undervejs inddrage eksempler fra min egen deltagelse i praksis samt fra selvbio-
grafisk litteratur og netmateriale. Disse eksempler tjener til at vise nogle af de 
konkrete erfaringer, der som en effekt af de tilbudte positioner ikke medtænkes i 
de gældende forståelser af autisme.

Jeg inddrager ikke eksemplerne for give et indblik i hvordan autistiske menne-
sker »generelt og i virkeligheden« tænker. Jeg vil gerne citere en af kilderne, A.M. 
Baggs, der i sin film understreger, at filmen ikke er ment som et »voyeuristic freak 
show where you get to look at the bizarre workings of the autistic mind. It is meant 
as a strong statement on the existence and value of many different kinds of thin-
king and interaction in a world where how close you can appear to a specific one of 
them determines whether you are seen as a real person or an adult or an intelligent 
person.« (Baggs 2007). Det er i den ånd, jeg har forsøgt at inddrage konkrete auti-
stiske menneskers subjektive ytringer og historier.

Jeg ser en væsentlig udfordring i at udforske, hvordan autistiske mennesker sub-
jektiveres som sådanne: Hvordan komme uden om essentialiseringen af objektet 
autisme som fænomen og egenskab, når jeg på samme tid fastholder, at jeg taler 
om den samme gruppe af mennesker som den diskurs og den litteratur, jeg forhol-
der mig kritisk til? Og hvordan på den anden side fastholde, at autistiske menne-
sker har særlige udfordringer og vilkår for at leve deres liv?

For at undgå at opstille essentielle forskelle mellem autistiske og ikke-autisti-
ske mennesker på forhånd, vil jeg lade min analyse styre af et metaspørgsmål, 
der fletter sig ind i spørgsmålet om skabelsen af subjektpositioner, nemlig: Hvilke 
kontekster muligt at se og handle på forskelle mellem autistiske og ikke-autistiske 
mennesker?  Med det spørgsmål fastholder jeg blikket for de ens eller lignende vil-
kår, jeg læser ud af National Autisme Plan og den kognitive litteratur. Jeg hævder 



Side 31

Del 1    •    Autistiske subjekter

ikke at autistiske mennesker i nogen essentiel forstand kan karakteriseres som 
ens. Men jeg bliver i stand til at rette fokus mod de forskelle, der er ganske vir-
kelige konstruktioner, men som må erkendes andre steder end i autistiske men-
neskers indre.

Jeg har ladet spørgsmålet være styrende for analysens opbygning. Der er altså 
ikke tale om en omformulering af min problemformulering men om at sikre, at jeg 
i analysen af mit materiale har for øje: at forudsætningerne for at kunne identi-
ficere og behandle autistiske mennesker ligger i og omkring videnskabelige, dag-
ligdags og interventionsmæssige praksisser. Min analyse får således tre lag, der 
sammenlagt karakteriserer disse forudsætninger.

På et overordnet plan lokaliserer jeg derfor analysen geografisk og tidsligt til Dan-
mark anno 2007, idet jeg tager udgangspunkt i National Autisme Plan (kapitel 
4). I den identificerer jeg handicap som en vigtig mulighedsbetingelse for ytringer 
om autisme i en dansk sammenhæng. Centralt i handicapforståelser står funkti-
onsforstyrrelsesbegrebet, som jeg derfor strukturerer min læsning af den kognitive 
litteratur om autisme omkring (kapitel 5). Her undersøger jeg mulighedsbetin-
gelser og potentielle effekter af de tre mest fremherskende modeller for kognitive 
forstyrrelser ved autisme. Hvordan denne viden bliver en praktisk viden om nogle 
konkrete subjekter, diskuterer jeg kapitel 6 under »Viden og positioner i dansk 
autismepraksis.«
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4 national autiSme plan: 

forStåelSe af autiSme i Danmark
»Alle forældre ønsker, at deres nyfødte barn er normalt. 
Det at opdage, at ens barn har en funktionsnedsættelse 
kan være en traumatisk oplevelse hos forældre. Autisme 
Spektrum Forstyrrelser er en særligt hård diagnose set fra 
forældrenes synspunkt.«

Jørgensen et al.(2006): National Autisme Plan

Sådan indledes det forord, der er trykt i alle fem hæfter af National Autisme Plan 
(Jørgensen et al. 2006), og sådan slås det fast, at autisme som fænomen, diagnose, 
aspekt, hændelse og handicap er noget, der gør en stor og dramatisk forskel i livet 
i og omkring det autistiske menneske.

Med National Autisme Plan som et lokaliseret udgangspunkt for at undersøge, 
hvordan autistiske mennesker positioneres som anderledes, vil jeg i det følgende 
undersøge, hvad det er for en forskel, autisme gør i forskellige praksisser. 

National Autisme Plan (i det følgende: NAP) er udarbejdet af centrale aktører 
på autismeområdet (Jørgensen et al. 2006), nemlig Landsforeningen Autisme, Vi-
denscenter for Autisme, Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme og Cen-
ter for Autisme. Den omhandler den nærmeste fremtids udfordringer inden for 
opsporing, udredning og intervention i forhold til børn, unge, voksne og ældre med 
autismespektrumforstyrrelser i Danmark. 

Udgivelsen kan således ses som eksponent for den aktuelle opfattelse af, hvad 
der i dag er viden og »best practice« på autismeområdet i Danmark. Indholdet 
i NAP er derfor vigtigt for forståelsen af, hvilke kontekster autisme begribes i, 
samt af hvilke subjektpositioner, der står til rådighed for autistiske subjekter i 
Danmark år 2007. Men NAP kan også i sig selv ses som en kontekst for positio-
nering af autistiske subjekter. For mennesker, der mistænkes for at have eller er 
diagnosticeret med forstyrrelser inden for autismespektret, uvægerligt vil komme 
i kontakt med den autismespecifikke diagnostik og intervention, som NAP om-
handler. 

Planens anbefalinger går dels på opsporing og udredning (Jørgensen et al. 2006 
(1)), dels på pædagogisk, social, psykologisk og medicinsk indsats fra småbarnsal-
der (Jørgensen et al. 2006 (2)) over skolealder (Jørgensen et al. 2006 (3)), ungdom 
(Jørgensen et al. 2006 (4)) til voksne og ældre (Jørgensen et al. 2006 (5))6. Indsat-
sen gælder områder som diagnostik, undervisning, fritidstilbud, terapi, psykote-
rapi, bolig, arbejdsforhold og forældresamarbejde. Den måde, jeg har valgt at te-

6  I det følgende referer jeg til de enkelte hæfter udelukkende ved deres nummer. Hæftet 
om voksne, side 3-19 angives fx som (5:3-19).
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matisere analysen på, går imidlertid på tværs af dens egne opdelinger i områder 
og aldersgrupper, idet jeg er interesseret i at afsøge, hvordan nogle gennemgående 
forståelser i planen får effekter på autistiske menneskers livsbetingelser.

I nærværende kapitel identificerer jeg derfor som sagt planens 
handicapforståelse(r). Dette fører til udforskningen af funktionsforstyrrelser i ka-
pitel 5, hvorefter jeg i kapitel 6 vender tilbage til planen og analyserer dens kon-
krete anbefalinger.

4.1 autiSme er et miljørelateret HanDiCap …

Helt overordnet understreges det både i og med NAP, at autisme er et handicap. 
I NAP, fordi det både introduceres i det fælles forord for hæfterne og undervejs, 

hvor tiltag og overvejelser begrundes i det, at autistiske mennesker er handicap-
pede. Og med, idet planen er udkommet dels som svar på et langvarigt ønske om 
at sikre kvalitetstilbud til området, dels i anledning af, at de danske kommuner 
har overtaget ansvaret for handicapområdet pr. 1. januar 2007. NAP må derfor 
også læses som en ressourcemæssig og politisk positionering af både autistiske 
mennesker, deres pårørende, de professionelle og de konkrete institutioner i for-
hold til det samlede handicapområde.

At autisme begribes som handicap har den konkrete konsekvens, at mennesker, 
der undersøges for eller er diagnosticeret med autisme, placeres i institutionelle 
sammenhænge, der har handicap som overordnet ramme. Det gælder både i for-
hold til visitationer og bevillinger, som med reference til serviceloven begrundes 
i handicap, og det gælder den pædagogiske og sociale forståelse, autistiske men-
nesker mødes med i samfundet generelt og interventionen specielt. NAP kommer 
fx ind på områder som undersøgelse og diagnostik, specialundervisning, støtte 
i hjemmet, aflastning, tekniske hjælpemidler og revalidering. Udsagn om han-
dicap er altså centralt placeret i mange af de praksisser, autisme eksisterer og 
reflekteres i, og videnskabelige og interventionsmæssige debatter om autisme vil 
også altid være debatter om handicap. Når man spørger, hvordan autistiske men-
nesker er anderledes, spørger man i en vis forstand også altid om, hvordan de er 
handicappede. Centralt i forhold til det spørgsmål er, hvordan handicap overhove-
det opfattes i de praksisser, vi taler om. I det følgende vil jeg derfor identificere de 
handicapforståelser, der er til stede i NAP. Min fremstilling tager udgangspunkt 
Michalkos diskussion af handicapmodeller (Michalko 2002).

Forfatterne til NAP skriver eksplicit i forordet, at den opfattelse af handicap, der 
ligger til grund for planen, er det miljørelaterede handicapbegreb. Ud fra dette 
begreb, vil handicappet være den relation, der består mellem »et menneske med 
funktionsnedsættelser og dets omgivelser.« (Det Centrale Handicapråd 2001:5-6). 
Det miljørelaterede handicapbegreb er ifølge Det Centrale Handicapråd alment 
accepteret i Danmark, om end der ikke er nogen officielt vedtaget handicapdefi-
nition her i landet (ibid).

At forfatterne til NAP tilslutter sig det miljørelaterede handicapbegreb, er ikke 
ensbetydende med, at det er den eneste opfattelse, man kan læse ind i planen, hvil-
ket jeg vender tilbage til. Men det miljørelaterede begreb er den model, de eksplicit 
bekender sig til. Om dette begreb skriver de: »Med det miljørelaterede handicapbe-
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greb flyttes fokus væk fra individet over til samfundets indretning.« (1-5:14)

Det miljørelaterede handicapbegreb er influeret af og ligner på mange måder den 
såkaldte sociale handicapmodel; en model, der er vokset ud af den kritik, der i 
1960’erne og 70’erne rejstes mod den medicinske handicapmodel (Barnes 1998; 
Oliver 1990). Inden for den medicinske model vil man se et handicappet menne-
skes begrænsninger som direkte følge af mentale eller fysiske defekter, som per-
sonen er født med eller har pådraget sig. På den måde italesættes handicap som 
en personlig tragedie, som samfundet ikke har andel i, men som det moralsk set 
har forpligtigelse til at afhjælpe på bedst mulig vis (Michalko 2002:50-54). Lidelse 
forstås i denne model som uundgåeligt for dem, der har været så uheldige at være 
født med et handicap.

Det var den forståelse, handicapforskere og –aktivister i 60’erne og 70’erne vendte 
sig mod. De mente ikke, at lidelsen ved handicap nødvendigvis skyldtes den krop 
eller det sind, den handicappede var født med. Det vil sige: de accepterede, at han-
dicap ofte var forbundet med lidelse, men lidelsen skyldtes ifølge dem i lige så høj 
grad samfundets barrierer og forhindringer, som det skyldtes defekter og forstyr-
relser i krop eller sind (ibid.)

I den sociale handicapmodel, som den formuleredes af Barnes (1998, citeret i 
Michalko 2002) skilles funktionsforstyrrelser fra handicap, idet funktionsforstyr-
relser ses som de pådragne eller medfødte defekter, et menneske kan være født 
med. Det at være handicappet forstås ikke som en direkte følge af funktionsfor-
styrrelserne men som en følge af gennem samfundsskabte begrænsninger (fysi-
ske, institutionelle, sociale) at være udelukket fra deltagelse i forskellige praksis-
ser (Oliver 1990 hos Michalko 2002).7

Ifølge Michalko er den afgørende forskel mellem de to modeller, at den medi-
cinske model ser den måde, vi håndterer handicap på, som en naturlig respons på 
biologiske forstyrrelser, mens den sociale model ser hjælpen som socialt skabt og 
dermed én, der kunne være anderledes.

Tankegangen fra den sociale model har en klar parallel i hæftet om ungdom i 
NAP, hvor man forsøger at ridse nogle betingelser op for arbejdet med en udsat 
gruppe. Forfatterne skriver: 

»Et menneske kan ikke være handikappet, men kan have en funktionshindring. 
Handikappet opstår, når omgivelsernes krav ikke svarer til menneskets forudsæt-
ninger. Et handikap kan undgås ved, at mennesket ændres, så funktionsnedsæt-
telsen ikke bliver handikappende, eller ved at omgivelserne ændres, så funktions-
nedsættelsen ikke er et handikap« (4:27).

Der peges efterfølgende på behovet for både at »ændre mennesket«, fx gennem 
social træning og indlæring af strategier i hverdagen, og for at »ændre omgivel-

7  Jeg bruger de danske begreber for hhv. impairment (funktionsforstyrrelse) og disability 
(handicap). Derved går lidt af den eksplicitte betydning i den sociale model tabt eller for-
skydes; nemlig den, at impairment henviser til, at noget er skadet eller i stykker, mens 
dis-ability direkte henviser til det, at der er noget, man ikke er i stand til. Jeg bruger 
de danske udtryk, fordi min diskussion tager afsæt i dansk praksis på området, men 
læseren gøres her opmærksom på de direkte associationer til ødelæggelse og manglende 
handleevne, der ligger i de engelske begreber.
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serne«, fx gennem tilpasset skolegang eller arbejde. Her ses, hvordan den ana-
lytiske skelnen mellem funktionsnedsættelse og handicap konkret tænkes ind i 
en autismepraksis: det er i mødet mellem funktionsnedsættelsen og miljøet, at 
handicappet opstår. Dermed bliver det muligt at handle og ændre både i forhold 
til funktionsnedsættelsen og miljøet, frem for at se det autistiske menneske som 
iboende udelukket fra deltagelse.

Videre hedder det i hæftet om ungdom: »Hvis man retter fokus på samspillet 
mellem individ og samfund, kommer den unge ikke til at bære ansvaret alene for, 
om han/hun kommer godt igennem sin ungdom. Det vil også betyde, at omstæn-
digheder som krav fra skolen, boligsituation og arbejdsforhold får indflydelse i 
forståelsen af den unges liv« (3:25). 

Et andet eksempel på, at miljøet tænkes som afgørende for handicappet, finder 
man i hæftet om voksne. Når en autistisk person skal flytte i egen bolig, mener 
forfatterne ikke, at man bare kan vælge blandt allerede eksisterende og indret-
tede boliger, som den autistiske person så må indpasse sig efter. Det er derimod 
vigtigt at overveje materialevalget helt fra bunden, fordi »personer med ASF kan 
have sansemæssige forstyrrelser (lys, lyd, materialer osv.)« (5:29).

Her tænkes det fysiske miljø at have indflydelse på, i hvor høj grad personen 
er handicappet, og derfor tænkes funktionsforstyrrelsen ind i udformningen af 
boligen. Ud fra en medicinsk model ville man kunne se miljøet som givet og per-
sonen som naturligt handicappet. Gennem hele NAP lægges der på den måde af-
gørende vægt på ændringer i miljøet omkring den autistiske person. Som sådan 
søger planen i overensstemmelse med den sociale handicapmodel at refokusere 
sociopolitiske betingelser for de begrænsninger, handicappede mennesker møder 
(jf. Michalko 2002). Hvor den biomedicinske model lokaliserer diskrimination og 
uretfærdighed i det enkelte menneske, vil den sociale model se både forhindrin-
ger, begrænsninger, muligheder og hjælpeforanstaltninger som sociale skabelser, 
der potentielt kunne være anderledes (Michalko 2002:129). 

Som rød tråd gennem planen løber et ønske fra forfatternes side om at se, forstå 
og behandle autistiske mennesker som ligeværdige personer, men med andre for-
udsætninger end ikke-handicappede. Det er afsættet i disse anderledes forudsæt-
ninger, der kendetegner forestillingen om god autismepraksis i NAP. I forordet 
hedder det, at inklusion af autistiske mennesker »kræver viden om ASF hos alle 
involverede fagfolk (…)« (fælles forord,1-5:15). Indsatser, særforanstaltninger og 
hensyn bør tilrettelægges ud fra funktionsforstyrrelser, som når man i undervis-
ningen tager udgangspunkt i »elevens kognitive stil« (3:21-5).

NAP hævder, at positioneringen af autistiske mennesker som handicappede 
bl.a. afhænger af de samfundsmæssige barrierer og den måde, hjælpen og indsat-
sen udformes. På den måde kan man læse en ontologi ind i NAP, hvor handicappet 
opstår under de barrierer og muligheder, som sociale, kulturelle, fysiske og politi-
ske omstændigheder skaber. 

Men til NAPs forestillinger om handicappets ontologi er også knyttet nogle 
idéer om funktionsforstyrrelser, og disse idéer giver nogle problemer i forhold til 
planens egne bestræbelser på en ligeværdig forståelse og behandling af autistiske 
mennesker. Før jeg vender mig mod de problemer, er vi dog nødt til at se på den 
ikke fuldstændigt kohærente fremstilling af handicap i National Autisme Plan.
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4.2 … eller er Det?

I det ovenstående har jeg redegjort for de steder, hvor planen stemmer overens 
med den sociale handicapmodel. Men som sagt er NAP ikke fuldstændig kohæ-
rent i sin tilgang til handicap. Selvom den overordnet italesætter handicap som 
et møde mellem omgivelser og funktionsforstyrrelser, er der flere eksempler på, at 
handicap ses som en egenskab ved den autistiske person.

Eksempler på det kan være, at autistiske mennesker omtales som »forstyrrede« 
eller »handicappede af deres tilstand.« I sådanne udtryk træder det »handicap-
pende miljø« noget i baggrunden.

I hæftet om skolealderen anbefales det, at man i henvisningen til aflastnings-
familie »er opmærksom på de særlige behov, barnet/den unge har på grund af sit 
handikap« (3:27). Her ses det, at hjælpens udformning begrebsliggøres som en 
direkte konsekvens af handicappet som en egenskab ved barnet.

I hæftet om opsporing og udredning hedder det, at man »ikke (med vores nu-
værende behandling) kan forvente at helbrede de grundlæggende sociale og kom-
munikative handikap. Men der er mange former for hjælp, som kan lindre proble-
merne og forebygge komplikationer« (1:30). Denne forståelse afviger markant fra 
markeringen af, at handicap kun opstår i mødet mellem forudsætninger og krav i 
miljøet. Faktisk ligger ytringen fuldstændig på linie med den medicinske model, 
som den sociale model kritiserede. Autismen er en personlig tragedie, som højst 
kan lindres og afhjælpes. Håbet om helbredelse rettes ikke mod samfundet (som i 
forordet) men mod »de grundlæggende sociale og kommunikative handicap.«

Der ses altså nogle uoverensstemmelser i planen i forhold til både beskaffenhe-
den, konsekvenserne og lidelsen af handicap. Her placerer nogle udsagn sig i nær-
heden af den sociale handicapmodel, mens andre nærmer sig den medicinske.

Hvorfor er der denne inkohærens i fremstillingen af autisme som handicap? Jeg 
mener, den kan forklares på flere niveauer og måder.

Én forklaring er, at NAP har flere forfattere, som oven i købet repræsenterer 
flere interesser. Forfatterne identificeres ikke individuelt i teksten, men det er 
ikke urimeligt at antage, at forskellige erfaringer, grunde og interesser afspejles 
i forskellige opfattelser af, hvor, hvordan og hvorfor, handicap eksisterer. Dette 
forhold kan være en del af forklaringen på, hvorfor handicappet nogle gange ses 
som bundet til personen, andre gange som noget, miljøet »gør.« Men når man læ-
ser planen i dens helhed, er det gennemgående, at den ikke kan føre ambitionen 
om at rette blikket mod samfundets indretning ud i livet. At det er tilfældet, kan 
man danne sig et tentativt billede af ved at se på de ord, planen bruger, når den 
beskæftiger sig med vanskeligheder, indsatser og problemer i forhold til autisme.

En simpel optælling viser, at ordet »handicap« alene eller i sammensætninger 
optræder 92 gange i planen, mens ordsammensætninger med »funktion« optræder 
216 gange, og ordsammensætninger med »forstyrrelser« eller »forstyrret« optræ-
der 276 gange.

Det vil altså sige, at »handicap,« som indledningsvis defineres som noget, der 
opstår i mødet mellem et individ og nogle omgivelser, er stærkt underbetonet i 
forhold til passager, som binder nogle bestemte egenskaber til de autistiske per-
soner. I praksis forklares handicappet autisme i høj grad ud fra funktionsforstyr-
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relser og afvig. I det hæfte, der i en eller anden forstand handler om handicappets 
beskaffenhed, nemlig opsporing og udredning, er forholdet mellem handicap og 
»egenskabsord« 14:107.

Uoverensstemmelsen mellem planens ambitioner og det, den rent faktisk gør, 
er så gennemgående, at jeg ikke kun vil tilskrive den dét, at flere forfattere har 
arbejdet på planen, eller at den medicinske model nogle gange får »overtaget«. I 
stedet vil jeg placere den i en kritik, der både angår den sociale og den medicinske 
models ontologi.

4.3 Der er autiSme til forSkel

Denne kritik knytter sig til diskursen om »den naturlige krop,« som jeg tidligere 
har nævnt. Ifølge Michalko (2002) er der nemlig en afgørende og problematisk lig-
hed mellem den sociale og den medicinske handicapmodel: i begge modeller fødes 
handicappede med eller pådrager sig skader i den naturlige krop.

I både den sociale model og NAP indføres der en sondring mellem handicap og 
funktionsforstyrrelser med det mål at kunne rette blikket mod omgivelser, miljø 
og samfund »Handicappolitik handler i mindre omfang om diagnoser, fejlfinding 
og »reparation« af den enkelte og i stigende omfang om at forandre omgivelserne, 
så der i videst muligt omfang tages hensyn til, at mennesker med funktionsnedsæt-
telser også er en del af den befolkning, som skal fungere i samfundet.« (1-5:14)

Den sociale model (og NAP) sondrer mellem funktionsforstyrrelse og handicap, 
og den placerer altså i princippet lidelsen i det sociale, ikke det biologiske. Men 
netop ved sit skel mellem det biologiske og det sociale medvirker den til at bevare 
idéen om, at forskellene har en biologisk oprindelse, der kan erkendes uden for 
det sociale. Det er ud fra en sådan ontologi, at handicappede uafviseligt bliver af-
vigende i deres naturlige krop.

Altså: den sociale models kritik går på, at handicap fremstilles som en person-
lig og uundgåelig tragedie i den medicinske model. Men den forstår selve denne 
fremstilling som én, der håndterer nogle ubetvivlelige biologiske forskelle.

NAP er som sagt ikke entydig med hensyn til lidelsens ontologi, men selv de 
steder, hvor den betoner det socialt skabte, betvivles det ikke, at funktionsforstyr-
relserne har status som ontologisk og prædiskursivt erkendelig realitet.

Men i Michalkos (og mine) øjne er kroppen »forever »gripped« by culture, and 
thus, conceptions such as impairment as biology or impairment as a consequence 
of societal intervention are fundamentally cultural« (2002, 58).

Hvis vi ud fra et foucauldiansk synspunkt forstår den sociale og den medicin-
ske model som to sådanne kulturelle idéer, så kan lidelsens placering ses som det 
uenighedsrum, der kulturelt opretholder biologien som en fast grund, hvorudfra 
idéen om afvigelser i den naturlige krop kan ytres.

For mennesker med handicap får det den følelige effekt, at det altid er dem, der 
er »den Anden« (Michalko 2002:97-100). Og heri ligger Michalkos afgørende kritik 
af den sociale handicapmodel: det er netop funktionsforstyrrelsen eller funktions-
nedsættelsen, der er erkendelig og anderledes. Forskellen mellem en autistisk 
persons interesse i togplaner og en ikke-autistisk persons læsning af avisen er 
ikke sideordnede forskelle. Den første er synlig som afvigende, den anden usynlig 
som normal. Forskel og anderledeshed vil altid have en værdi, når afsættet tages 
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i en standard for det naturlige. Som Michalko siger: »The difference our differences 
make is that I am different« (Michalko 2002:93, forfatterens fremhævelse).

Mit ærinde er ikke at vurdere, om NAP giver gode eller dårlige anbefalinger (jeg 
mener faktisk ikke der er tvivl om, at planen rummer gode hensigter som fx, at 
man i interventionen skal være opmærksom på, hvad det enkelte menneske kan 
lide og interesserer sig for.)

Men jeg forudser, at rammerne for, hvordan og hvad man kan spørge om og 
til, snævres voldsomt ind, hvis ikke vi interesserer os for, hvordan bestemte sub-
jektpositioner bliver meget let tilgængelige for autistiske subjekter, mens andre 
og muligvis foretrukne positioner er næsten lukkede for adgang. I min analyse af 
NAPs handicapforståelser har jeg vist, at dette forudsætter en refleksion af be-
greber som den naturlige krop, handicap og ikke mindst de funktionsforstyrrelser, 
der står centralt i NAPs forståelse af handicappet autisme.

Som forudsætning for i kapitel 6 at vurdere NAPs konkrete anbefalinger vil jeg 
derfor i kapitel 5 analysere litteraturen om kognitive funktionsforstyrrelser ved 
autisme. Særligt vil jeg interessere mig for, hvordan idéerne om netop disse for-
styrrelser opstår, og hvilke effekter, de kan tænkes at have.
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5 kognitiVe funktionSforStyrrelSer
Skønt Kanner (1943:250) foreslog, at autisme var en medfødt defekt, vandt denne 
idé ikke umiddelbart indpas, og psykogene teorier8 var fremherskende, ind til 
slutningen af 1970’erne. Men med opkomsten af »den kognitive revolution« og 
informationsprocesseringsparadigmet blev idéen om medfødte kognitive deficit 
fremherskende. En søgning i PsycInfos databaser viser, at der fra den første omta-
le af autisme og frem til midten af 70’erne udkom 7 fagfællebedømte tidsskriftsar-
tikler om autisme og kognitive funktioner, mens der i de følgende 25 år udkom 670 
tilsvarende artikler.9 Som sagt kobler kognitive forklaringer sig både til kemiske, 
funktionelle og strukturelle neurale modeller og (gennem disse) til udforskning 
af autismens genetiske markører. Samtidig danner teorien om kognitive forstyr-
relser baggrund for den dagligdags interventionsmæssige forståelse af autisme, 
som det fx ses i NAP. Forklaringsmodellerne gik altså fra at være psykogene og 
psykodynamiske til at være neurogene og kognitive.

I litteraturen peges der overordnet på skader i tre kognitive funktioner, nemlig 
theory of mind, eksekutive funktioner og central coherence.10 I forsøg, der operatio-
naliserer disse modeller, har man fundet afgørende forskelle mellem autistiske og 
ikke-autistiske personer.

Mit dekonstruktive ærinde er ikke at modsige sådanne fund. Ud fra validerede 
instrumenter har jeg selv i undersøgelsespraksis fundet forskelle, der stemmer 
overens med den etablerede viden om autisme. Men i denne praksis begyndte jeg 
at tænke over, hvad det egentlig var, jeg fandt? Og hvilket tankeunivers kom disse 
validerede instrumenter fra? Man kan sige, at jeg fattede interesse mig for »det 
rum, hvori omridset af forskellige objekter tegner sig og hele tiden transformeres, 
snarere end (…) et enkelt objekts permanens og særegenhed« (Foucault 2005:75-
76). Hvordan gik det fx til, at jeg kunne administrere, score og tolke en test for 
mental fleksibilitet? Og hvilken betydning ville testresultatet få for den person, 
jeg testede? Hvad var det egentlig, testens resultat sagde noget om?

Det er spørgsmål som disse, jeg søger at besvare i nærværende kapitel. Kort sagt 
vil jeg undersøge hvilke betingelser, der gør det muligt at se og tale om de kogni-
tive funktioner, og hvilke effekter den viden kan tænkes at have.

Men før jeg undersøger disse mulighedsbetingelser og effekter, vil jeg uddybe, 
hvad jeg forstår ved de to begreber. Det gør jeg med udgangspunkt i nogle gene-
relle betragtninger om udforskningen af kognitive funktioner.

8  Herunder Bruno Bettelheims (1967) teori om, at autistiske mennesker var børn af 
“køleskabsmødre.” 
9  Baseret på to søgninger gennem PsycInfo, WebSpirs i fagfællebedømte tidsskriftsartik-
ler hhv. 1945-74 og 1975-2004, med søgeordene »autism« og »cognitive« i abstractet.
10  I perioden 1995-2004 udkom der 182 fagfællebedømte artikler om autisme med »the-
ory of mind »i abstractet, 105 med »executive« og 68 med »coherence.”(søgning på Psy-
cInfo, WebSpirs)
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5.1 muligHeDSbetingelSer og effekter

Hvis vi ser på opbygningen af en videnskabelig artikel om kognitive forstyrrelser 
ved autisme, så tjener denne typisk til at etablere nogle entydige korrelationer 
mellem de variable, forskerne interesser sig for. Det kan fx være mellem en kogni-
tiv funktion og dennes delkomponenter eller autistisk symptomatologi.

Samtidig søger kognitionsvidenskabelige tekster at etablere nogle tilfældige 
relationer til de funktioner, man ikke er interesseret i at undersøge eller til de 
såkaldte baggrundsvariable som fx socioøkonomisk status, køn, alder, intelligens 
eller »komorbide lidelser.«

Etableringen af korrelationer og tilfældige relationer foregår fx gennem match af 
forsøgspersoner og kontrolpersoner, sikring af, at forsøgsopstillingen ikke varierer, 
og overensstemmelse mellem dette og tidligere forsøgs variable, statistisk behand-
ling af materialet, »blindhed« hos undersøger i forhold til diagnose og anvendelse af 
kontrolforsøg, For at artiklen kan hævde at fremstille resultater, må den altså leve 
op til nogle krav, der er fælles for hele feltet. Disse krav skal sikre, at man på gyldig 
og pålidelige vis har undersøgt den genstand, man mener at have undersøgt. Enty-
dighed og modsigelsesfrihed er et ideal for den enkelte videnskabelige tekst. 

Men der er ikke modsigelsesfrihed mellem fortalerne for den ene og den anden 
model og ofte heller ikke inden for den enkelte model. Både forholdet mellem og 
beskaffenheden af de tre kognitive funktioner og deres tilsvarende dysfunktioner, 
er således genstand for intens debat. Disse debatter drejer sig bl.a. om forkla-
ringsværdien af den ene funktion i forhold til den anden, om den enkelte funkti-
ons komponenter, om de er neurale moduler eller netværksbaserede funktioner, 
om de er medfødte eller opstår under udviklingen, om de er universelle og unikke 
for autisme, om de har sammenhæng med symptomatologi, om de kan bindes til 
specifikke gener eller hjerneområder.

I forskningens egen forståelse skyldes uoverensstemmelser, at metoderne ikke 
har været præcise, pålidelige eller gyldige nok, og debatten handler således om, 
hvilke sande forskelle de forskellige fund afspejler. Metodekravene ses som vær-
difrie instrumenter, der ideelt set vil kunne give en neutral beskrivelse af fæno-
menerne (se fx Ozonoff et al. 2005:607).

Foucault havde i »Vidensarkæologien« (2005:78ff; 92ff) en skelnen mellem det, 
han kaldte diskursive relationer og sekundære/refleksive relationer. Hvor de dis-
kursive relationer var det, der skabte muligheden for en bestemt diskurs, var 
de sekundære/refleksive relationer, diskursens egen forståelse og ordning af sine 
fænomener. Dét, den kognitive udforskning for mig at se skaber, er netop reflek-
sive/sekundære ordninger inden for diskursen. De beskriver og forklarer deres 
fænomener, men kan ikke selv reflektere, hvad der overhovedet gør det muligt at 
få blik for fænomenerne. De inddrager med andre ord ikke de relationer til andre 
diskurser. Det er sådanne diskursive relationer, der ifølge Foucault tillader, at den 
videnskabelige diskurs’ fænomener overhovedet kan træde frem.

Jeg vil nu prøve at illustrere forskellen mellem diskursive og refleksive relationer. 
Hvis vi undersøger en gruppe autistiske mennesker under »de samme vilkår« som 
en gruppe ikke-autistiske, får vi nogle resultater, som vi kan behandle. Ud fra den 
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analyse får vi en viden om (et aspekt af) autismen. De forskelle (og ligheder), vi i 
undersøgelsen fandt, vil vi kunne forklare ud fra autismens beskaffenhed, hvis el-
lers undersøgelsen holder i forhold til metodekravene. Dette er en refleksiv/sekun-
dær ordning: en beskrivelse af det forekommende ud fra en bestemt metode. Ud 
fra sin egen forståelse undersøger kognitionsvidenskaben nogle fænomener under 
kontrollerede betingelser og kan på den baggrund beskrive dem.

Men som jeg i mit metodekapitel har redegjort for, ligger der valg til grund for, 
at autismen og de kognitive funktioner kan træde frem »i deres rene form.« I disse 
valg kan vi ane de diskursive relationer. For dét at holde »alt andet lige« udgør en 
del af mulighedsbetingelserne for de fundne forskelle. 

Man holder alt andet lige for at kunne undersøge, ikke om autistiske personer 
er kognitivt forstyrrede, men hvordan de er det. Forskningens egne sekundære/
refleksive relationer kan ikke stille spørgsmålet om, fordi dens metodekrav er 
konstrueret ud fra et hvordan?

Blikket for autistiske personer som særlige både skaber og skabes af kogni-
tionsvidenskabens diskussioner om beskaffenheden af, relationerne mellem og 
grundlaget for de kognitive funktioner. På samme måde som spørgsmålet om han-
dicappets beskaffenhed i NAP og den sociale model er med til at opretholde et skel 
mellem »det biologiske« og »det sociale,« medvirker diskussionen af de kognitive 
funktioner til at opretholde diskursen om autisme som en kognitiv forstyrrelse.

Det at skabe refleksive/sekundære relationer er altså at italesætte forskelle. 
Som sagt ligner disse forskelle neutrale beskrivelser, men når de knyttes til deres 
mulighedsbetingelser, kan man ane, at de snarere må forstås som ikke-uskyldige 
beslutninger (jf. Foucault 2005:78), der skaber ordninger og opdelinger med kon-
sekvenser for autistiske menneskers livsførelse. 

Når jeg i det følgende afsøger mulighedsbetingelserne for videnskabelige for-
ståelser af autisme, er det med henblik på også at kunne karakterisere de steder 
og praksisser, hvor de sekundære/refleksive relationer får effekter.

Som sagt vil poststrukturalistisk litteratur om uddannelse og udvikling spille 
en vigtig rolle i diskussionen af mulighedsbetingelser og vil således bl.a. være en af-
søgning af diskursive relationer. Det dekonstruktive perspektiv er heller ikke uvæ-
sentligt i forhold til effekterne, fordi udpegelsen af mulighedsbetingelser samtidig 
er en udpegning af de steder, hvor udskillelsen sker. Fx er skole- og uddannelses-
praksis et af de steder, hvor de sekundære/refleksive beskrivelser af autisme skaber 
ordninger og får konsekvenser for konkrete subjekter (skønt de i videnskabens egen 
forståelse blot er beskrivelser af, hvordan fænomenerne virkelig er).

Dét, som poststrukturalismen får sværere ved at fange, er, hvad effekterne be-
står i og betyder for konkrete subjekter. Her vil kritisk psykologiske og handicap-
teoretiske perspektiver være mere fremtrædende.

Analyserne følger nogenlunde samme opbygning, idet jeg starter i den eksperi-
mentelle forskning, dvs. autismediskursens egne sekundære/refleksive relationer. 
Derefter vender jeg mig mod mulighedsbetingelserne for at afslutte med at pege 
på potentielle effekter. 

Det er netop kun potentielle effekter. Først i kapitel 6 vil jeg kunne konkreti-
sere de subjektpositioner, den kognitive »viden« er med til at tilbyde, fordi jeg dér 
relokaliserer den i en dansk sammenhæng. Det vil sige, at jeg viser, hvordan den 
bliver til en særlig viden om funktionsnedsættelser.
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5.2 tHeory of minD

»We put ourselves in someone else’s shoes because we 
are aware that that person like ourselves, possesses his 
own inner side, an inner world of ideas and feelings.«

 Peter Vermeulen (2001a):  
Autistic Thinking: This is the Title, s. 63

Theory of mind har været omdrejningspunktet for en stor del af udforskningen af 
psykologiske forstyrrelser hos autistiske mennesker. Ordet »theory« refererer ik-
ke til en videnskabelig teori, men til den kognitive funktion, som modellen forud-
siger, at alle normalt udviklede mennesker har. Denne funktion, »teorien om det 
mentale« eller »teorien om sindet,« hævdes at være grundlaget for, at mennesker 
besidder en social forståelse og er i stand til at handle socialt. 

I artiklen »Does the Autistic Child have a »Theory of Mind«?« foreslog Simon 
Baron-Cohen et al. (1985) for første gang, at autistiske menneskers vanskelighe-
der i socialt samspil og kommunikation skyldtes skader i theory of mind. I denne 
artikel blev funktionen defineret som en grundlæggende menneskelig evne til at 
»conceive of mental states: that is, knowing that other people know, want, feel or 
believe things (…)« (ibid. 38) og skader i denne evne til at tillægge andre mentale 
tilstande gav ifølge forfatterne en »grave disadvantage when having 

to  predict  the behaviour  of  other  people.« (ibid.43)
Den oprindelige definition var altså, at theory of mind var evnen til at tillægge 

andre mentale tilstande og forstå disse som årsag til handling. Hypotesen var, at 
de sociale problemer, som autistiske mennesker oplevede (eller andre oplevede 
med autistiske mennesker), skyldtes skader i denne evne. 

Theory of mind-deficit er stadig en fremherskende forklaringsmodel og omtales 
således i en litteraturgennemgang fra 2003 som »the core social communication 
impairment in autism…« (Hill & Frith 2003:8). 11

Et eksempel på hvilke situationer, modellen bruges til at forklare, kunne være 
Sigurd, et autistisk børnehavebarn, jeg engang kendte. Sigurd kunne finde på at 
kaste puder efter de andre børn. Og til forskel fra de andre børn, fortsatte han 
nogle gange, selv om de sagde stop eller gik deres vej. Ud fra theory of mind-mo-
dellen kunne man tolke det sådan, at han ikke kunne udlede de andre børns men-
tale tilstande som årsag til deres ord. En sådan fortolkning virker umiddelbart 
nærliggende. Den er givet ved det, man med Foucault kunne kalde en »næsten 
perceptiv fortrolighed« (2005:131). Det var da også den forklaring, der blev tilbudt 
af og til fagpersoner omkring drengen. Men hvordan går det til, at vi i forhold til 
mennesker, der åbenlyst befinder sig i sociale problemer, får blik for dem som ska-
dede med hensyn til theory of mind? Og hvilke positionerende effekter lægger en 
sådan model op til?

I det følgende undersøger jeg, hvordan det bliver muligt at forstå autistiske 

11  Dog har Baron-Cohen et al. (2002; 2005) foreslået en videreudvikling af theory of 
mind-modellen, hvor autistiske mennesker hævdes at være skadede mht. empathi-
zing (at udlede og indleve sig i mentale tilstande), men overlegne mht. systemizing (at 
analysere og ordne data), og dette kliniske billede kædes sammen med en teori om »Den 
ekstreme mandlige hjerne.« Om denne videreudvikling vil få samme indflydelse på for-
ståelsen af autisme, som theory of mind-modellen har, er for tidligt at sige. 
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mennesker som skadede med hensyn til theory of mind for dermed at kunne pege 
på nogle effekter. Som afsæt for den undersøgelse vil jeg begynde med forsknin-
gens egen forståelse af feltet.

I en litteraturgennemgang fra 2000 redegør Baron-Cohen for de mange forskel-
lige eksperimenter, hvori man har forsøgt at operationalisere hypotesen om the-
ory of mind-deficit hos autistiske børn (Baron-Cohen 2000). Blandt de artikler, der 
gennemgås, finder man eksperimenter, der har testet autistiske børns og voksnes 
evner til at forstå fænomener som snyd, ironi, humor, løgn, metaforer, bedrag, 
forestilling og sarkasme. Der er også forsøg, hvor evnen til at udlede mentale til-
stande ved at se på andres øjne og øjenregion er blevet undersøgt.

Mangfoldigheden og forskelligartetheden af forsøgene viser, at forskningen ikke 
har lagt sig fast på én bestemt definition af theory of mind(-deficit). Der har især 
hersket debat om, hvorvidt evnen til at mentalisere skal forstås som en kognitiv og 
neural enhed, der behandler mentale repræsentationer, eller om den nærmere kan 
beskrives som en mere generel og neuralt distribueret evne til at danne teorier. Den 
første forståelse kan grupperes som modulære teorier (se fx Fodor 1983; 1992; Leslie 
& Thais 1992), mens den sidste ofte kaldes teori-teorien (se fx Gopnik et al. 2003).

Der er ikke tale om nogen homogen forståelse af theory of mind eller af theory 
of mind-deficit hos autistiske personer. Men det, at området er alment accepteret 
som genstand for autismeforskning, betyder, at selve eksistensen af en mentalise-
ringsevne og deficit i denne hos autistiske mennesker ikke betvivles (se fx Gevers 
et al. 2006; Castelli et al. 2002; White et al. 2006; Sebanz & Knoblich et al. 2005).

Således skriver Baron-Cohen som afslutning på sin review-artikel, at: »Min-
dreading deficits in autism spectrum conditions appear to be early occurring (from 
at least the end of the first year of life, if one includes joint attention deficits) and 
universal (if one tests for these either at the right point in development, or in the 
case of high-functioning, older subjects, by using sensitive, age-appropriate tests)« 
(Baron-Cohen 2000:16). Hvis bare man måler på den rigtige måde og på det rig-
tige tidspunkt, skal skaderne nok vise sig.

Det, der debatteres, er altså ikke eksistensen men beskaffenheden af skaderne. 
Og gennem denne debat stilles der ikke spørgsmålstegn ved, om mentaliseringsevne 
er et rammende begreb og heller ikke om denne evne er skadet hos autistiske men-
nesker. Man kan sige, at feltets udforskning af theory of mind-deficit hos autistiske 
mennesker, vedligeholder antagelsen om, at en sådan mentaliseringsevne er skadet 
hos autistiske mennesker – og at denne evne overhovedet er kritisk i sociale sam-
menhænge.

5.2.1 noget om falSke oVerbeViSninger

Som udgangspunkt for min analyse af mulighedsbetingelserne for theory of mind, 
vil jeg gribe fat i (et aspekt af) den fælles grund, hvorudfra de videnskabelige tek-
ster taler. 
En væsentlig reference er derfor selve det forsøg, som i 1985 fik Baron-Cohen 
og hans kolleger til at pege på theory of mind-deficit. Forsøgets opstilling regnes 
nemlig fortsat for en operationalisering af theory of mind, selv om selve funktio-
nens beskaffenhed debatteres.
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Det, jeg vil analysere, er altså ikke, hvad man »er nået frem til« inden for the-
ory of mind-forskningen, men derimod de konkrete procedurer og handlinger, der 
overhovedet gjorde det muligt for Baron-Cohen et al. at indsamle »evidence for the 
capacity to conceive of mental states(...)« (1985:42).

At undersøge et konkret forsøg er i overensstemmelse med min ambition om at 
indlejre videnskabens abstrakte udsagn i de konkrete praksisser, de er fremkom-
met af og lever i – frem for at undersøge dem i isolation fra disse.

Forsøgsopstillingen byggede på et forsøg, som 3-4årige ikke-autistiske børn tid-
ligere havde vist sig at kunne klare, nemlig det nu klassiske Sally-Anne forsøg 
(Wimmer & Perner 1983). Opstillingen er som følger: 

Barnet sidder over for forsøgslederen. Forsøgslederen viser barnet to dukker, 
Sally og Anne, som står sammen ved siden af en kurv og en kasse. Sally har en 
kugle. Nu »foretager« dukkerne sig en serie af handlinger. Først placerer Sally 
kuglen i kurven. Så forlader hun stedet og ser derfor ikke, at Anne flytter kuglen 
over i kassen. Når Sally vender tilbage, spørger forsøgslederen barnet, hvor Sally 
vil lede efter kuglen.

Forsøget12 viste, at autistiske børn langt overvejende valgte at svare »kassen,« 
mens »sammenlignelige« ikke-autistiske børn valgte kurven.

Ifølge Baron-Cohen et al. (1985) skyldes dette, at de autistiske børn ikke for-
måede at tillægge Sally den overbevisning, at kuglen stadig var i kurven. Når de 
pegede på kassen (hvor kuglen rent faktisk var), skyldtes det således, at de ikke 
kunne tillægge Sally en mental tilstand.

Dermed kunne forfatterne konkludere følgende: »Our results strongly support 
the hypothesis that autistic children as a group fail to employ a theory of mind. We 
wish to explain this failure as an inability to represent mental states. As a result 
of this the autistic subjects are unable to impute beliefs to others and are thus at 
grave disadvantage when having to predict the behaviour of other people« (Baron-
Cohen et al. 1985:47).

Hvorfra får artiklens forfattere den overbevisning, at autistiske børn svarer, 
som de gør, fordi de ikke kan tillægge andre (forkerte) overbevisninger? Theory of 
mind som konstrukt operationaliseres og isoleres i forsøget gennem tre spørgsmål:

For det første det kritiske Belief Question: »Hvor vil Sally kigge efter kuglen?« 
Her ses det, at barnets svar for forfatterne indikerer tilstedeværelsen eller fravæ-
ret af en metarepræsentation hos barnet. 

For det andet realitetsspørgsmålet: »Hvor er kuglen i virkeligheden?« og for 
det tredje hukommelsesspørgsmålet: »Hvor var kuglen til at begynde med?« De to 
sidste spørgsmål stilles særligt med henblik på at isolere, hvad det er, de autisti-
ske børn svarer på, når de svarer, at Sally vil kigge efter kuglen i kassen. Hvis de 
ved, hvor kuglen er og kan huske, hvor den tidligere lå, kan manglende viden og 
hukommelse ikke forklare, at de svarer »kassen.«

Videre skriver Baron-Cohen et al., at årsagen til de autistiske børns afvigende 
svar ikke kan findes i præference for et bestemt sted. For i et alternativt forsøg 
blev kuglen gemt i forsøgslederens lomme, og det fik de autistiske børn til at pege 
på den. Det kan heller ikke findes i generel negativisme over for forsøget, for bør-

12  Og gentagelser af det, se Baron-Cohen 2000 for en gennemgang.
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nene svarede korrekt på alle andre spørgsmål end det kritiske spørgsmål.
Fraværet af positionspræference og negativisme (et fravær som i sig selv kon-

kluderes på et spinkelt grundlag), sammenholdt med de korrekte svar på videns- 
og hukommelsesspørgsmålene, får forfatterne til at konkludere, at theory of mind-
deficit er årsagen til de afvigende svar. 

Spørgsmålene og kontrolforsøget handler om det autistiske barns repræsenta-
tion af nogle hændelser og tanker, og derfor isoleres og defineres forsøgsspørgsmå-
let (Belief Question) kun i forhold til denne dimension: »Har barnet den korrekte 
viden, der kan allokere årsagen til det forkerte svar til mangel på repræsentation 
af en mental tilstand?«

Man kan også sige, at forfatterne selv udleder denne metarepræsentation hos 
barnet og ser dette som en gyldig vej til at få indsigt i barnets tankeverden. Hvad 
barnet end svarer, så viser det, om barnet har eller ikke har en metarepræsenta-
tion af Sallys mentale tilstand.

Valget tolkes af forfatterne som en direkte konsekvens af barnets mentale til-
stande (i dette tilfælde mangel på metarepræsentation men tilstedeværelse af vi-
den).

Man kan anfægte deres konklusion på et rent logisk niveau: som bekendt beviser 
fraværet af to-tre mulige forklaringer ikke en fjerde forklaring. Så alene inden for 
et positivistisk videnssyn ville mere moderate formuleringer som »sandsynliggjort« 
eller »ikke i stand til at forkaste vores hypotese« være bedre. Men kritikken af deres 
konklusion åbner for mig at se for at stille et spørgsmål, der rækker længere end til 
det konkrete forsøg, nemlig: hvor skal forklaringerne overhovedet søges?

Her deler min argumentation sig i to dele. Første del (5.2.2) handler om mulig-
hedsbetingelserne for, at theory of mind begrebsliggøres, som det gør. Disse mulig-
hedsbetingelser har at gøre med, hvordan subjektivitet og forståelse kan tænkes i 
vores samfund. Anden del (5.2.3) inddrager nogle autistiske menneskers subjek-
tive opfattelse af, hvad der er på spil i theory of mind-forskningen. 

Jeg vil præsentere argumenterne hver for sig, men de fletter sig sammen til ét 
argument, idet mulighedsbetingelserne netop er betingelser for, at sådanne sub-
jektive forklaringer får svært ved at finde plads i den nuværende autismeforsk-
ning. Det vender jeg tilbage til i afsnit 5.2.4.

5.2.2 HVorDan forStåelSe bliVer et SpørgSmål  
om repræSentation

Jeg vil nu pege på mulighedsbetingelserne for, at Baron-Cohen et al. når frem til, 
at autistiske mennesker ikke kan repræsentere mentale tilstande. Som afsæt for 
det vil jeg kort referere kommunikationsforskeren Maija Nadesan Holmers (2005) 
kritik af theory of mind-modellen. Hun kritiserer det implicitte syn på bevidsthed 
og selvbevidsthed, der ligger i theory of mind-modellen for tre ting:

For det første forudsætter modellen, at bevidsthed kan defineres universelt på 
tværs af personer, tider og steder. For det andet antager den, at bevidsthed præcist 
og gennemsigtigt kan repræsentere andres og egne mentale tilstande som diskrete 
enheder. For det tredje forstår den bevidsthed som et distinkt, mentalt modul eller 
som sammensat af flere sådanne moduler (Holmer 2005:125).
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Den sidste kritik vil jeg betegne som en refleksiv/sekundær relation, da både 
modulære og netværksbaserede modeller rent faktisk fremstilles og diskuteres 
inden for feltet. Men de to første kritikpunkter peger på nogle fælles og tavse for-
udsætninger for theory of mind-forskningen: at alle mennesker på alle tider og 
steder repræsenterer mentale tilstande som en »ting.« 

Hvor i Baron-Cohen et al.’s oprindelige artikel kan man se denne universelle op-
fattelse af mennesker som nogle, der repræsenterer mentale tilstande? Det kan 
man efter min mening både i indledningen, eksperimentets opbygning og i dis-
kussionen, hvor forfatterne redegør for, hvad det er, de har vist.

Artiklens logik er, at forskeren ved at observere, notere og analysere, hvad de 
autistiske børn siger og gør, kan udlede deres erfaringer og tanker. Det vil sige, selv 
om »theory« som sagt ikke refererer til den videnskabelige teori, så er det faktisk 
på ironisk vis det, den kommer til her. Forskernes forståelse af de autistiske børn 
går præcis gennem en teoretisk udledning af, hvad der sker for børnene i forsøget. 
I opstillingen med kontrolspørgsmål, forsøgsspørgsmål og kontrolforsøg giver de sig 
selv lejlighed til at observere forskellige »stykker« af adfærd, som de derefter sam-
mensætter til en teoretisk konklusion om »mentalt indhold« inden i børnene. 

»The fact that every single child taking part in the experiment correctly answe-
red the control questions allows us to conclude that they all knew (and implicitly 
believed) that the marble was put somewhere else after Sally had left« (Baron-Co-
hen et al. 1985:42).

Det bærende konstrukt formuleres i en tilstræbt tidslig og rumlig isolation fra 
de grunde, de autistiske børn selv måtte have for at vælge, som de gjorde. Meto-
den til at få en dybere viden om de autistiske børns handlinger er at abstrahere 
det mentale indhold på baggrund af observation og statistisk analyse. Artiklens 
metode er, simpelt sagt, selv en anvendelse af »theory of mind.«

Det kan virke indlysende og overbevisende, når 16 ud af 20 børn gør »nøjagtig« det 
samme i forsøget. Får vi ikke her et indblik i autismens væsen? Er det ikke usand-
synligt, at de alle svarer ens men af vidt forskellige årsager? Jo, det virker meget 
usandsynligt – man kunne sige, at det næsten er umuligt at forestille sig.

Fendler, der som tidligere nævnt forsker i uddannelse ud fra et poststruktura-
listisk perspektiv, spørger netop (med reference til Foucault): »What is it impos-
sible to think?« (1998). Det gør hun i en genealogi af det moderne, (ud)dannede 
subjekt. Spørgsmålet referer til nogle antagelser om subjektet, som i dag danner 
indispensable forudsætninger for, at vi overhovedet kan tænke os selv og andre. 
Gennem seks nedslag i historien viser Fendler, at disse antagelser engang har 
været til debat og engang har været kontroversielle. Idéer, som er fremkommet på 
konkrete tider og steder, tages altså i dag for givet i vores forståelse af fx subjek-
tet. Jeg vil særligt fremhæve tre af disse antagelser.

For det første antagelsen om, at subjekter fungerer efter generaliserbare, ratio-
nelle principper. Dette er en antagelse, som Fendler lokaliserer til oplysningstidens 
indførelse af formelle og klassebaserede uddannelsespraksisser. Disse kan ifølge 
Fendler adskilles fra tidligere tiders individ-baserede skoling. Det var en gruppe- 
eller klassebaseret uddannelsespraksis, der åbnede for at tænke subjekter som nog-
le, der fungerer ud fra generaliserbare, rationelle principper (ibid. 45-7).
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For det andet antagelsen om, at subjekter kan reflekteres og reflektere sig selv 
objektivt, det vil sige, at de kan erkendes som objekter. Det er Kant, der med sin 
kritik af både empiricisme og rationalisme, sætter tvivl ved det transcendente 
subjekt, som enten rationelt forstår eller empirisk sanser verden. Kant vil inte-
ressere sig ikke for det erkendte, men for det subjekt, der erkender. Det er med 
dette som afsæt, at subjektet op gennem moderniteten skabes som både objektive-
rende af sin omverden og selv et objekt for udforskning (ibid. 47-51)

For det tredje antagelsen om, at subjektet kan erkendes i forhold til demogra-
fiske referencer. Ifølge Fendler bliver det enkelte subjekt erkendeligt i forhold til 
statistiske gennemsnit som en følge af modernitetens iver efter at kortlægge og 
disciplinere subjekter i forhold til »det normale.« Denne bevægelse finder sted om-
ring udgangen af det nittende århundrede. (ibid. 51-53)

Samlet ser jeg de tre antagelser som forudsætninger for at udgrænse autistiske 
menneskers subjektivitet på to måder. Den ene angår selve forsøgets epistemologi; 
den anden angår den ontologiske model for subjektet, som kan læses ind i forsøget.

Epistemologisk forholder forsøget sig til sine deltagere, som om de fungerer 
efter netop generaliserbare og objektive principper. Forbindelsen mellem svar og 
handlinger er således den samme for alle børn. Svarer man korrekt, har man en 
bestemt viden. Svarer man forkert, er denne viden ikke til stede. Negativisme 
kommer ind som endnu et muligt princip for handling, men også dette tænkes at 
fungere ens for alle. Adgangen til at erkende disse principper er objektiv obser-
vation af handlinger og svar. Endelig analyseres den enkeltes adfærd i forsøget 
ved at henholde den til en demografisk reference13. En indvending kan her være, 
at forsøget jo netop identificerer et princip, hvor de autistiske børn ikke fungerer 
som de normale børn.

Det bringer mig videre til den ontologi, som Fendlers antagelser danner mu-
lighedsbetingelser for. Hele formålet med Sally-Anneforsøget er jo at finde ud af, 
hvordan autistiske mennesker er forstyrrede og afvigende. Det vil sige at finde 
skader i sådanne generelle principper. Og den skade, der identificeres som skadet, 
er, at subjektet kan objektivere sig selv og andre. At det kan repræsentere sig selv 
og andre som subject-as-knowers. Det vil sige: gennem spørgsmål, analyse og dis-
kussion fremstilles autistiske mennesker som »normale« i forhold til alle andre 
principper end netop dette ene princip. 

Så denne antagelse er altså kritisk både i forsøgets epistemologi og i den sub-
jektontologi, som forsøget både trækker på og producerer.

Med Fendler vil jeg således lokalisere theory of mind-modellen tidsligt som 
noget, der først kunne opstå efter henholdsvis oplysningstidens forståelse af det 
uddannede subjekt som konstrueret efter rationelle principper, den tidlige moder-
nitets forståelse af det uddannede subjekt som ét, der kan forstås objektivt og den 
stigende brug demografiske referencer omkring forrige århundredeskifte.

Med disse mulighedsbetingelser bliver theory of mind-modellen en, der siger 
noget om, hvordan autistiske menneskers subjektivitet adskiller sig fra en »nor-
mal subjektivitet.«

13  Jeg tillader mig at kalde kontrolgruppen for demografisk reference, fordi samplet af 
»normale« børn er trukket fra en population med samme karakteristika som samplet 
selv. 



Side ��

Del 2    •    Forståelse

Også andre steder i den eksisterende autismeforskning finder jeg hjemmel for at 
se theory of mind som noget, der begrebsliggør autistiske menneskers subjekti-
vitet. I litteraturen om theory of mind er det nemlig karakteristisk, at theory of 
mind (både i den modulære udgave og »teori-teorien«) forstås som essentiel for dét 
at indgå og forstå sig selv som menneske i sociale sammenhænge.

I sin litteraturgennemgang slår Baron-Cohen fast, at, »a theory of mind re-
mains one of the quintessential abilities that makes (sic) us human« (2000:3). 

Wellman & Lagattuta skriver om theory of mind ud fra et udviklingsperspek-
tiv, og i følgende passage kan man med Fendler in mente se, hvordan antagelser 
om normal subjektivitet er til stede, men samtidig ikke reflekteres:

»Advances in psychological understanding during the grade-school years inclu-
de an understanding that people’s mental states (e.g. desires and beliefs) are often 
consistent across situations in the form of personality traits, a greater appreciation 
of the mind as an active constructor and interpreter of knowledge, and a growing 
awareness of the presence, influence, and sources of ongoing thoughts – that is, ac-
tive mental ideation« (Wellman & Lagattuta 2000:31).

Det, de beskriver, er netop generelle principper, når de taler om »advances in 
grade-school years.« Der er ikke tale om konkrete subjekter, der danner sig nogle 
erfaringer, men en generel og naturlig udvikling. Uundgåelig for alle andre end 
autistiske mennesker. De fastslår også, at subjekter, der fungerer efter disse prin-
cipper, får en forståelse for, at menneskers mentale tilstande er konsistente. De 
anerkender, at sindet er en aktiv skaber og fortolker af viden, og de bliver i sti-
gende grad bevidste om tilstedeværelsen af og kilden til stadig tankevirksomhed. 
Det vil sige, at de objektivt erkender en sandhed om det at være subjekt.

Wellman og Lagattuta antager altså, at mentalistisk konstruktion er et fun-
damentalt organiserende princip for voksne menneskers sociale forståelse af ver-
den, og børns sociale udvikling er snævert forbundet med fremkomsten og udvik-
lingen af mentaliseringsevne.

Lignende hentydninger til theory of mind som noget grundlæggende menne-
skeligt og afgørende for social indsigt og handlen finder man hos Castelli et al. 
(2002), Baron-Cohen (2000a), Villiers (2000) og (White et al. 2006).

Baron-Cohen (2000a) anfører også, at theory of mind både angår forståelsen 
af sammenhængen mellem andres tanker og handlinger og forbindelsen mellem 
egne tanker og handlinger. Når der således peges på deficit i theory of mind hos 
autistiske mennesker, peges der både på en ringere forståelse af andre og på en 
ringere selvforståelse. Theory of mind er således en model for en kognitiv funktion, 
der tænkes at være naturlig og afgørende for forståelsen af sig selv, af andre og af 
sig selv i sociale sammenhænge.

Jeg har ridset en relation op mellem theory of mind-forskningen og nogle antagel-
ser om det naturlige subjekt. Med min redegørelse for denne diskursive relation 
mellem autismediskursen og subjektdiskursen kan jeg nu pege på to ting.

For det første, at debatten om theory of mind på afgørende måder ytrer sig om, 
hvordan det normale, naturlige subjekt handler og forstår. 

For det andet, at relationen peger på en udgrænsning af autistisk subjektivitet 
i det omfang, autistiske mennesker ikke (i overensstemmelse med det statistisk 
gennemsnitlige subjekt) reflekterer sig selv og andre objektivt. Feltets sekundære 
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og refleksive ordninger får altså betydning for den måde, vi kan tænke autistisk 
subjektivitet på, herunder særligt forståelsen af sig selv og andre.

5.2.3 autiStiSke perSpektiVer på tHeory of minD

Jeg har nu redegjort for nogle mulighedsbetingelser for, at theory of mind tilbyder 
sig som relevant for forståelsen af fx Sigurd. Men hvilke konkrete sammenhæn-
ge griber forskningens sekundære/refleksive ordninger mon ind i? Hvad er det, 
der udgrænses og gøres utænkeligt, når autistiske mennesker tillægges theory of 
mind-deficit?

For at svare på det vil jeg vende mig mod en artikel, hvor bl.a. theory of mind, 
social forståelse og Sally og Anne diskuteres af en gruppe autistiske mennesker. 
Her peges der nemlig på nogle subjektive grunde og interesser, som ikke gribes af 
forskningens generelle og objektive årsagsforklaringer. 

Artiklen »A discussion about Theory of Mind: From an Autistic Perspective« er 
blevet til på baggrund af en email-diskussion blandt en gruppe autistiske men-
nesker (Blackburn et al. 2000:ikke pagineret). I artiklen diskuteres især Sally-An-
neopgaven, som jeg har analyseret i det foregående.

En af forfatterne, Niki L., fortæller, hvorfor Sally-Anneopgaven ikke fanger de 
problemer, hun har haft med at forstå andre mennesker. Ifølge hende tester Sally-
Anneopgaven, hvilken viden man har om andres viden. I hendes barndom opleve-
de hun ikke at mangle en teori om andres viden, men derimod at have en »forkert 
teori om andres vilje og beslutningstagning« (ibid.) Et vigtigt aspekt ved denne 
teori var, at voksne tog sig af børn, men de gjorde det ud fra en prædetermine-
ret plan, som var i overensstemmelse med bl.a. togplaner, tv-programmer og den 
ugentlige frokostmenu i børnehaven. Det vil sige, at alt, hvad en voksen gjorde, 
var i fuldstændig overensstemmelse med planen. Herudover ville en voksen altid 
vide alt, hvad et barn vidste, og der var derfor ingen grund til at bede voksne om 
noget, eller fortælle dem noget. Derfor, skriver hun, ville hun sagtens have kunnet 
klare Sally-Anneopgaven allerede som toårig, men »if only two puppets were made 
to be same in size. But if Sally were taller than Anne and looked like an adult, I 
would not have been able to answer correctly until thirdgrader« (ibid.)

For Niki L. ville det altså ikke have været svært at løse opgaven, men hun op-
levede alligevel sociale problemer. De problemer bundede i, at hun troede, voksne 
vidste alt og handlede efter en bestemt plan..

Det, vi her får indblik i, er ikke den generelle årsag til at svare, som kan gene-
raliseres til alle autistiske mennesker. Det er derimod en fænomenologisk/subjek-
tiv genkaldelse af nogle grunde til at tænke og svare på en bestemt måde. Og som 
Niki L videre fortæller, har de grunde at gøre med hendes muligvis afvigende men 
i hvert fald aktive engagement i omgivelserne: »I believed that kids become adult 
on their 20th birthdays, so everyone gets very smart and tough overnight. I dropped 
this 20th birthday theory one day, when I was 8 years old, not through observation 
of people but again, by analogy« (ibid.).

I samme artikel vidner også Katjas kommentar om, at en afvigende besvarelse i 
Sally- kan skyldes meget andet end theory of mind-deficit: »It could show that you 
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were able to see that if you wouldn’t be able to know something in a given situation, 
it doesn’t mean someone else wouldn’t, and that other people might have a percep-
tion different from yours« (ibid.). 

Med sin næste kommentar sætter hun endnu mere fokus på subjektniveauet 
og det, at handlinger ikke bare kan forstås som stående i et direkte forhold til 
abstraherede sindstilstande: »So, the best possible answer to the Sally-Anne-test 
would be »It’s very likely that Sally will look for the marble in the basket, but it’s 
not impossible that she will look in the box, or maybe in some other place, or she 
may not look for the marble at all.« (ibid.) Dét, der på elegant vis åbnes for i dette 
forslag, er, at verden er mangfoldig, og at menneskers viden ikke er determine-
rende. Selv hvis vi havde en rimeligt sikker viden om andres viden, ville vi ikke 
kunne forudsige deres handlinger. Og det skyldes, at handlinger sker på baggrund 
af både perspektiver, betingelser, grunde og ønsker, som er foranderlige og ikke 
svarer til en metarepræsentation af en »mental ting.«

Hvis virkelige og erfarede sociale problemer forklares gennem isolation og fak-
toranalyse af nogle abstrakte konstrukter, så bortreduceres subjektniveauet og 
dermed de faktiske, situerede og konkrete grunde til, at tingene går, som de går. 
Fx at der svares noget bestemt i en bestemt opgave. 

Dette er en pointe, der gælder både autistiske og ikke-autistiske subjekter. I 
sin kritik af den kognitive psykologi peger Holzkamp som sagt på, at aktivitetens 
og subjektets rolle reduceres bort, når man sætter de kognitive funktioner i et 
umiddelbart forhold til omgivelserne. Funktionerne må forstås i forhold til de in-
teresser, og den øvrige kontekst, de er indlejrede i for nogen (Holzkamp 1987).

Med Niki Ls og Katjas indlæg hævder jeg ikke at have peget på den virkelige 
årsag til de autistiske børns svar. Men Niki L og Katja redegør for nogle subjek-
tive grunde, som er fraværende i den etablerede autismeforskning. Baron-Cohen 
et al.’s metodologi opererer således med objektiverede årsager, som bestemmes 
uden for barnets subjektive grunde til at vælge, som det gør.

Det største problem ligger selvfølgelig ikke i forskernes begrænsede erkendelse. 
Problemet er, at der med theory of mind-forskningen skabes nogle meget virkelige 
og sociale ordninger, som angår konkrete autistiske mennesker.Kognitionsviden-
skabens procedurer og resultater medvirker til at udgrænse netop deres adfærd 
og netop deres ytringer som bundende i en »forkert« og »mangelfuld« forståelse af 
sig selv og andre.

I mit samtaleforløb med Rasmus havde han ikke lyst til at forholde sig til eller 
tale om den diagnose, han havde fået, nemlig Aspergers syndrom. Her kunne jeg 
trække på en model, der forklarede sådan en holdning med autistiske menneskers 
manglende selvforståelse. I en arbejdsbog, jeg senere vender tilbage til, kunne jeg 
fx læse, at »arbejdsbogen kan hjælpe et menneske med autisme til en mere velaf-
balanceret selvopfattelse og en bedre forståelse af autisme« (Vermeulen 2001b:53). 
Hos Gopnik et al. kunne jeg læse, at »in many cases, autistic children’s theories (…) 
are of limited utility in interpreting, predicting, and explaining human behaviour, 
and differ dramatically from the well-developed theories available to the typically-
developing children with comparable intellectual abilities« (2000:65). Det sidste 
citat peger på en meget alvorlig effekt af theory of mind-modellen. I det tilfælde, 
hvor der er uoverensstemmelser i forståelsen mellem autistiske og ikke-autisti-
ske mennesker, vil den stille den autistiske person som en, der mangler forståelse 
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af både sig selv og andre, og hvis fortolkninger og forklaringer er fejlagtige.
Omgivelserne vil til gengæld ikke tilskrives en sådan mangel – og gennem 

viden om autisme vil de endda kunne få stillet en forståelse af den autistiske 
person(s deficit) til rådighed.

Som jeg har vist, er det abstrakte »vi,« der ifølge citatet i vignetten kender til en 
yderside og en inderside af mennesket, en historisk figur, ikke et naturligt og til 
alle tider eksisterende subjekt. I kapitel 6 vender jeg tilbage til de konkrete sub-
jektpositioner, autistiske mennesker tilbydes med udgangspunkt i deres afvigel-
ser fra dette »vi.« 

5.3 ekSekutiVe funktioner

»The self is to be a subjective being, it is to aspire to auto-
nomy, it is to strive for personal fulfillment in its earthly 
life, it is to interpret its reality and destiny as a matter of 
individual responsibility, it is to find meaning in existence 
by shaping its life through acts of choice« 

 Nikolas Rose: Inventing Our Selves 1996, s. 151

I det følgende vil jeg behandle teorien om eksekutive funktioner som model for en 
skadet funktion ved autisme. Populært har man talt om de eksekutive funktioner 
som »hjernens kommandocentral,« dvs. en samling af funktioner, som er med til 
at koordinere på neuralt, kognitivt og adfærdsniveau. 

I den seneste udgave af Handbook defineres eksekutive funktioner som »the cog-
nitive construct used to describe goal-directed, future-oriented behaviors thought 
to be mediated by the frontal lobes, including planning, inhibition of prepotent re-
sponses, flexibility, organized search, self-monitoring, and use of working memory« 
(Ozonoff et al. 2005:606).

Eksekutive funktioner forstås altså overordnet som en samling af funktioner, 
der har med styring af adfærd og processer at gøre. Hvordan har dét relevans for 
forståelsen af autistiske mennesker?

Som jeg i det følgende kommer ind på, er autisme bare ét af mange områder, 
hvor eksekutive funktioner udforskes. Idet det antages, at de eksekutive funktio-
ner kan skilles fra hinanden, taler man om specifikke autistiske eksekutive dys-
funktioner. Det er dem, jeg i det følgende behandler.

Der hersker ikke enighed om, hvad disse specifikke dysfunktioner forklarer 
i forhold til autisme, men »stereotyp adfærd,« i form af fx »håndbevægelser« og 
»indskrænkede interesser« er nogle af de områder, hvor eksekutive dysfunktioner 
foreslås som forklaring. Også sociale problemer og problemer med at skifte fra én 
aktivitet til en anden har været foreslået.
Min analyse af området vil omhandle udforskningen af specifikke autistiske dys-
funktioner, og jeg tager mit udgangspunkt i Ozonoffs litteraturgennemgang af 
dette område i Handbook. Jeg inddrager dog også pointer fra andre artikler, hvor 
de er relevante.

I afsnit 5.3.1 redegør jeg således for, hvordan disse specifikke deficit fastslås, 
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isoleres og defineres i litteraturen. Jeg kommer også ind på, hvad det er, man vil 
forklare med funktionerne. I afsnit 5.3.2 ridser jeg en diskursiv relation op til 
moderne uddannelsesdiskurs med reference til en artikel af Lynn Fendler. Ud 
fra disse mulighedsbetingelser kaster jeg et kritisk blik på de interventionsmu-
ligheder, som Ozonoff et al. peger på. På den baggrund diskuterer jeg, under ind-
dragelse af Aage Sinkbæks selvbiografi (2000), hvilke effekter, fremstillingen af 
autistiske eksekutive dysfunktioner kan tænkes have.

5.3.1 autiStiSke ekSekutiVe DySfunktioner

Sally R. Ozonoff er en central forfatter i litteraturen om autisme og eksekutive 
funktioner. Hun har således gennem flere år forsket i dette område ud fra et kog-
nitionspsykologisk paradigme. Særligt har hun beskæftiget sig med det specifik-
ke autistiske eksekutive dysfunktioner (1997; Ozonoff & Jensen 1999; Ozonoff & 
Strayer 1997, 2001), deres relation til autistisk symptomatologi (Ozonoff & McE-
voy 1994, Ozonoff et al. 1991, 1993) og med muligheden for intervention baseret 
på viden om eksekutiv dysfunktion ved autisme (Ozonoff 1998).

I review-artiklen fra Handbook gennemgår hun sammen med sine kolleger 
(Ozonoff et al. 2005) de artikler, der er skrevet om eksekutive funktioner og autis-
me fra 1985 til 2005. Indledningsvis nævnes det (i en bisætning), at eksekutive 
funktioner er nogle »cognitive abilities« (ibid. 606), og det er således ikke til dis-
kussion, at eksekutive funktioner som sådan eksisterer, som et område, man kan 
»investigate« (ibid.), »explore« (ibid. 611), »study« (ibid. 610), »research« (ibid. 611) 
eller »examine« (ibid. 613).Endvidere slås det fast, at fundet af autistiske ekseku-
tive dysfunktioner er stabilt: »Executive difficulties have been found in empirical 
investigations of people with autism for as long as EF tasks have been included in 
studies« (2005:606).

Udgangspunktet for artiklen er således, at autistiske mennesker er skadede i 
denne kognitive kapacitet. Det centrale tema i artiklen er isolationen af de sær-
ligt autistiske eksekutive dysfunktioner. Landskabet af eksekutive dysfunktioner 
kortlægges overordnet ud fra en informationsprocesseringstilgang. Om den skri-
ver forfatterne:

»The information processing perspective is not a specific model or theory; rather, 
it is a broad framework for understanding cognition. It provides relatively the-
ory-independent methods and specific experimental paradigms for understanding 
complex behavior« (ibid. 607).

I artiklens egen forståelse tilbyder informationsprocesseringsperspektivet alt-
så nogle relativt neutrale metoder og forsøgsopstillinger, hvorunder kompleks ad-
færd kan undersøges objektivt. Ozonoff et al. fremhæver særligt én kognitiv forsk-
ningsmetode, som kan bruges på tværs af forskellige forsøgsopstillinger. Denne 
metode hedder komponentprocesanalyse, og målet med den er at skille eksekutive 
funktioner ad i de »elementary operations that appear to underlie them, the time 
course and relationship of these component processes to each other, and the inter-
nal representations, schemas, or codes, they act on« (ibid. 608).

Logikken i metoden er i princippet den samme som i Sally-Anneforsøget, hvor kon-
klusionerne drages på baggrund af både et forsøgsspørgsmål og nogle kontrolspørgs-
mål. Forskellen mellem spørgsmålene definerer en variabel, som forskerne har udpe-
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get som kritisk. Dermed kan de ud fra svarene konkludere omkring nogle forskelle 
mellem grupperne. I anvendelsen af komponentprocesanalyse hos Ozonoff et al. lig-
ger den kritiske variabel i forskellen mellem forskellige forsøg, og det er så forskelle i 
præstationer på forsøgene, som tillægges relevans i forhold til den kritiske variabel. 

I artiklen interesserer forfatterne sig særligt for at dissociere de to eksekutive 
funktioner hæmning og fleksibilitet. Når det ifølge forfatterne er svært at måle de 
to funktioner »rent,« skyldes det, at mange opgaver indeholder begge komponen-
ter. Som eksempel nævner de Wisconsin Card Sorting Test, hvor forsøgspersonen 
skal sortere en bunke kort på baggrund af de meldinger, han/hun får fra forsøgs-
lederen. I scoringen ser man især på, hvor »godt« personen klarer at skifte fra en 
strategi til en anden, og det er dette, der tænkes at være mål for både hæmning af 
en gammel strategi og fleksibilitet i forhold til at skifte.

Ozonoff et al. (2005) fremhæver Ozonoff & Strayers artikel (1997) som eksem-
pel på et forsøg, der målte hæmning »rent,« det vil sige ikke samtidig målte flek-
sibilitet. De sammenlignede en gruppe autistiske børn med en gruppe »typisk 
udviklede børn« i to forsøg og fandt ingen forskelle mellem de to grupper.

I det første forsøg skulle børnene kategorisere de ord, de så. Det gjorde de ved at 
trykke på én knap hvis ordet betegnede et dyr og en anden, hvis det betegnede en 
ting. Hvis de hørte et lydsignal, skulle de imidlertid ikke trykke på nogen af knapper-
ne. Ozonoff et al. skriver om forsøgets indhold: »Thus, this task measured the ability to 
control a voluntary motor response and did not require any flexibility«(2005:609).

I det andet forsøg så børnene fem bogstaver og skulle så trykke på en knap, 
hvis det 2. og 4. bogstav var ens. I nogle tilfælde var 2. og 4. bogstav de samme bog-
staver som »distraktor-bogstaverne« (altså 1.,3. og 5. bogstav) i foregående forsøg. 
Tidligere undersøgelser havde vist, at reaktionstiden i disse tilfælde er længere, 
og der er flere forkerte svar. Teorien er, at man hæmmer de stimuli, som tidligere 
har været irrelevante. Også dette forsøg handlede ifølge Ozonoff et al. om hæm-
ning men denne gang om kognitiv frem for motorisk hæmning.Forfatterne mener, 
at de to forsøg (og en modificeret gentagelse af dem: Brian et al. 2003, citeret ho-
sOzonoff et al. 2005) viser, at hæmning målt på to måder ikke ser ud til at være 
skadet hos autistiske børn.

Ifølge Ozonoff et al. kan man i et andet forsøg, nemlig »Intradimensionelt/Eks-
tradimensionelt skift« måle hæmning og fleksibilitet hver for sig. På en computer 
ser forsøgspersonerne nogle »komplekse stimuli,« som består af nogle farvede for-
mer og nogle hvide linier. Der er tre faser af forsøget. I den første skal forsøgsper-
sonerne lære at reagere på de farvede former. I den anden fase introduceres nogle 
nye former, men det er stadig formerne, de skal reagere på. Det er den fase, der 
kaldes intradimensionelt skift, fordi de skal reagere inden for dimensionen form. 
I den tredje fase skifter den »vigtige« stimulus: Nu er det linierne, de skal reagere 
på. Dette kaldes det ekstradimensionelle skift, fordi de nu skal reagere på en ny 
dimension, nemlig linierne.

I tre undersøgelser (Hughes et al. 1994; Ozonoff et al. 2004; Turner 1997, citeret 
hos Ozonoff et al. 2005) havde autistiske personer »intact performance« i de to første 
forsøg, men »impairment« i det tredje forsøg. Ifølge Ozonoff målte netop det sidste 
forsøg »conceptual flexibility« (609) men ikke »low level motoric inhibition« (Hughes 
et al. 1994, Ozonoff et al. 2005).
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På baggrund af bl.a. de forsøg, jeg her har refereret, konkluderer Ozonoff et al., at 
autistiske mennesker har skader i »operations that require flexibility, including 
both shifting of cognitive set and shifting of attentional focus« (ibid. 610, min frem-
hævelse).

Jeg har fremhævet »require,« fordi det peger på et vigtigt aspekt; det, at en si-
tuation kan kræve noget af én. I forfatternes forståelse er forsøgsopstillingen det, 
der isolerer forsøgets krav, og dét gør den på en relativt teori-neutral måde. De 
skadede processer isoleres ved at præsentere fx »neutral stimuli« (ibid. 608) eller 
ved at opstille betingelser, der kun kræver »ability to control voluntary motor re-
sponse and [not] any flexibility« (ibid. 608-9) eller tværtimod kræver »conceptual 
flexibility« (609). Forskellene mellem ikke-autistiske og autistiske forsøgsperso-
ner fastslås med reference til disse »objektive krav.« 

Det er med reference til sådanne objektive krav, at Ozonoff et al. kan skrive, 
at autistiske personer i løsningen af en opgave »[p]erseverated with maladaptive 
strategies, made the same mistakes repeatedly, and seemed unable to conceive of a 
strategy to overcome their difficulties« (2005:606). Det er altså ikke bare forskelle 
mellem autistiske og ikke-autistiske mennesker, der hævdes her, men at autisti-
ske mennesker er ude af stand til at overvinde deres vanskeligeheder. Som jeg 
forstår ordet »vanskeligheder,« har det altid en subjektiv erfaringskomponent: at 
man rent faktisk selv oplever at have svært ved at gøre noget bestemt. At autisti-
ske mennesker kan opleve sådanne vanskeligheder i både forsøg og dagligdag, er 
helt sikkert muligt. Men de måder, forsøg og artikler konstrueres på, giver for mig 
at se ikke hjemmel for at konkludere omkring sådanne erfaringer. Litteraturen 
angiver jo netop objektive mål for præstationer, hvor succeskriterierne er bestemt 
uden for deltagernes egen selvforståelse. 

Tilsyneladende er fleksibilitet altså en objektivt skadet evne hos autistiske men-
nesker. Og det, der tales frem i udtryk som »difficulties« og »fail to,« er en autistisk 
person, der befinder sig i situationer, som kræver fleksibilitet af ham eller hende. 
Situationen tolkes altså objektivt som én, der iboende stiller bestemte krav.

Det bliver særligt tydeligt, når Ozonoff et al. skriver: »Effective social interac-
tion depends on the ability to hold a variable stream of context-specific information 
in mind, including subtle verbal and non-verbal cues, then plan and respond to 
this ever-changing stream appropriately and flexibly« (613).

I en sådan version stiller »effektive sociale interaktioner« naturligt krav om ek-
sekutiv fleksibilitet (Jeg kunne i parentes bemærket forestille mig mange andre 
krav – om intersubjektiv forståelse eller en afpasning af kommunikationen, der 
går begge veje).

Jeg vil nu undersøge, hvad mulighedsbetingelserne er, for at en lang række 
situationer stiller sig an med krav om fleksibilitet i udforskningen af eksekutive 
dysfunktioner ved autisme.

5.3.2 flekSibilitet Som naturligt aSpekt  
af miljø og SubjektiVitet

Opkomsten af eksekutive dysfunktioner muliggøres, mener jeg, af et særligt sæt 
af diskurser, som bl.a. eksisterer gennem de uddannelses-, udviklingspsykologi-
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ske og pædagogiske praksisser, som Lynn Fendler (1998; 2001) og Marianne Pop-
kewitz & Thomas Bloch (2001) har beskæftiget sig med ud fra et poststrukturali-
stisk perspektiv14.

Popkewitz og Bloch (2001:109) skriver fx, at elever i dag skal kunne begribes 
som subjekter, der lader sig »empower« hen imod »self-management of choice and 
the autonomous conduct of life.« 

En sådan diskurs italesætter for mig at se et subjekt, der stemmer skræm-
mende godt overens med de eksekutive funktioner som samlebegreb, dvs. et mål-
orienteret, fremtidsrettet, planlæggende, selvovervågende subjekt.

Men i Fendlers (2001) analyse af moderne undervisningspraksisser træder 
elevsubjekterne frem med nogle karakteristika, der for mig at se har særlig rele-
vans for begrebsliggørelsen af autistiske eksekutive dysfunktioner, altså skader 
med hensyn til fleksibilitet.

Gennem sin analyse af tre diskurser viser hun, hvordan moderne undervis-
ningspraksis stræber mod at subjektivere elever som responsivt fleksible indivi-
der. Jeg skal om et kort øjeblik vende tilbage til, hvad dét vil sige, men lad mig 
først redegøre for de tre diskurser.

Den første diskurs rummer en forståelse af barnet som det hele barn, dvs. et sub-
jekt, der aktivt projicerer sit intentionelle og videbegærlige selv ind i sin læring og 
udvikling. Det vil igen sige, at læring skabes som et frivilligt projekt, hvor eleven 
ønsker at tilegne sig viden gennem aktiv deltagelse. Jeg mener, at denne diskurs 
er mulighedsbetingelse for udsagnet om, at autistiske mennesker i deres opga-
veløsning syntes »unable to conceive of a strategy to overcome their difficulties.« 
(Ozonoff et al. 2005:606) Ringere testpræstationer forstås i forskningen som en 
følge af ikke aktivt og videbegærligt at søge strategier, der kan hjælpe en ud af 
vanskeligheder. Således bindes det autistiske subjekts vilje og intentioner i en vis 
forstand til opgaveløsningen, og ukorrekt opgaveløsning kan i dette lys ses som 
problematiske for dem selv.

Den anden vigtige diskurs er det, hun kalder developmentalitet (med reference 
til Foucaults governmentalitetsbegreb; Foucault 1997). Denne diskurs subjekti-
verer eleven til autonomi men med reference til videnskabeligt fastslåede udvik-
lingsmål. Det betyder, at autonomien er bundet til den frihed, der er passende for 
en bestemt alder eller et bestemt udviklingstrin. Udforskningen af autistiske ek-
sekutive dysfunktioner handler i høj grad til den neurale og kognitive udvikling 
op gennem barndommen (se fx Ozonoff et al. 2005:615ff), men også logikken i at 
matche på »mental alder«  har developmentalitetsdiskursen som mulighedsbe-
tingelse. Man undersøger, hvilken fleksibilitet, der kan forventes for en person på 
denne alder. Det er en sådan diskurs, der giver mening til ord som »impaired« og 
»intact« i fortolkningen af forsøgenes resultater, fordi skadet og intakt altid knyt-
ter sig til, hvad der er forventeligt for alderen.

Endelig peger Fendler på en tredje og meget vigtig diskurs, nemlig interaktiv 

14  I en tidligere analyse har jeg sammen med Sara Hedegaard lavet en overordnet 
kobling mellem de eksekutive funktioner og det moderne, autonome, fleksible, refleksive 
og selvstyrende individ (Andersen og Hedegaard 2003:ikke udg.). Idéen til nærværende 
analyse stammer derfra, men foretages her specifikt i forhold til de autistiske eksekutive 
dysfunktioner.
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pædagogik. Denne pædagogik foreskriver praksisser, hvor læreren skal respon-
dere på barnet frem for tidligere tiders enten »lærer-centrerede« eller »barnet-i-
centrum« pædagogik. 

Fendler skriver: »On the one hand, the teacher’s words and actions are respon-
sive to the child’s words and actions; on he other hand, the teacher’s (inter)actions 
serve as a model of the preferred, normal and developmentally appropriate out-
come to the child« (2001:132).

Ved at efterspørge og tilbyde respons, medskaber sådanne praksisser eleven 
som fleksibel i forhold til både læreren og det stof, der skal tilegnes. 

Den interaktive pædagogik, »provides for continuous monitoring – and mode-
ling – for the construction of a response-ready and response-able subject« (ibid.), og 
dermed tilbyder den undervisere og pædagoger et blik for det, der ikke »naturligt« 
responderer på omgivelsernes »naturlige« krav om fleksibilitet.

Ifølge Fendler samvirker de tre diskurser om at konstituere fleksible og interakti-
ve undervisningsmiljøer på den ene side og fleksible, frie subjekter på den anden. 
Det fleksible og foranderlige miljø skabes ved til stadighed at tilpasse fx under-
visningsmaterialer og -former til elevernes efterspørgsel. Indholdet er ikke givet, 
men kræver af læreren, at denne kan »respond flexibly to the child’s feelings, 
words and actions.« (ibid. 132)

De fleksible subjekter skabes gennem en interaktiv pædagogik, som til stadig-
hed svarer på elevernes adfærd og ytringer, som om eleverne har projiceret sig ind 
i læringen som »hele børn.« Eleverne forstås altid-allerede som nogle, der ønsker 
at (ud-)danne sig, og som gør det på en interaktiv måde. Og idet developmen-
talitetsdiskursen gør det muligt at bestemmel, hvad der er udviklingsmæssigt 
normalt (nemlig alderssvarende men interaktive og fleksible læringsstrategier) 
bliver andre eksistensformer unormale – i dette tilfælde »ufleksible.«

Konkret får lærere og pædagoger blik for det ufleksible, fordi eleverne skal fun-
gere i et »naturligt« miljø, hvor«the stimuli are also flexible, meaning various and 
changing. There is no fixed or specified source or pattern of stimuli« (2001:137). En 
hver opgave eller tekst må tilegnes gennem fleksible og interaktive strategier, for-
di dens betydning aldrig på forhånd er bestemt. Og når faste betydninger bliver 
utænkelige, bliver det subjekt, der ikke respondere på omgivelsernes naturlige 
krav om fleksibilitet lige så utænkeligt som korrekt subjektiveret.

Ikke bare i forsøgsrummet, men også i dagligdags og interventionsmæssig 
praksisser, efterspørges subjekter som fleksible, initiativrige og ansvarlige. Det er 
på den baggrund, at en forskel med hensyn til disse egenskaber udkrystalliseres. 
Fleksibilitet og planlægning er spørgsmål, der til stadighed stilles gennem prak-
sis, handlinger og ytringer; herunder de redskaber, bl.a. lærere og elever har til at 
tænke deres deltagelse i praksis med.

Således også lærerne på den uddannelse, som Rasmus undervejs i vores samtale-
forløb skiftede til. På den nye uddannelse havde Rasmus det svært, og han overve-
jede at stoppe, selvom han var dygtig til og interesserede sig for faget. Både hans 
skift og hans fortsatte vanskeligheder ville ud fra teorien eksekutive dysfunk-
tioner kunne ses som tegn på manglende evne til at gennemføre intentioner og 
planlægge i forhold til et overordnet mål (jf. Lopez et al. 2005). Men uddannelsens 
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arbejdsformer (gengivet nedenfor) ser jeg som et eksempel på, hvordan også andre 
praksisser end autismepraksis udskiller »det ufleksible« som problematisk.

Af hensyn til Rasmus’ anonymitet har jeg ikke angivet kilde til 
oversigten, som stammer fra hans uddannelse.

Undervisingsformerne taler for mig at se til det refleksive, fleksible subjekt. For 
det første kaldes eleven til at skifte mellem 12 undervisningsformer. For det an-
det tages det for givet, at eleven kan arbejde problemorienteret, selvstændigt, 
planlæggende, målorienteret, vælgende og interaktionistisk (»valgt af elev eller 
i samråd med lærer,« »tæt dialog med andre elever, om løsning af deres fælles 
personlige opgaver«). For det tredje ses læreren i oversigten som netop responsivt 
fleksibel. Han eller hun »hjælper den enkelte elev mod målet,« »problemformule-
rer« og »går i samråd.«

Givne oplæg:      undervisningen baseres primært på skriftlige problemorienterede 
spørgsmål.

Givne  
gruppeoplæg:   undervisningen baseres primært på skriftlige problemorienterede 

spørgsmål der løses i elevgrupper.
Valgte praktiske  
opgaver:     undervisningen tilrettelægges ud fra problemorienterede opgaver der 

er valgt af elev eller i samråd med lærer.

Valgte opgaver:    undervisningen tilrettelægges ud fra teoretiske og praktiske opgaver 
der er valgt af elev eller i samråd med lærer.

Givne opgaver:    undervisningen tilrettelægges ud fra praktiske opgaver, således at de 
beskrevne mål og kompetencer opnås.  

Givne opgaver 
planlægges:     Her kræves det at den enkelte elev selvstændigt planlægger opgaven 

i undervisningen og derpå udfører opgaven i praksis.
Individuelt:    Den enkelte elev arbejder alene.

Selvstændigt  
sammen med andre:    Den enkelte elev arbejder i gruppe eller i tæt dialog med andre ele-

ver, om løsning af deres fælles personlige opgaver.
Gruppe- 
projektarbejde:   Den enkelte elev løser delelementer af den fælles opgave.

Procesvejleder:    læreren problemformulerer oplæg, giver eventuelle løsninger der 
hjælper den enkelte elev mod målet.

Foredrag:    læreren underviser eleverne om emnet/området ved foredrag.

Informerer:    information om emnet/området til elever enkeltvis eller samlet.
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I min analyse af forskningen i eksekutive funktioner viste jeg, hvordan autisme-
forskningen selv er med til at skabe fleksibilitet som model for en skadet funktion 
ved autisme. Og jeg viste, hvordan opgaverne forstås som nogle, der kræver en 
naturlig fleksibilitet.

På den baggrund spurgte jeg: hvordan får vi blik for fleksibilitet som kapacitet 
hos den enkelte og et objektivt krav i opgaverne? Hvordan bliver fleksibilitet et al-
lestedsnærværende spørgsmål og infleksibilitet en naturlig fortolkning af autisti-
ske menneskers opgaveløsning?

Med Fendlers analyse kan jeg nu svare, at blikke for fleksibilitet grunder i den 
dobbelte konstituering af responsivt fleksible subjekter og interaktive, fleksible 
praksisser. Herunder de uddannelsespraksisser, som på meget konkret vis udskil-
ler det, der ikke viser intentioner på en »udviklingsmæssigt korrekt« og forvente-
lig måde.

Specifikke autistiske dysfunktioner opstår altså på tidspunkter og steder, hvor 
det forventelige er, at subjekter som en naturlig ting responderer fleksibelt og at 
miljøet som en lige så naturlig ting ændrer sig i respons på subjektets intentio-
nelle strategier for læring og dannelse.

Dette betyder ikke, at det responsivt fleksible subjekt står i et 1:1 forhold med 
den eksekutive funktion fleksibilitet. Jeg tænker ikke autisme som et omvendt 
spejlbillede af et samlet idealsubjekt. Men selv om mulighedsbetingelserne ikke 
er en kausal årsag til, at fleksibilitet bliver en variabel i forskningen, så er de det, 
der gør ytringer om eksekutive dysfunktioner meningsfulde inden for diskursen.

5.3.3 HVilken effekt Har ekSekutiVe DySfunktioner?

Subjektivitetsdiskurser medvirker altså til at udgrænse subjekter som eksekutivt 
dysfunktionelle, herunder formodentlig de, der mistænkes for eller diagnosticeres 
med autisme. Man kan sige, at denne eksklusion er uspecifik. Den foregår som en 
»naturlig« udskillelse af de, der ikke lever op til fx undervisningens krav og derfor 
skiller sig ud.

Men gennem den autismespecfikke intervention og forskning gives det »det 
unormale« hos de(t) autisitisk(e) menneske(r) bestemmelse som specifik autistisk 
eksekutiv dysfunktion. Som Ozonoff et al. skriver: »For a causal mechanism to 
have explanatory power, it should be relatively specific to the disorder it is intended 
to explain« (2005:617).

Hvad er det da, man ønsker at forklare ved at udforske fleksibilitet hos autisti-
ske mennesker, og hvilke konsekvenser får det for konkrete autistiske subjekter?

Et af de områder, man søger at forklare ud fra eksekutive dysfunktioner, er så-
kaldt »stereotyp adfærd,« det vil fx sige flapren med hænderne, optagethed af 
»særinteresser,« gentagelse af bestemte bevægelser,  ord eller lyde. Lopez et al. 
(2005) fandt således, at en signifikant del af variansen i stereotyp adfærd kunne 
forklares ud fra en kognitiv profil med »intakt arbejdshukommelse og hæmning« 
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og »skadet fleksibilitet«15. Og Ozonoff et al. (2005) refererer til et studie, hvor »per-
severation on a set-shifting task was correlated with more primitive stereotyped 
behaviors, such as hand flapping, while impoverished generativity was correlated 
with higher level repetitive behaviors such as circumscribed interests.«

I ingen af de to nævnte studier, spørges der til deltagernes subjektive erfarin-
ger med »stereotyp adfærd,« man overvejer ikke en gang, om en sådan er til stede. 
Den antages på forhånd at være både objektivt definerbar og problematisk. Som 
jeg allerede har vist, defineres også eksekutive funktioner objektivt; der spørges 
ikke til oplevelsen af hæmning, fleksibilitet, opgavekrav eller vanskeligheder.

Man er altså tilsyneladende ikke interesseret i de subjektive erfaringsaspekter 
af »symptomer« og »eksekutive dysfunktioner.« Det, der udforskes (og fastslås), 
er den objektive forbindelse mellem de to objektivt definerede fænomener, nemlig 
eksekutive dysfunktioner og stereotyp adfærd.

At forskningen tilstræber objektivitet er dog ikke ensbetydende med, at den ikke 
får subjektive og erfaringsmæssige konsekvenser. 

For det første fordi den manglende interesser for autistiske menneskers egne 
oplevelser og holdninger, medfører, at disse ikke inkluderes eller tages højde for. 
Hvilke erfaringer, det kan dreje sig om, illustrerer jeg i afsnit 5.3.3.1

For det andet fordi et overordnet formål med at udforske forbindelsen mellem 
forstyrrelser og symptomer er at kunne udvikle bedre intervention (Ozonoff et al. 
2005; Hill & Bird 2006). Dette forholder jeg mig til i afsnit 5.3.3.2

5.3.3.1 EkskludErEdE ErfaringEr

I Aage Sinkbæks selvbiografi (2002) gives en subjektiv oplevelse af nogle af de 
handlinger og interesser, der udefra forstås som stereotype og som forklares med 
eksekutive dysfunktioner. 

Han skriver: »[D]et, jeg foretog mig [kunne] se meget planlagt og velgennem-
tænkt ud, men det var først og fremmest et resultat af, at jeg var opslugt af inte-
ressen« (2000:90). Sinkbæk ser sine handlinger som ikke-planlagte og kaster på 
sin vis et normaliserende blik på sig selv. Man kan sige, at han tolker sig selv i 
overensstemmelse med idéen om eksekutive funktioner, når han skriver, at hans 
aktiviteter kunne se planlagte ud men ikke var det.

Men det, jeg hæfter mig ved her, er, at planlægning ikke nødvendigvis er et 
ideal for ham. Han er opslugt af sine interesser men ikke ud fra en på forhånd 
gennemtænkt plan. Herudover læser jeg i Sinkbæks beskrivelse en mulighed for 
at forstå intentionalitet som andet end koblet til planlægning (som det sker hos 
Hill & Bird 2006), idet han faktisk forfølger sine interesser: »Når jeg vågnede om 
morgenen, så jeg straks et billede af målet (…) [det var] associationer, der styrede 
mine handlinger« (ibid. 91).

Mens fx Hill og Bird (2006) lægger vægt på »the ability to engage and disengage 
actions in the service of overarching goals,« altså en målstyret, fremtidsrettet og 
fleksibel subjektivitet, så fremlægger Sinkbæk her en form for stræben, der ikke 

15  Men ikke skadet planlægning, som Hill & Bird (2006) fejlagtigt citerer Lopez et al. 
for. Bemærkelsesværdigt nok i overensstemmelse med deres (Hills & Birds) egne fund.
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kan forstås som tidsligt og trinvist planlagt. En intentionalitet, der ikke er kende-
tegnet ved aktivt at projicere sig selv ind i fremtiden.

Han skriver videre: »Kloakker, musejagt og alle mine vidunderlige udendørs 
aktiviteter fyldte mine dage med euforiske sanseoplevelser. Det var et rigt liv« (ibid. 
90). Når Sinkbæk ser tilbage, finder han rigdom i erfaringer, der ligger uden for 
et snævert normalbegreb. Den kognitive litteratur rummer netop ikke plads til at 
se værdi i sådanne atypiske handle- og væremåder. Når den begriber aktiviteter 
som stereotype og årsagsforklarer dem ved eksekutiv dysfunktion, vedligeholder 
den diskursen om normalitet som det eneste ønskværdige – både for andre og for 
personen selv.

Sinkbæks selvbiografi står ikke fuldstændig uden for en kognitivistisk sub-
jektopfattelse. Men han fremlægger nogle erfaringer, som viser effekterne af at 
udforske planlægning, intentionalitet og fleksibilitet som objektive kategorier: De 
konkrete erfaringer, sansninger, problemer, ønsker, nydelser og tanker, som fletter 
sig ind og ud af de kontekster, autistiske mennesker er en del af, objektiveres som 
vanskeligheder og symptomer. Derfor bliver det vanskeligt at begribe værdien i 
Sinkbæks »rige liv.«

Jeg vil inddrage et selverfaret eksempel, der også drejer sig om »stereotyp og ind-
skrænket adfærd.« Anna, en autistisk pige på 5 år, gik i en specialinstitution, hvor 
jeg arbejdede for nogle år siden. Hun brugte dagen på at lytte til musik på cd-af-
spilleren og bevæge sig rundt på gulvet, eller at ligge i puderne eller kuglekarret. 
Nogle gange kunne hun godt være ude på legepladsen, hvor hun holdt en voksen 
i hånden og gik rundt på sandkassens kant. Hun talte ikke men græd utrøsteligt, 
hvis der var noget, hun ville. Havde vi været ved vandet, som hun holdt meget af, 
kunne hun græde hele vejen hjem i bussen, som om hun ikke forstod, at det ikke 
hjalp – at vi uafvendeligt var på vej væk.

Anna kunne med lethed forstås som ufleksibel både i sit valg af aktiviteter og 
i skiftene mellem dem. Hendes gråd ville kunne ses som en manglende evne til at 
skifte strategi (når det nu ikke nyttede at græde). Men en sådan forståelse ville 
ikke kunne begribe hendes bevægelser til musikken som frihed, eller gråden som 
et ikke-fremtidsrettet men intentionelt udtryk for hendes følelser.

5.3.3.2 rEmEdiEring af EksEkutivE dysfunktionEr

Med inddragelsen af Sinkbæk og Anna har jeg altså peget på nogle af de subjek-
tive erfaringer, der negligeres, når man skaber objektive forbindelser mellem for-
styrrelser og symptomer. Og denne bortreduktion har i sig selv konsekvenser for, 
om og hvordan det enkelte autistiske menneske kan forstås som subjekt.

Men forbindelsen mellem »stereotyp adfærd« og »infleksibilitet« har ikke kun 
implicit indflydelse på autistiske menneskers livsbetingelser. Et overordnet for-
mål med at fastslå denne forbindelse, er som nævnt at blive i stand til at rette 
intervention mod netop de funktioner, der er skadede (Ozonoff et al. 2005; Hill & 
Bird 2006). Ozonoff et al. mener således, at identifikationen af autistiske ekseku-
tive dysfunktioner har klare behandlingsmæssige implikationer. (2005:618). De 
foreslår nærmere bestemt, at man skal træne de funktioner, der er skadede hos 
autistiske mennesker (ibid. 619f).
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Ifølge forfatterne er træning af netop autistiske mennesker stadig en uud-
forsket og »exciting new direction« (2005:620), men de redegør for de foreløbige 
erfaringer, der er med autistiske mennesker og med andre »kliniske grupper.« 
Særlig omtale får programmet Attention Process Training, som er designet til at 
forbedre fokuseret, vedholdende, selektiv, skiftende og delt opmærksomhed. Selve 
programmets teknikker gennemgås ikke, men det anføres, at en gruppe hjerne-
skadede børn efter programmet havde forbedret deres præstationer »on measures 
of attention.« (ibid. 619).

Selv om træning af kognitive funktioner ifølge forfatterne bør være »of utility 
for persons with autism,« bestemmes altså også træningens succes gennem objek-
tive mål.

Dette gælder også i omtalen af REHABIT-programmet, som blev afprøvet på 
autistiske unge. Her fandt man ifølge forfatterne Ozonoff et al. forbedringer i bl.a. 
»adaptiv adfærd« defineret som »independent functioning, prevocational skills, 
self-direction, responsibility(…)«(ibid. 620). Det vurderes altså igen udefra, hvor-
dan og hvor godt programmet har virket.

Samlet bliver Ozonoff et al.’s artikel et argument for, at objektivt fundne re-
lationer mellem objektive forstyrrelser og objektive symptomer skal danne bag-
grunden for en træning, der skaber objektive og målbare forbedringer. Men hvis 
sigtet virkelig er at skabe en træning, der er brugbar for autistiske personer, giver 
det for mig at se ikke mening at spørge, om man kan træne autistiske mennesker 
på disse områder. Hvis både symptomer, forstyrrelser og træningsmål er objektivt 
definerede, er det tvivlsomt, om autistiske menneskers egne idéer om vanskelig-
heder og deres løsninger overhovedet kommer på banen.

Spørgsmålet må derfor være, på hvilken baggrund, med hvilket formål og med 
hvilke subjektive effekter, der interveneres. Træningens objektive mål kan ikke 
give svaret på, om konkrete interventionspraksisser rammer ned i de omstæn-
digheder, ønsker, interesser og intentioner, der gør sig gældende for partikulære 
autistiske subjekter.

Derfor mener jeg, der ville være en reel fare for, at målrettet træning i fleksibi-
litet blev en praksis, hvor vi som professionelle »[p]erseverated with maladaptive 
strategies, made the same mistakes repeatedly, and seemed unable to conceive of 
a strategy to overcome their difficulties« (Et citat fra Ozonoff et al. 2005:606 om 
autistiske personers løsning af WCST, som jeg her tillader mig at bruge i en lidt 
anden sammenhæng).

De konkrete situationer og aktiviteter, som udforskningen af eksekutive dys-
funktioner tilegner sig og skaber ordning i, vil jeg beskrive som kontekster, hvor 
subjekters handling, tanker, valg og intentioner er centrale for dem selv og deres 
omgivelser. Men den dekontekstualiserede tilgang med fleksibilitet som allesteds-
nærværende og tavst ideal, gør disse fænomener enten uforståelige eller kun for-
ståelige som uhensigtsmæssige.
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5.4 Central CoHerenCe

»there is a fault in the predisposition of the mind to make 
sense of the world. just this particular fault in the me-
chanics of the mind can explain the essential features of 
autism«

Uta Frith (1989): autism: Explaining the Enigma, p, 187

Beate Hermelin og Neil O’Connor undersøgte allerede i slutningen af 70’erne 
autistiske børn ud fra informationsprocesseringstilgangen (Hermelin & O’Connor 
1970 citeret i Hermelin 2001). De blev således nogle af de første til at udføre eks-
perimentel autismeforskning ud fra dette paradigme (Frith 1989).

Uta Frith, som havde studeret hos Hermelin og O’Connor, fremlagde i slutnin-
gen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne en ny forståelsesmodel for autisme, som 
var formuleret inden for dette paradigme, nemlig svag central coherence (Frith 
1989; Frith og Happé 1994).  

Hun så et behov for at forklare ikke bare svagheder men også nogle bestemte 
styrker hos autistiske mennesker. Styrker og svagheder, som hun ikke mente, the-
ory of mind-deficit og eksekutive dysfunktioner kunne forklare.

Til styrkerne regnede hun løsning af opgaver, hvor processering af dele var vigtige-
re end processering af helheder (se Frith 1989; Frith og Happé 1999).Et eksempel 
herpå var ifølge hende den såkaldte embedded figures test. Forsøgspersonerne skal 
her finde og udpege en »skjult« figur i enten et figurativt billede af fx en gyngehest 
(børne-udgaven) eller et geometrisk mønster, fx en rombe (voksen-udgaven).

Shah og Frith havde i 1983 undersøgt en gruppe autistiske børn og fandt, at 
de gennemsnitligt var langt hurtigere og fik langt flere rigtige end ikke-autistiske 
deltagere (Shah & Frith 1983). 

Frith foreslog, at de autistiske børn ikke så billederne som en helhed men deri-
mod fokuserede på de enkelte dele og derfor hurtigt fandt den skjulte figur. Til for-
skel herfra hævdede hun, at de ikke-autistiske børn naturligt fokuserede på det 
»store billede« og derfor havde sværere ved at finde en figuren, som var en detalje 
i dette store billede. I det omfang, ikke-autistiske børn faktisk klarede opgaven, 
skyldtes det ifølge Frith en evne til at abstrahere fra »det store billede,« mens de 
autistiske børn sandsynligvis slet ikke fangede dette (Shah og Frith 1983; Frith 
1989; Frith & Happé 1994). Også særlige færdigheder hos autistiske mennesker 
i form af overlegen musikalitet, kunstnerisk talent, kalenderfærdigheder og be-
mærkelsesværdig hukommelse så hun som styrker, der skyldtes et overdrevent 
fokus på detaljer (for en uddybning af den sammenhæng se Frith 1989:91ff.).

Til svaghederne regnede hun opgaver og aktiviteter, hvor forståelse af helhed og 
sammenhæng var det afgørende. Frith og Snowling havde i 1983 udført et ekspe-
riment inden for det verbalt-semantiske område. Forsøgspersonerne skulle læse 
nogle sætninger, som indeholdt ord, der staves ens, men som har to betydninger 
med hver sin udtale, såkaldte homografer. Eksempelvis skal »tear« udtales for-
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skelligt i sætningerne »there was a tear in her eye« og »there was a big tear in her 
dress.« 
Frith og Snowling fandt, at autistiske børn havde flere ukorrekte udtaler, når der 
var tale om en sjælden udtale (fx »tear« i betydningen »flænge« frem for »tåre«). 
Dette udlagde de som indikation på, at de autistiske børn ikke i samme grad brug-
te sætningen som kontekst for udtale men i stedet opfattede ordene som separate 
enheder (Frith & Snowling 1983).

Frith (1989) så også ombytning af personlige stedord, ekkolali og »idiosynkra-
tisk« sprog, som svagheder, der skyldtes en manglende forståelse for helhed og sam-
menhæng i sprogbrugen. Endvidere pegede hun på den »insistence on sameness,« 
som også Kanner (1943) havde beskrevet, nemlig at »a situation, a performance, a 
sentence is not regarded as complete if it is not made up of exactly the same elements 
that were present at the time the child was first confronted with it« (ibid. 246). Her 
mente Frith, at autistiske mennesker ikke evnede at se helheden i situationer osv. 
og derfor ikke kunne se ligheden mellem to »dybest set« ens situationer.

Frith mente altså at have observeret svagheder i opfattelsen af helheder og relati-
ve styrker i detaljeprægede opgaver hos autistiske mennesker. Og disse svagheder 
og styrker kunne ifølge hende ikke forklares ud fra de to eksisterende modeller. 
Hun foreslog i stedet en model ud fra hvilken, autistiske mennesker manglede en 
medfødt tilbøjelighed til at danne sammenhæng ud fra den samlede information, 
der stod til rådighed Det var denne naturlige tilbøjelighed, hun kaldte for drive for 
central coherence. Autistiske menneskers mangle af denne funktion navngav hun 
svag central coherence (Frith 1989:100).

I denne model ligger der altså en forstyrrelse/mangel til grund for både svag-
heder og styrker. Det er den manglende tilbøjelighed til at integrere information 
og processere i helheder, der resulterer i både overlegne og ringe testpræstationer. 
Ifølge Frith er »the ’islets’ of abilities (…) not so much tranquil oases as volcanoes, 
blatant signs of underlying disturbance »(Frith 1989:91). Resultatet af denne un-
derliggende forstyrrelse, er ifølge Frith i en »incoherent world of fragmented expe-
rience« (1989:98). 

Hypotesen om processering af detaljer og enkeltheder versus sammenhæng og 
helheder har siden genereret en stor mængde forskning. Jeg vil i det følgende 
undersøge, hvilke positionerende effekter, litteraturen om central coherence og 
autisme kan tænkes at have. Det gør jeg i tre afsnit.

For det første diskuterer jeg, hvordan central coherence-forskningen tænker 
begreberne detaljer, helheder og mening i forhold til hinanden. Jeg tager her ud-
gangspunkt i de forsøg, jeg har beskrevet ovenfor, samt Francesca Happés og 
Friths litteraturgennemgang fra 2006. Endvidere inddrager jeg de konkrete eks-
perimenter, som Theresa Jolliffe og Baron-Cohen (1999) har udført inden for det 
semantisk-verbale domæne for at illustrere konkret, hvordan sammenhæng og 
mening kædes sammen i litteraturen (5.4.1).

For det andet undersøger jeg ud fra handicapsociologiske og poststrukturalisti-
ske perspektiver, hvordan det går til, at netop disse konstrukter bliver relevante 
og interessante. Jeg sætter altså – ligesom ved de andre funktionsforstyrrelser 
– fokus på mulighedsbetingelserne for forskningens ytringer (5.4.2).
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For det tredje giver jeg et indblik i nogle aspekter af en autistisk piges liv for at 
kunne pege på de livssammenhænge, som central coherence kan tænkes at skabe 
ordninger i (5.4.3).

5.4.1 for forSkningen er Central CoHerenCe meningSfulDt

Embedded figures test gik som sagt ud på at finde en skjult figur i et geometrisk 
mønster. Allerede i deres oprindelige artikel kædede Shah og Frith (1983) de auti-
stiske børns hurtighed og præcision sammen med en manglende optagethed af og 
forståelse af mening. Således skrev de: »one should expect that autistic children 
perform better, unhindered as they are by the dominance of the overall meaning« 
(ibid. 619). 

Netop mening skulle seks år senere få en meget central plads, da Frith (1989) 
foreslog central coherence-modellen. Med afsæt i modellen undersøgte Shah og 
Frith en anden styrke inden for det visuospatiale område, nemlig løsning af ter-
ningmønsterdelprøven i WAIS og WISC. Opgaven er her at danne et grafisk præ-
senteret mønster af nogle tofarvede klodser. Idéen til at undersøge netop denne 
prøve opstod, fordi det havde vist sig i intelligenstestning af autistiske personer, 
at netop denne prøve var en relativ styrke (Shah og Frith 1993). 

Forfatternes hypotese var, at de autistiske personer ikke så det præsenterede 
mønster som en helhed, og at de derfor blot skulle kopiere en konfiguration af se-
parate klodser, mens ikke-autistiske personer først måtte opdele det hele mønster 
»i hovedet.« De konstruerede derfor en særlig udgave af opgaven, hvor mønstrene 
på forhånd var opdelt, så man kunne se, hvilke dele, de bestod af. De præsente-
rede så de opdelte og ikke-opdelte udgaver af opgaven for både autistiske og ikke-
autistiske personer. En variansanalyse, hvor autisme/ikke-autisme var den ene 
variabel og opdelt/ikke opdelt var den anden, viste en høj interaktionseffekt. Når 
mønsteret var opdelt på forhånd, forbedredes tiden for ikke-autistiske deltagere, 
men ikke for de autistiske (ibid.).

I lyset af Friths central coherence-model foretog de nogle for mig at se ret 
vidtrækkende fortolkninger af dette fund. At bruge begreberne helhed og detaljer 
giver mening, hvis vi med dette mener, at en samling af dele kan udgøre en hel-
hed.

Ikke, at vi dermed har udtalt os om, hvordan eller hvor meget, delene hænger 
sammen, men vi kan være enige om, at man kan se en sammenhæng, og at man 
kan identificere nogle dele. Men Frith og Shah går videre end det. De hævder, at 
autistiske personer »appear to process unconnected stimuli, outside a meaningful 
context, with remarkable efficiency. But tasks with this requirement are unusual. 
They are found more often in the laboratory than in real life. Information pro-
cessing in real life almost always involves interpretation of individual stimuli in 
terms of overall context and meaning« (Shah & Frith 1993:1352). 

Her sker et spring i beskrivelsesniveau. Fra eksperimentets og statistikkens 
analyse af del- og helhedsorienteret perception til en forståelse af det sidste som 
meningsfuldt. En sådan sammenhæng kan virke indlysende. Også i vores daglig-
dags sprog bruger vi udtryk som »meningsfulde helheder« eller »meningen med 



Side 66

Del 2    •    Forståelse

en historie.«
Jeg vil i det følgende rette en kritik mod en automatisk kobling mellem helheder16 
og mening, men inden da vil jeg inddrage et område af central coherence-forsk-
ningen, hvor koblingen både er meget tydelig og meget problematisk: sprogforstå-
else.

Jeg vil gribe fat i ét af tre eksperimenter, som Jolliffe og Baron-Cohen gennemfør-
te inden for det verbalt-semantiske område, nemlig forsøget med »local coherence 
inferences« (Jolliffe og Baron-Cohen 1999).

Her blev forsøgspersonerne vist et kort med to sætninger. Én, der beskrev en 
situation (fx: »Peter så ud af vinduet«), og én, der beskrev et »slut-resultat« (fx: 
»Peter gik ned ad gaden i sit regntøj«).

På den baggrund skulle de udvælge den af tre sætninger, der på meningsfuld 
vis kunne forbinde de to første sætninger med den sidste. De skulle altså slutte 
sig til det korrekte svar ud fra situationen og resultatet. Én af disse sætninger 
var korrekt (fx: »Peter så, at det regnede og bestemte sig for at tage regntøj på«), 
en anden var »ikke-meningsfuld« men logisk mulig (fx: »Peter ville gerne vise sine 
venner sit nye tøj«). Endelig var en af sætninger meningsløs men indeholdt dog et 
centralt ord fra resultatet (fx »Peter hejste regntøjet op i flagstangen«).

Jolliffe & Baron-Cohen mente, at det korrekte valg tillod at behandle alle sæt-
ningerne som et »integreret hele.« Omvendt mente de, at »forkerte valg« ville pe-
ge på vanskeligheder mht. »deriving meaning and understanding the conceptual 
links that join pieces of information« (Jolliffe & Baron-Cohen 1999:157).

Der var signifikante (men ikke store) forskelle mellem autistiske og ikke-auti-
stiske personers svar. I gennemsnit fik de autistiske deltagere ca. 12 ud af 18 »rig-
tige,« mens de ikke- autistiske deltagere gennemsnitligt fik 15 ud af 18 »rigtige.«

Når jeg sætter »rigtige« i citationstegn, er det fordi, en vigtig passage i artiklen 
meget jordbundent viser, hvordan definitionen af rigtige og meningsfulde svar 
foregik: I et pilotstudie havde forfatterne bedt ikke-autistiske personer om at ud-
pege de mest meningsfulde slutninger. 2/3 af disse deltagere var enige med for-
fatternes valg af sætninger, så her er det korrekte og meningsfulde altså en helt 
konkret flertalsbeslutning.

Og det er den flertalsbeslutning, der danner grundlag for, at forfatterne i deres 
diskussion kan foreslå »poorer standards of coherence« og »real difficulties in inte-
grating linguistic material for meaning« (Jolliffe & Baron-Cohen 1999:176).

Samlet vil forskningen altså sige, at autistiske mennesker spontant lægger mere 
mærke til detaljer end helheder, og at de har svært ved at forstå detaljerne i lyset 
af helheden. Dette gælder både i embedded figures test, hvor de ubesværet finder 
den ønskede figur, i terningmønsterdelprøven, hvor de tilsyneladende ikke ser 
mønstret som et hele og i de sproglige forsøg, hvor de ikke kobler sætningerne på 

16  Begrebet »helheder« kan selvfølgelig også i sig selv problematiseres, men da jeg ikke 
ud fra min epistemologiske tilgang vil kunne finde »fast grund« gennem en begrebsana-
lytisk diskussion, grunder jeg mit afsæt i den forskningsmæssige praksis, hvor central 
coherence defineres. Her forstås »helheder« snævert som en form for samling af stimuli, 
mens mening står som det tolkende begreb, der kobler autistiske menneskers præstatio-
ner til deres dagligdags problemer.
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samme måde som de ikke-autistiske personer. Men herudover kobles altså disse 
udpegede forskelle til meningsfuldhed, og det er for mig at se problematisk. For 
når vi definerer og operationaliserer et begreb som mening, indsnævres vores for-
ståelse af, hvad mening kan være. Dette hæmmer muligheden for at udvikle ny 
mening, men det sætter først og fremmest nogle atypiske, levede erfaringer uden 
for det forståelige. Da bliver det svært at forstå mennesker som meningsfulde ud 
fra deres særlige situation.

Så selv om det inden for så »grundlæggende« områder som perception og gram-
matik kan virke ikke-intuitivt og svært at acceptere mening som noget, der går på 
tværs af det gennemsnitlige, er det for mig at se vigtigt at være på vagt over for 
operationelle definitioner af begrebet.

I central coherence-forskningen er der gennem årene sket en forskydning i 
den måde, man forholder sig til de udpegede forskelle mellem autistiske og ikke-
autistiske mennesker. Hvor Frith betonede deficit i central coherence, har billedet 
delvist ændret sig, så man i dag taler om en særlig kognitiv stil. En stil, hvor det 
perceptuelle felts enkeltheder og detaljer fremstår som vigtigere for den autisti-
ske person end det, man i forskningen refererer til som »mening« eller »sammen-
hæng« (se fx Happé 1999; Happé 2005). 

I en fælles litteraturgennemgang gennemgår Francesca Happé og Frith (2006) 
57 artikler fra 1983-2005, hvor visuelle, auditive og verbale aspekter af central 
coherence undersøges. På den baggrund karakteriser de den kognitive stil som 
en bias for og overlegenhed med hensyn til detaljefokuseret processering (Happé 
og Frith 2006:6). De problemer med at uddrage mening, som Frith tidligere be-
tonede, forstås i stigende omfang som en følge af detaljefokuseringen frem for et 
»primært deficit.« Det bygger de bl.a. på forsøg, hvor i hvert fald nogle autistiske 
personer kunne »overvinde« denne bias for detaljefokusering, hvis de blev eks-
plicit opfordret til at søge efter sammenhænge. Som allerede anført, er der også 
forsøg, der kommer frem til det modsatte, fx Jolliffe & Baron-Cohens eksperiment 
med logiske slutninger. 

Svag central coherence forstås altså ifølge Happé og Frith i dag som en kogni-
tiv stil snarere end et deficit. Man skal dog ikke læse mange artikler for at se, at 
deficit-sprog i udstrakt grad anvendes til at karakterisere autistiske menneskers 
præstationer i forsøg. Hos Jolliffe & Baron-Cohen (1999) taler man fx om »dif-
ficulty,« »failure,« »inadequate integration,« og at de autistiske deltagere er »im-
paired.« Og i den artikel, hvor Happé (1999) foreslår svag central coherence som 
kognitiv stil, bruger hun ord som »impaired,« »disturbed« og »poor performance« 
om autistiske personers præstationer. Hvordan hænger det sammen med idéen 
om kognitiv stil?

For mig at se udelukker et sådant deficit-sprog  ikke, at idéen om kognitiv stil 
er til stede, men det viser, at deficitforståelsen ikke er forsvundet ud.. Der er ingen 
tvivl om, at forekomsten af deficitsprog er lavere, især i de senere artikler af Hap-
pé (1999; Frith & Happé 2005; 2006), men der er ikke tale om et afgørende brud.

Hvis vi et øjeblik antager idéen om kognitiv stil, så begrebsliggør udforsknin-
gen af central coherence to overordnede måder at konstruere et perceptuelt felt på, 
men den forstår ikke på forhånd den ene som ringere end den anden. 

Den ene måde at konstruere det perceptuelle felt på samler, ordner og udleder 
mening i overensstemmelse med sammenhængende og styrende skemata.
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Den anden tager primært detaljer og enkeltheder ind og forstår disse som frem-
trædende eller vigtige.

En sådan forståelse af »objektive forskelle i perception« kan faktisk lignes med 
den sociale handicapmodel, som jeg ud fra Michalko (2002) har identificeret i NAP. 
Den sociale model hævder som sagt, at der er medfødte forskelle hos handicap-
pede, men at selve handicappet er resultatet af, hvordan disse forskelle gribes i 
samfundet.

Så i modsætning til den medicinske model værdisætter den sociale model ikke 
på forhånd kognitive og fysiske forskelle. Jeg mener, at den figur kan genfindes i 
dele af fremstillingen af central coherence. For tager vi idéen om kognitiv stil for 
pålydende, må en detaljefokuserende stil forstås som atypisk men ikke iboende 
funktionshæmmende. Det er netop en stil, som kan være både nyttig og unyttig, jf. 
den sammensætning af svagheder og styrker, som modellen søger at forklare.

Men som jeg i foregående kapitel pegede på, får den sociale handicapmodel proble-
mer, fordi den ikke forstår funktionsforstyrrelserne som konstruerede men som 
afvig fra den naturlige krop. Dermed er lidelsen og det negative altid placeret i 
den afvigende person. Overfører vi den opmærksomhed på central coherence, ser 
vi, at fordelingen af kognitive konstruktioner af det perceptuelle felt ikke er til-
fældig eller åben, og at der allerede heri ligger en ikke-uskyldig begrebsliggørelse 
af forskelle.

Detaljefokusering og helhedsorientering er ikke fritsvævende kategorier, som 
tilfældige mennesker bruger eller ikke bruger. Der er ikke tale om en uhildet »op-
dagelse« af nogle måder at percipere på men derimod en konstruktion af forskelle 
mellem på forhånd udpegede grupper. Udgangspunktet for forskning i central 
coherence er netop at undersøge, hvordan autistiske mennesker adskiller sig fra 
ikke-autistiske. Interessen i at undersøge central coherence ligger ikke (kun) i en 
udvidet og nuanceret forståelse af, hvordan mennesker kan sanse, men (først og 
fremmest) i, hvordan autistisk perception som sådan er unormal.

Og tilsvarende ligger interessen i forsøgene ikke i at forstå det enkelte autisti-
ske menneske i dets særlige kontekst, men i, hvordan de som gruppe adskiller sig 
fra normalen. 

Det, jeg problematiserer her, er altså ikke deficitsprog men den objektivering 
af forskelle, der ligger i at knytte en bestemt kognitiv funktionsmåde til en hel 
gruppe af mennesker.

Forskningens udsagn er ikke: »Vi ser, at nogle mennesker fokuserer mere på 
detaljer end på helheder« men derimod: »Vi ser, at autistiske mennesker overve-
jende fokuserer på detaljer, mens ikke-autistiske fokuserer på helheder.« 

Og da autisme i forvejen forstås som en forstyrrelse, er det ikke overraskende, 
at det sprog, der knytter sig til forskellene, i høj grad faktisk udpeger deficit hos 
autistiske mennesker. Deficit- og stildiskurs i litteraturen om central coherence 
virker ikke uafhængigt af hinanden.

Hvis stildiskursen begrebsliggør forskellige måder at konstruere sit percep-
tuelle felt på, så værdisætter deficitsproget i høj grad disse konstruktioner af det 
perceptuelle felt. En indvending kunne være, at deficitsproget knyttes til konkre-
te opgaver og altså kun udtaler sig om løsningen af netop disse opgaver.
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Men som jeg har vist, karakteriseres forsøgene og deres »løsningerne af dem som 
nogle, der står i et særligt forhold til meningsfuldhed. De opgaver, som autistiske 
personer klarer sig dårligt på, kræver ifølge litteraturen meningsfuld forståelse. 
Når forsøgspersonerne hos Jolliffe & Baron-Cohen bliver bedt direkte om at vælge 
den sætning, der giver mest mening, viser atypiske svar ikke, hvad der giver me-
ning for denne person men derimod, at de har »real difficulties in integrating lin-
guistic material for meaning« (Jolliffe & Baron-Cohen 1999:176).

Men de opgaver, som autistiske personer løser hurtigst og nemmest karakte-
riseres som meningsløse. Således beskrives autistiske menneskers detaljefokus 
hos Frith & Hill (2003) som en interesse i »features of objects and sensations that 
are usually of little interest to normal people within the ’real world’ in a way that 
is demonstrated by the performance peaks observed in laboratory-based testing on 
tasks such as block design and embedded figures« (Hill & Frith 2003:10).

Jeg har i det foregående peget på to problematiske aspekter af central coherence-
modellen. Dels finder man en deficitdiskurs i litteraturen om central coherence, 
dels objektiveres  »autistisk perception« som en særlig stil. Op gennem 90’erne har 
der været en tendens til at nedtone deficitsproget og i stedet fokusere på denne 
særlige stil. Dette skift har jeg sammenlignet med indførelsen af den sociale han-
dicapmodel, som løser nogle problemer, fordi den lægger ansvaret for handicap 
ud i det sociale rum. Men samtidig skaber den andre problemer, fordi den adskil-
ler funktionsforstyrrelserne fra den naturlige krop (se kapitel 4). Endelig har jeg 
fremhævet, at skiftet i litteraturen ikke er absolut. Stildiskursen og deficitdiskur-
sen eksisterer side om side og medvirker til karakteristikken af autistiske men-
neskers afvig fra det naturlige.

5.4.2 Det aktiVe, konStruktiViStiSke Subjekt

Et faktum, man let overser, i læsningen af central coherence-litteraturen, er, at 
det faktisk kun er svag central coherence, der omtales som en »stil.« Når Happé 
skriver, at de har et »different, rather than merely deficient, mind (…)« (Happé 
2005:640), ligger det implicit, at dette »different« er i forhold til det normale sind. 
Men et drive for central coherence omtales ikke som en stil; det danner den neu-
trale baggrund på hvilken autistiske menneskers stil træder frem. I det følgende 
vil jeg undersøge, hvordan denne helhedsorienterede, »meningsdrevne« proces-
sering danner baggrund for at udskille svag central coherence som kognitiv stil 
og/eller deficit.

I forrige afsnit fokuserede jeg på konstitueringen af fleksibilitet gennem moderne 
interaktive og normaliserende uddannelsesdiskurser. Men et andet vigtigt aspekt 
af sådanne diskurser er skabelsen af det konstruktivistiske subjekt. På mange 
måder ligger de to poststrukturalistiske uddannelsesforskere Thomas S. Popke-
witz og Marianne N. Bloch (2001) på linie med Fendler, og i deres artikel om sen-
moderne uddannelsesdiskurser, fremhæver de også fleksibilitet som et »naturligt« 
karakteristikum ved subjekter i dag. Men herudover peger de på konstruktivisme 
som et træk, der kendetegner moderne subjekter. 

Ifølge de to forfattere må konstruktivisme opfattes som et helt felt af kultu-
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relle praksisser (herunder interaktiv pædagogik og kognitiv psykologi), som sam-
let retter sig mod og efterspørger det subjekt, som både konstruerer sig selv og 
den viden og de færdigheder, de tilegner sig. Herunder, at subjektet bruger sin 
fleksibilitet til at løse problemer, der ikke har klare grænser eller entydige svar 
(2001:102). Viden (og mening kunne man tilføje), er altså ikke givet på forhånd, 
men bliver til gennem individers aktive konstruktion af denne.

Det er en sådan subjektdiskurs, der skaber baggrunden for, at detaljefokuse-
ring bliver udskilt om  »a fault in the predisposition of the mind to make sense of 
the world« (Frith 1989:187).

Jeg hævder ikke, at autistiske mennesker ikke adskiller sig på de i forskningen 
stillede opgaver. Men det er med diskursen om konstruktivisme som baggrund, 
at de træder frem som skadede med hensyn til at se skabe mening i det, de opfat-
ter.

Den danske politolog Stefan Hermans analyser af uddannelsesområdet i Dan-
mark (2003, 2002) kan supplere Popkewitz’ og Blochs betragtninger. I forhold til 
mulighedsbetingelserne for central coherence-modellens opståen finder jeg hans 
analyser af forholdet mellem undervisning/faglighed på den ene side og læring/
kompetencer på den anden særligt interessante.

I en artikel i tidsskriftet Undervisning (Herman 2003) redegør han for, hvor-
dan der i dansk folkeskolesammenhæng er sket en udvikling, som vægter kompe-
tencer højere end faglighed, og læring højere end undervisning. Denne udvikling 
går hånd i hånd med fx projektbaserede og partnerskabsorienterede undervis-
ningsformer. I en diskussion af læring versus undervisning skriver han således: 

»[Med] det omfattende udviklingsarbejde op til folkeskoleloven fra 1993 bliver 
læring, helhedsskole, undervisningsdifferentiering og projektarbejde veritable hits, 
og i lovens bemærkninger bliver det også gjort klart, at den enkelte elevs person-
lige udviklingsprojekt er i centrum. Fagligheden kan fra da af tænkes som bedre-
vidende eller moraliserende, og læreren bliver i stedet en facilitator, mervidende 
rammesætter, coach, mentor mv. Som sådan står han i et personligt nærværende 
og tillidsfuldt forhold til eleven, der er udstyret med en personlig læringsprofil og 
læringspotentialer forankret i personligheden« (2003, ikke pagineret).

Ifølge Herman er det både en effekt af og et mål for disse former, at man ud-
vikler kompetente, selvansvarlige, initiativrige individer, som selv stræber efter 
livslang læring.

Ligesom Popkewitz og Bloch betoner han elevens initiativrigdom. Undervis-
ning afhænger af den aktive elev, den formidler ikke blot en givet viden, som for-
ventes indlært.

Læringen forankres altså i personligheden – den tager udgangspunkt i en ak-
tiv bemægtigelse af stoffet, ikke en passiv modtagelse. Hermed bliver evnen til 
overblik og selvstændigt styret bearbejdning af stoffet forstået som meningsfuld 
læring. Faglighed kan ikke længere tænkes som ren tilegnelse af fakta. Det er op 
til eleven eller den studerende at skabe mening, sammenhæng og styring i tileg-
nelsen af kompetencer.

De undervisningsdiskurser, som Herman redegør for, ser jeg som ikke årsagen 
til, at nogle autistiske er (langt) mere interesserede i detaljer, end de fleste andre. 
Men praksisser som projektarbejde, problembaseret læring, skift mellem under-
visningsformer etc. er med til at gøre forkærlighed for detaljer og »insistence on 
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sameness« til synlige fænomener. De er med til at udskille den subjektivitet, der 
ikke konstruerer sine sansninger og indtryk oppefra.

Et af de store problemer for Rasmus var netop, at undervisningen på hans ud-
dannelse foregik på så mange forskellige måder, og at man selv skulle problem-
formulere og finde meningen med de forskellige fag. At formen ikke bare var givet 
og i nogen grad styret.

Her ser vi altså, hvordan man uden rekurs til »svag central sammenhængs-
kraft« kan forklare et autistisk menneskes problemer med deltagelse i praksis: 
nemlig som en effekt af nogle procedurer inden for denne praksis, som er bundet 
til en bestemt tid og et bestemt sted. Men da undervisningsformerne på Rasmus’ 
uddannelse bare er én af de mange praksisser, der usynligt reciterer idealet om 
subjektet som »meningsstyret,« bliver det aldrig lige så oplagt at rette blikket 
mod denne diskurs som at forstå deltagelsesproblemer som essentielle og perso-
naliserede.

Når man i forskningen kan fokusere et autistisk, sansestyret, datadrevet in-
divid, hænger det altså sammen med, at »det normale« er kendetegnet ved at an-
vende konstruktivistiske (Popkewitz & Bloch 2001) og sammenhængsskabende 
strategier i tilegnelsen af viden, kompetencer og færdigheder (Herman 2003). Det 
er i og med denne »normalitet,« at der fastholdes én bestemt udgave af, hvad me-
ningsfuldhed kan være.

5.4.3 er Dette uDen mening?

Til slut et konkret eksempel på hvilke effekter, man kunne tænke ud fra det be-
greb om mening, som central coherence medskaber. Jeg vil fortælle to ting om 
Selma, en autistisk pige jeg kendte engang. Begge kunne i princippet tolkes ind i 
central coherence-modellen:

1. At lege med bamser med Selma indebar altid, at en af bamserne var læreren, 
som skældte ud på den anden bamse, fordi den larmede. Derefter løb den ud-
skældte bamse sin vej. Læreren løb efter den og sagde: »Så, kan du nu komme ind 
og sætte dig på din plads igen!« Hvis jeg prøvede at erstatte denne handling med 
noget andet, protesterede Selma som regel. Det gjaldt også, hvis lærerbamsen 
ikke sagde ordene på den rigtige måde.

Her kunne tolkningen ud fra central coherence-modellen forstås som et fokus 
på delene af legen, frem for det overordnede. Replikkerne og handlingen skulle 
være den absolut samme, ellers var der ikke tale om at lege med bamser.

2. Da jeg på et tidspunkt var blevet klippet meget korthåret, spurgte Selma 
mig: »Ditte, er du også den Ditte med langt hår?.« Her ville en oplagt forklaring ud 
fra central coherence-modellen være, at hun fokuserede på en detalje og lod den 
bestemme opfattelsen af helheden.

Ud fra Selmas adfærd ville man altså på sin vis kunne finde belæg for central 
coherence-modellen. Men som jeg har vist, hviler dette belæg på et sæt af diskur-
ser og praksisser, der holder noget bestemt for meningsfuldt, mens andet bliver 
uforståeligt.

Formålet med at påpege mulighedsbetingelserne var netop at vise, at denne 
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normaliserede opfattelse af meningsfuldhed ikke er naturgiven, universel eller 
evigt gyldig. At man kan ordne og tolke autistiske menneskers erfaringer i forhold 
til central coherence-modellen, er således ikke ensbetydende med, at man fanger 
den »centrale sammenhæng« for den erfarende person. 

Hvis vi derimod på forhånd holder meningsbegrebet åbent for de sager, der var 
vigtige for Selma, frem for at definere mening objektivt, så kan vi stille spørgsmål 
som:

Hvilken funktion havde det for hende, at bamserne skulle gøre og sige sådan 
og sådan? Som en person, der kendte hende, vidste jeg, at hun havde hørt læreren 
skælde ud i skolen og stadig var bange for det lang tid efter. I dét lys kunne legen 
med bamserne ses som en bearbejdning af nogle indtryk, der var vigtige for Selma.

Hvad angår Selmas spørgsmål til mig, faldt det i en sammenhæng. Jeg var 
netop gået fra at være støtteperson i skolen til at være det i fritiden. Selma var 
helt sikkert i tvivl om, hvem jeg var. Dette er vigtigt, for det betyder, at hun ikke 
stillede et meningsløst spørgsmål men netop ét, der kunne bringe klarhed i en for-
virrende situation. Jeg forstår ikke hendes spørgsmål som ét, der havde grund i 
manglende opfattelse af mening. Selmas spørgsmål gjorde det klart for mig, hvad 
der var meningsfuldt for hende at vide. Ud fra en kognitivistisk operationalisering 
af sammenhæng og mening, ville hendes forståelse af mit svar højst bestå af en 
lokal og begrænset sammenhæng.

Central coherence-modellen ville på den måde have svært ved at begribe, at 
denne atypiske kommunikation indgik i en livssammenhæng og gav mening for 
Selma – og at den havde en kommunikativ effekt i forhold til mig.

Ved at give dette lille indblik i Selmas verden har jeg vist, hvordan svag central 
coherence potentielt kan udelukke, at autistiske mennesker bliver mødt og for-
stået som meningsfulde og -skabende subjekter. Når mening konstrueres som op-
fattelse af bestemte sammenhænge på bestemte måder, er der risiko for, at andre 
måder at sanse, tænke og handle på ikke får plads og forstås som meningsfulde. 
Når mening operationaliseres objektivt i forsøgsrummet, abstraheres de aspekter 
væk, som kunne føre til en forståelse af mennesker som meningsfulde i deres si-
tuationer og deres historier.

Jeg har imidlertid også fremlagt dét synspunkt i min diskussion, at idéen om 
central coherence som kognitiv stil rummer ansatser til at lukke andre forståel-
sesmåder ind som meningsfulde. Et eksempel herpå kunne være Beversdorf et 
al. (2003), som med udgangspunkt i overlegen skelnen mellem sande og falske 
minder hos autistiske personer skriver: »Research directed at defining the range of 
tasks performed superiorly by high-functioning individuals with ASD will be im-
portant for optimal vocational rehabilitation« (2003:8736). Hermed peger de på en 
mulig nytte af overlegne præstationer hos autistiske mennesker. At der er positivt 
fortegn foran udpegede forskelle rykker ikke ved, at forskellene objektiveres, og at 
partikulære erfaringer muligvis ikke fanges. Her ligger den samme fare som i re-
medieringen af fx eksekutive dysfunktioner. Men der er i det mindste ansatser til 
at forstå mere end én slags konstruktion af det perceptuelle felt som meningsfuld 
og brugbar. Hvordan disse ansatser gribes og bruges, vil jeg komme ind på i min 
videre analyse af NAP, hvor jeg ser på, hvordan idéerne om kognitive forstyrrelser 
bliver brugt til at tænke dansk autismepraksis.
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5.5 naturlige funktioner?

I min foreløbige analyse af National Autisme Plan (kapitel 4) fandt jeg, at både 
medicinske og sociale handicapmodeller kan spores i planens forforståelser af 
autisme. I begge modeller indtager funktionsforstyrrelser en central plads.

Derfor satte jeg mig i dette kapitel for at analysere de tre modeller for kogni-
tive forstyrrelser ved autisme, nemlig theory of mind-deficit, eksekutive dysfunk-
tioner og svag central coherence. 

I mine analyser redegjorde jeg for en række bemærkelsesværdige forskelle mel-
lem forsøgenes autistiske og ikke-autistiske grupper, hvad enten det gjaldt »false 
belief,« »kognitiv fleksibilitet« eller »oplæsning af homografer.« Jeg har altså ikke 
sat spørgsmålstegn ved, at man kan finde forskelle mellem forsøgenes grupper. 
Det spørgsmål, jeg stillede, var: Hvad siger disse forskelle noget om? Spørgsmålet 
fandt to forskellige, men forbundne, svar gennem analysen.

For det første undersøgte jeg, hvilke diskursive relationer der dannede mulig-
hedsbetingelser for de tre modeller. Her fokuserede jeg på relationer mellem mo-
dellerne og fremherskende subjektdiskurser inden for uddannelsesområdet.

Herigennem kunne jeg vise, at theory of mind-modellen hviler på idéen om 
subjekter som subjektivt erkendelige objekter og som fungerende efter rationelle 
og generelle principper. Denne idé går igennem hele kognitionspsykologiens me-
todologi (inkl. de to andre kognitive modeller), men for theory of mind-modellens 
vedkommende danner den betingelsen for subjektets egen erkendelse af sig selv 
og andre. De eksekutive funktioner knyttede jeg til det subjekt, der til stadighed 
responderer med den fleksibilitet, situationerne kræver af det. Endelig viste jeg, 
at mulighedsbetingelsen for central coherence er diskursen om et subjekt, der ak-
tivt konstruerer sine perceptioner og indtryk. Så det ene svar på, hvad de tilsy-
neladende objektive og naturlige forskelle siger noget om, er: tidsligt og stedligt 
bundne mulighedsbetingelser. 

For det andet søgte jeg at sige noget om effekterne af disse forståelser. Her så jeg 
dels på de mulige positioner og udskillelsespraksisser, der tegnede sig i subjekt-
diskurserne, dels på selve de subjektive erfaringer, ytringer og handlinger, som 
modellerne ordner og i visse tilfælde ekskluderer.

Udforskningen af autistiske funktionsforstyrrelser gennem forsøgsopstillinger, 
faktoranalyse, udvælgelse af grupper og kontrol for baggrundsvariable skaber et 
abstrakt og ikke-forankret gennemsnit af både funktioner og autistiske menne-
sker. Det vil sige, et i artikler og håndbøger eksisterende subjekt, som ikke kan 
findes i nogen konkret udgave i praksis.

En mulighedsbetingelse, der går på tværs af de tre funktioner, er således, at 
det enkelte subjekt defineres i forhold til demografiske referencer (Fendler 1998; 
2001). De kvalitative forskelle erkendes således kvantitativt. Det betyder, at ka-
rakteristikken af den enkelte altid bærer sin fordeling i sig. En score er aldrig 
absolut men angivet i standardafvigelser fra gennemsnittet. Og den har altid en 
usikkerhedsmargen, som angiver, med hvilken sandsynlighed denne person er 
»trukket fra« en population, der har netop dette karakteristikum. Men samti-
dig skaber disse abstraktioner konturerne af nogle indtagelig subjektpositioner, 
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som ikke kun tilbydes netop denne afgrænsede forsøgsgruppe under netop disse 
omstændigheder, men netop også andre mennesker under andre omstændighe-
der – fx Anna-i-børnehaven, Sigurd-i-pudekamp, Rasmus-i-samtaleforløbet eller 
Selma-med-Bamserne. Funktionsforstyrrelserne bliver til magtfulde og konkrete 
udskillelseskategorier på en bestemt baggrund, men de potentierer nogle regule-
ringer og ordninger i konkrete autistiske subjekters levede erfaringer.

Den ene tilgang til effekter, at se på tilbudte subjektpositioner, viste, at man 
med teorien om theory of mind-deficit konstruerer autistiske mennesker som 
uforstående i forhold til sig selv og andre. Udforskningen af autistiske eksekutive 
dysfunktioner stiller dem som uhensigtsmæssige i deres respons på omgivelsernes 
krav om fleksibilitet. Endelig viste jeg, at idéen om svag central coherence karak-
teriserer autistiske mennesker med en særlig kognitiv stil, nemlig én, der ikke er 
drevet af mening men af rå data. Denne stil karakteriseres i varierende grad som 
deficit.

Den anden tilgang til effekter var at inddrage selvbiografier, netmateriale og 
eksempler fra min egen deltagelse i praksis. Disse indgik ikke som »beviser imod« 
de kognitive modeller, men som subjektive, konkrete og lokaliserede erfaringer. 
Ved at inddrage Sinkbæks rige liv, Rasmus’ tvivl om uddannelsen, Annas dans og 
Niki L’s teori om andres beslutningstagning viste jeg, at subjektpositioner griber 
ind i livssammenhænge, der har betydning for subjekter, der handler med grunde 
og interesser. Heri ligger selvfølgelig også en kritik af den immanente forståelse 
af subjekter. Jeg har argumenteret for, at subjekter har kapaciteter i forhold til og 
interesser i at acceptere og afvise tilbudte positioner. Det er den kritik, jeg kon-
kretiserer ved at inddrage subjektive erfaringer.

Men med kritikken af den naturlige krop og i særdeleshed det naturlige sind, 
er jeg varsom med at definere en alment menneskelig natur som fx »integrativ« 
eller »refleksiv.« Faktisk peger min analyse på, at netop disse to begreber ligger 
snublende tæt på central coherence hhv. eksekutive funktioner. Hvis ikke autisti-
ske menneskers erfaringer skal blive til ubrugelige forskelle, må vi holde idéen 
om, hvad et handlende og erfarende subjekt kan være, åben.

Jeg ser de tre kognitive modeller som praktisk transcendente, fordi de er bun-
det til stærke konstruktioner af det normale subjekts naturlige krop. De er ikke 
tilfældige teorier, som praktikere i forskning og intervention »frit« kan vælge i 
mellem. Og i det ligger således endnu en kritik af den immanente forståelse af 
positionering. Men det betyder ikke, at jeg ser modellerne som direkte determine-
rende for subjektiveringen af autistiske mennesker. 

I næste kapitel vil jeg derfor undersøge, hvordan de bruges til at tænke dansk 
autismepraksis med. Hvordan bliver de til en viden om konkrete menneskers 
autistiske funktionsforstyrrelser?
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6 ViDen og poSitioner  

i DanSk autiSmeprakSiS
Min oprindelige forskningsinteresse udsprang af en praktisk erfaring med – og 
en teoretisk opmærksomhed på – to aspekter, som er enten utilstrækkeligt teo-
retiseret eller fraværende i fremherskende forståelser af autisme. For det første 
autistiske menneskers subjektive perspektiver, for det andet deres indlejrethed 
som subjekter i konkrete diskursive/sociale kontekster.

Jeg hævdede, at et første skridt på vejen mod at inddrage disse aspekter var en 
kritisk og aktiv forholden sig til, hvordan de tilgængelige forståelser har betydning 
for autistiske subjekter. Gennem en både destabiliserende og subjektfokuseret ana-
lyse har jeg foreløbigt peget på nogle af de potentielle subjektpositioner, der tegner 
sig gennem forståelserne af handicap og autistiske funktionsforstyrrelser.

Det er nu tid til at vende tilbage til de konkrete anbefalinger i National Autis-
me Plan og spørge: Hvordan bruges de videnskabeligt frembragte forståelser til 
at tænke dansk autismepraksis med? I hvilke konkrete praksisser og sammen-
hænge positioneres autistiske subjekter?

Hvor jeg hidtil har set på forståelsernes ordnende effekter i form af potentielle 
positioneringer, vil jeg nu pege på de subjektpositioner, der tilbydes gennem de 
konkrete anbefalingers brug af disse forståelser. Jeg redegør altså ikke for, hvilke 
»praktiske konsekvenser,« de  »teoretiske forståelser« har. Jeg foretager derimod 
sidste skridt i analysen, ved at undersøge, hvordan handicap- og funktionsforstyr-
relser bliver til konkrete, indlejrede forståelser i anbefalingerne til praksis.

6.1 HVorfor anbefale?

Der er en parallel i min læsning af NAP og det formål, den selv formulerer. Den 
miljørelaterede handicapmodel (behandlet i kap. 4) og den kognitionspsykologi-
ske viden forstås nemlig som vigtige i tilrettelæggelsen af indsatsen.

Planen retter sig som sagt mod udformningen af tilbud til autistiske menne-
sker i form af »opsporing, udredning, behandling, indsats, aktiv involvering af for-
ældre i alle processer, uddannelse af fagfolk, tværfagligt samarbejde og etablering 
af tilbud til mennesker med autisme i Danmark. Der er vejledninger til, hvordan 
man rent praktisk tilrettelægger arbejdet, hvem der bør inddrages, uddannelse og 
viden hos aktørerne, samarbejdsrelationer m.v.« (1-5:5).

Ifølge forordet i alle hæfterne er et vigtigt mål at »kvalitetssikre indsatsen« 
gennem anbefalinger byggende på specialviden, evidens og samarbejde mellem 
forældre og fagfolk. Forfatterne anfører, at dette er et langvarigt ønske hos én af 
planens bidragydere, nemlig pårørende- og patientorganisationen Landsforenin-
gen Autisme. Men i kraft af, at kommunerne (som nævnt i kapitel 4) for nylig 
overtog handicapområdet fra amterne, retter planen sig også specifikt mod at 
sikre en ensartet indsats rundt om i landet, nu da ansvaret for indsatsen over for 
autistiske mennesker er spredt ud på flere hænder (ibid.).
En meget overordnet begrundelse for anbefalingerne er altså, at den eksisterende 
viden og de gældende principper bør finde anvendelse i den konkrete autisme-
praksis. I forordet fastslås overordnet målsætning om, at »alle i systemet deler 
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viden og understøtter den samlede sammenhængende indsats. At rådgive om ASF 
kræver specialviden.«

Ved at rette sig mod fagfolk lægger planen således her op til, at læseren indgår 
i en relation til den autistiske person, hvor sidstnævnte positioneres som én, der 
bedst forstås gennem specialviden. Gribes der i denne (ofte tvungne) positione-
ring af andre (jf. Davies & Harré 1990; Harré og Langenhove 1991) tilbage til den 
kognitionspsykologiske litteraturs tilbud om positioner som »personligt og socialt 
uforstående,« »ufleksibelt intentionel« eller »meningsløst perciperende,« stiller 
det den autistiske person som én, der i rådgivningen får brug for hjælp til forstå-
ende, intentionel og meningsskabende adfærd.

Autistiske menneskers ve og vel kræver en speciel viden om, hvad autisme er. 
Det betyder, at de modeller, jeg i det foregående har analyseret, indtager en pro-
minent plads i både planens konkrete anbefalinger (hvilket jeg vender tilbage til i 
de tre temaer nedenfor) og som begrundelse for overhovedet at anbefale.

Jeg vender mig nu mod selve anbefalingerne for at udforske, hvordan de stiller 
autistiske mennesker. Det centrale vil være effekterne i form af tilbudte subjekt-
positioner, herunder hvilken positionerende rolle, viden spiller i de konkrete an-
befalinger. 

Jeg tematiserer min fremstilling ud fra de krav, jeg har stillet til forståelsen af 
autistiske mennesker. Det vil sige som handlende, erfarende subjekter, der gøres 
socialt forståelige i konkrete praksisser og indgår i forskellige livssammenhænge 
med forskellig betydning for dem. Ud fra det perspektiv har jeg i planen fundet 
frem til tre aspekter af autistiske menneskers livsbetingelser, som planens kon-
krete subjektpositioner tilbyder sig i:

I afsnit 6.2 undersøger jeg, hvordan autistiske personers egne perspektiver po-
sitioneres i de anbefalede praksisser og teknikker. I afsnit 6.3 diskuterer jeg for-
ståelse som et praktisk begreb i autismeindsatsten. Hvilke (selv-)forståelser af 
autistiske mennesker lægger planen op til? Endelig undersøger jeg i kapitel 6.4, 
hvordan autistiske menneskers deltagelse i forskellige kontekster kommer til syne 
i anbefalingerne.

6.2 SpeCielle, SkæVVreDne og  
ufulDStænDige perSpektiVer

Min interesse i at inddrage autistiske subjekters egne perspektiver er blevet 
skærpet af de fund, jeg har gjort i den kognitionspsykologiske autismeforskning 
og griber også tilbage til de handicapforståelser, jeg har fundet i selve planen. Jeg 
har allerede antydet, at reduktionen af subjektive erfaringer kan have negative 
positioneringer til følge. Men planen har også selv anbefalinger til, hvordan man 
skal forholde sig til autistiske menneskers perspektiver, og det giver lejlighed til 
at undersøge, hvordan disse perspektiver konkret tænkes brugt i praksis.

Hvornår inddrages de, og hvilke positioner tildeles de?

Generelt anbefaler planen, at man søger at inddrage den autistiske persons ønsker 
og interesser, og at man i alle beslutninger, vurderinger og konflikter tager særlige 
hensyn og sørger for at være tydelig i sin kommunikation over for personen.
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I vurderingen af unge hedder det fx: »Udover at afsøge graden af selvstændighed/
kompetence (…) vil det selvfølgelig, i det omfang det giver mening, være vigtigt at 
høre den unges egne ønsker og drømme for fremtiden.« Men det er gennemgående, 
at man inddrager sådanne ønsker, interesser og perspektiver, fordi vedkommende 
er autistisk. Således fortsætter passagen om unge med: »Ellers kan man nemt 
komme til at handle på et forkert grundlag. Unge med ASF er således kendetegnet 
ved at prioritere anderledes end normaltfungerende unge« (4:30).

En karakteristik af disse anderledes prioriteringer gives i samme kapitel, hvor 
de karakteriseres som: »vanskeligheder med at vurdere og prioritere væsentligt 
frem for uvæsentligt, hvilket ofte har den konsekvens, at mange unge med ASF van-
skeligt kan gennemskue egne behov og begrænsninger« (4:35)

Jeg viste tidligere, at udforskningen af central coherence kunne danne grund-
lag for to slags objektiverende positioneringer: én, der tillagde autistiske menne-
sker en anderledes, men ligeværdig stil og én, der tillagde dem en defekt i erfa-
ringen af mening og sammenhænge. I de to citater om unges perspektiver tænkes 
praksis at kunne inddrage perspektiverne på netop disse to måder: som en »an-
derledes stil« i det første og som en forkert opfattelse af virkeligheden i det andet. 
Begge citater positionerer dog den unges perspektiv som ét, der skal inddrages, 
fordi det objektivt adskiller sig fra det normale.

I en sådan forståelse forestiller man sig altså, at den man forstyrrelsen på 
tværs af konkrete autistiske personer og konkrete kontekster slår ind på en be-
stemt og problematisk måde som kan kompenseres ved, at fagpersonen isoleret 
retter sin opmærksomhed mod dette forstyrrede aspekt.

Også i forhold til deltagelse i sociale sammenhænge, lægges der vægt på objektive 
forskelle mellem ikke-autistiske og autistiske mennesker. Det gælder bl.a., hvor 
meget og hvordan man indgår i sociale sammenhænge.

»Tidligere havde man den fejlagtige opfattelse, at mennesker med ASF var ikke-so-
ciale, fordi de ofte isolerede sig og ikke brød sig om sociale sammenhænge. I dag ved 
man, at unge med ASF er ligeså meget eller lidt sociale som andre unge. Det handler 
mere om manglende færdigheder, hvilket betyder, at de er afhængige af støtte og nogle 
gange særlige rammer for at dyrke ungdomslivet sammen med andre« (4:31).

Når citatet netop er hentet fra et afsnit, der omhandler »en hverdag med me-
ning,« må det være vigtigt at undersøge, hvordan situationerne giver mening for 
de mennesker, der handler om. Det vil også sige, at man må problematisere en ab-
strakt bestemmelse af, hvad det vil sige at kunne klare sig socialt. Fx deltager en 
del autistiske mennesker ikke i small talk i samme omfang som andre. En mand, 
som jeg diskuterede dette emne med (forud for, at han fik diagnosen Aspergers 
syndrom), sagde, at manglende deltagelse i small talk ikke var en resignation for 
ham men et aktivt valg, netop fordi small talk ikke gav mening for ham. Men han 
opfattede ikke dette som et socialt problem, og ikke som en mangel på færdighe-
der hos sig selv.

Når der i NAP peges på manglende færdigheder, sker der en abstrakt bestem-
melse af, hvad det kræver at deltage socialt (en af de forståelser, der tænkes med, 
er theory of mind og dens mulighedsbetingelser). Konkret tilbydes der dermed po-
sitioner, hvorfra autistiske subjekter objektivt er ringere i stand til at fungere so-
cialt, mens de stadig forstås som opsatte på at tilegne sig de »rette« færdigheder.



Side ��

Del 2    •    Forståelse

I en sådan positionering efterspørges ikke de erfarede problemer og aktive valg, 
som kunne få en indflydelse på, hvad det konkrete indhold af »socialt kompetent« 
kunne være i de sammenhænge, som autistiske mennesker befinder sig i. Det at 
undgå øjenkontakt ville fx være en social kompetence i selskab med en gruppe 
mennesker, der ikke får noget ud af, eller direkte generes af øjenkontakt. I stedet 
forstås ændringer, hensyn og rammer som »afhængighed af støtte« og »nogle gan-
ske særlige rammer,« det vil sige som forskelle, vi kan vende os mod, i det omfang, 
de erkendes som særlige og anderledes.

At det i NAP er den autitiske person, som mangler en basal forståelse, vidner 
følgende passage om sociale problemer blandt børn også om:

»De kan have svært ved at se en situation fra en andens synsvinkel. Derved kan 
de blive overraskede over, at andre ikke gør, som de har regnet med (…)Barnet kan 
så reagere med vrede eller udvise en uhensigtsmæssig adfærd.(…) Udfordrende 
eller upassende adfærd er ofte en måde at reagere på, når kravene bliver svære. 
En del adfærdsproblemer kan således mindskes ved at sikre sig, at barnet forstår, 
hvad der forventes i en given situation, og ved, at barnet er forberedt på eventuelle 
skift eller forandringer(…)Det kan være godt at give barnet ro og mulighed for at 
trække sig tilbage« (3:45).

Jeg har selv gode erfaringer med at give autistiske børn klare informationer 
om, hvad der er »på programmet,« og ligeledes med at give mulighed for ro efter 
en konfliktsituation. Jeg oplever også at min egen ikke-autistiske søn har stor 
glæde af små tegninger over, hvor vi skal hen på tur, og at han nogle gange hel-
lere vil have ro til at samle sig end at trøstes. Jeg ser intet galt eller skadeligt i 
sådanne praksisser (tydelighed og ro), hverken for autistiske eller ikke-autistiske 
børn. Men i passagen ovenfor begrundes de i den manglende evne til at »se en 
situation fra en andens synsvinkel« og  »uhensigtsmæssig adfærd.« Den tilbudte 
subjektposition er én uden »rigtig« forståelse af situationen, og den efterfølgende 
adfærd beskrives som »uhensigtsmæssig.« 

Hvis vi opgiver idéen om at privilegere en objektiv forståelse af, hvad situa-
tionen indeholder, må man imidlertid spørge, om passagen i NAP tyder på evne 
hos forfatterne til at se »situationen fra en andens synsvinkel.« Jeg vil betegne 
passagen som én, der negativt positionerer det autistiske barn gennem at overse 
dets intentioner med sin adfærd. Og samtidig tilbyder passagen læseren at lade 
autistiske børn positionere sig selv som uforstående gennem deres »uhensigts-
mæssige adfærd.«

Også selve det at drage erfaringer, forstås som defekt eller skadet hos autistiske 
mennesker: »Vær opmærksom på at barnet/den unge med ASF ikke sædvanligvis 
drager nytte af tidligere erfaringer fra en anden sammenhæng (praktiske, indlæ-
ringsmæssige og sociale), således som vi ellers kender det fra børn og unge.« (3:20).

Så vidt jeg kan se, refereres der her til, at autistiske børn ikke generaliserer 
læring af færdigheder fra en konkret sammenhæng til en anden. Men i citatet 
begrebsliggøres det som en manglende evne til at »drage nytte af erfaringer,« og 
således forstås den måde, det autistiske barns forholde sig til sine erfaringer på, 
som defekt. Samtidig antages det implicit at en generalisering af færdigheder 
ville være nyttig og ønsket for alle autistiske børn.
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Sabat skriver, at »An individual’s private experience is quite real to them« 
(2001:291). Men hvordan går det da til, at at autistiske menneskers perspektiver 
positioneres som ubrugelige forskelle i forhold til, hvad fx social handlen eller me-
ningsfulde prioriteringer kan være?

Jeg mener, at det skyldes de kulturelle stereotyper (jf. Sabat 2001:10, 93-94), 
som stiller sig til rådighed i form af theory of mind-deficit som manglende social 
og personlig forståelse, eksekutive dysfunktioner som mangel på korrekt styret 
intentionalitet og svag central coherence som mangel på meningsdrevet percep-
tion og adfærd.

Det er ud fra sådanne stereotyper, at autistiske personer kan positioneres som 
nogen, der mangler færdigheder, har svært ved at prioritere og vurdere, hvad der 
er væsentligt, og ikke kan drage nytte af deres erfaringer. Frem for at spørge til 
eller interessere sig for deres egne erfaringer, vurderes de i forhold til de kultu-
relle stereotyper, som kognitionsvidenskaben stiller til rådighed. Det er sådanne 
stereotyper, vi som fagpersoner kan trække på, når vi indgår i interaktion med 
autistiske mennesker. Modellerne for central coherence, eksekutive funktioner og 
theory of mind kan ikke i sig selv fortælle om de konkrete situationer, de bruges 
i, eller hvordan de tages op. Men forstyrrelserne bliver redskaber til at tænke 
autistiske personers perspektiver med. I dette afsnit har jeg givet eksempler fra 
unge- og børneområdet, men i planen kan man finde flere inden for så forskellige 
kontekster som undervisning (3:41-46), kommunikation (4:56), jobsøgning og er-
hverv (5:38-45), foretrukne aktiviteter (5:75) og forholdet til ens nærmeste (5:52)

De kulturelle stereotyper bruges både til at positionere autistiske og ikke-auti-
stiske perspektiver. I den interaktion, der trækker på de kognitive modeller, positio-
neres den autistiske persons blik som skævvredet, ufuldstændigt eller sært, mens 
det »normale« blik positioneres som neutralt, objektivt og alment. Dette lader sig 
kun gøre, fordi modellerne, som jeg har vis, er bundet op til stærke og magtfulde 
diskurser om, hvordan normale menneskers inderste indre fungerer. Det er denne 
bundethed, jeg tidligere har refereret til som »transcendens i praksis.«

Det, jeg i det ovenstående har rettet en kritik af, er ikke foranstaltninger som 
visualisering og struktur i pædagogikken, tydelighed og forberedelse, trygge ram-
mer, ro, små klassestørrelser eller, at man spørger til autistiske menneskers sær-
lige perspektiver. Hvad jeg derimod kritiserer, er forankringen af sådanne foran-
staltninger i autistiske menneskers »kognitive defekter.« Autistiske menneskers 
perspektiver bliver relevante, fordi de er autistiske, ikke fordi de grunder sig i 
deres konkrete erfaringer og livssituationer.

Det er et erklæret mål for planen at skabe en meningsfuld hverdag for den en-
kelte og at tage udgangspunkt i de situationer, de autistiske mennesker befinder 
sig i. Men de redskaber, der i planen stilles til rådighed, har problemer med at 
inddrage egentligt subjektive perspektiver, og mange steder forstås situationerne 
i overensstemmelse med fremherskende diskurser om, hvad disse situationers 
sociale, kommunikative og interessemæssige indhold kan være.
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6.3 HånDtering af »autiSmen« gennem forStåelSe og 
ViDen 

Gennemgående argumenteres der i NAP for en fælles forståelse mellem forældre, 
fagfolk, det øvrige netværk og eventuelt den autistiske person selv (2:44ff; 3:10, 
29, 54ff; 4:32ff; 5:35ff, 51ff). Dette kan ses som en meget vigtig bestræbelse på at 
skabe sammenhæng i autistiske menneskers liv.

En del af anbefalingerne omhandler kontakten mellem de forskellige personer 
omkring den autistiske person. Det foreslås fx at udveksle oplysninger mellem 
skole og hjem. Mange specialinstitutioner og skoler bruger dagbøger med tekst 
og billeder, som forældre og børn sammen kan kigge i. Min erfaring er, at det er 
en rigtig god måde at udveksle oplysninger, særligt i de tilfælde, hvor barnet ikke 
bruger noget verbalt sprog.

Der er også anbefalinger, der angår indflydelsen på beslutninger gennem sam-
arbede. For eksempel at forældre og øvrige pårørende inddrages aktivt i beslut-
ninger om undervisning og behandling. Der opfordres direkte til, at den »autisme-
venlige« institution »bidrager til at sikre samarbejde mellem skole, forældre, PPR, 
handikaprådgiver og andre relevante instanser omkring barnet« (3:33). Også så-
danne anbefalinger forstår jeg som befordrende for, at det autistiske barn møder 
forståelse i sine omgivelser. At man danner og inddrager netværk, der kan tage 
vare på og drage omsorg for udsatte mennesker.

Men først og fremmest – og som et aspekt af både kontakt, indflydelse og sam-
arbejde – går anbefalingerne omkring fælles forståelse på at dele, udvikle og for-
midle viden om både fænomenet autisme og den autistiske person som autistisk. 
Som jeg i det følgende skal vise, gælder dette både i forhold til pårørendes forstå-
else af den autistiske person og den autistiske persons selvforståelse. 

6.3.1 Det er FORælDRENE, Der er ekSperter på barnet

Samarbejde mellem fagfolk og forældre fremhæves i den fælles introduktion til 
NAP som et af de vigtigste grundlæggende principper. Der er ifølge planen tale 
om »en model for et ligeværdigt samarbejde, der vægter forældrenes roller som eks-
perter på deres barn« (1-5:18). 

Denne model indebærer, at forældre deltager i samarbejdet omkring skole, ad-
færd, sagsbehandling, diagnostik og behandling. I sådanne praksisser har de of-
test »stor viden og erfaring med ASF og selvfølgelig også med deres eget barn,« står 
der i anbefalingerne vedrørende skolebørn (3:10). 

Forældrenes bidrag i et samarbejde begrebsliggøres de fleste steder som en 
tilførsel af informationer om deres børn. De opfordres til at observere, oplyse og 
informere om deres barn. Dette gælder både forældre til småbørn, skolebørn og 
i princippet også unge over 18 år. Det diagnostiske interview ADI-R anbefales fx 
som udredningsinstrument i forhold til voksne autistiske mennesker. Interviewet 
kan i princippet gennemføres med den autistiske person selv, men det anbefales, 
at forældre eller andre pårørende deltager, fordi det »kan være vanskeligt for den 
unge/voksne selv at beskrive og opleve de kerneområder, der er centrale for diag-
nosen« (1:48-49). Forældrene kan altså selv bidrage med vigtige informationer om 
deres børn.
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Samtidig understreges det gennemgående, at de bør tilbydes en viden om autisme 
i form af kurser, hjemmesider og bøger: »ligesom det er vigtigt, at fagfolk holder 
sig ajour med ny viden (…), er det vigtigt, at forældre har samme adgang til at få 
viden. Sørg for at sikre at forældre tilbydes kontinuerlig undervisning/uddannelse 
i emnet« (3:24).

Én form for grundlæggende viden, som bør være til rådighed for forældrene 
er »analyse- og handleredskaber til håndtering af adfærd« (2:44). Det er såkaldt 
»problemadfærd,« der skal »håndteres« gennem identifikation af adfærden, be-
skrivelse og analyse af de situationer, hvor den opstår, udarbejdelse af arbejds-
hypotese og afprøvning af strategier, indeholdende bl.a. positiv forstærkning af 
ønsket adfærd (2:42).

 
For mig at se interpelleres forældrene som »eksperter« gennem disse to bevægel-
ser: at de  på den ene side efterspørges som eksperter (informanter), og på den an-
den side tilbydes specialviden (egentlig eksperthjælp) som løsningen på oplevede 
problemer.

Efterspørgslen på informationer og tilbuddet om stadig tilførsel af viden, er 
ofte ikke adskilte processer. Ved undersøgelse og udredning ses det således som 
vigtigt, at »forældrene selv får mulighed for at være med til at afdække og forstå 
de grundlæggende symptomer på autisme. Symptomerne i form af bl.a. problemer 
med nonverbal kommunikation og social interaktion kan være svære at identificere 
i småbørnsalderen.« For at hjælpe forældrene på vej, bør de derfor have »informa-
tioner og forklaringer, som gør dem i stand til at gøre deres egne observationer« 
(1:36). Det, de altså tilbydes, er en indstilling af blikket, der gør dem i stand til at 
levere observationer. Disse observationer indhentes som viden om autistiske for-
styrrelser, og de fortolkes som sådanne. Forældrenes erfaringer bliver til ekspert-
viden i det omfang, erfaringerne har karakter af observationer og i det omfang, 
sættes ind i en kontekst af autismefaglig viden.

Ifølge NAP får denne generøse (jf. Rose 1996) viden om ASF netværket til at 
»virke bedre« (3:58). 

I samarbejdet om barnet eller den voksne, er observationer og iagttagelser cen-
trale. Det betyder, at erfaringer italesættes som potentiel viden. Det er på en så-
dan baggrund, at eventuelle uoverensstemmelser mellem forskellige dele af net-
værket ses som misforståelser, ikke som uenigheder. Sådanne misforståelser kan 
gøre det svært at arbejde mod en fælles opfattelse, men hvis »man« lægger »den 
viden og de iagttagelser sammen, som der er af barnet/den unge i de forskellige 
miljøer, kommer man imidlertid som regel nærmere en fælles forståelse og kan der-
for i højere grad arbejde sammen om de fælles mål« (3:55).

I samarbejdet mellem fagfolk og pårørende er det altså ikke subjektive erfa-
ringer og holdninger, der brydes, men informationer og observationer, der gennem 
autismefaglig ekspertise samles og gøres til en viden, der kan »gives tilbage« til de 
implicerede parter. I et sådant samarbejde om viden og observationer er psykologer, 
pædagoger, psykiatere og lærere deltagere, som dagligt har autisme som arbejds-
område. Oftest vil det »man«, der lægger viden og iagttagelser sammen være en 
position, der indtages af disse professionelle. Derfor forbliver den egentlige eksper-
tautoritet hos de intervenerende og forskende professionelle. Forældrene kan ved 
ekstensiv tilegnelse af viden måske nærme sig den position, hvor informationer og 
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observationer analyseres og syntetiseres. Men oftest vil deres »ekspertposition« væ-
re underordnet de egentlige eksperter, som giver informationerne deres betydning 
ved at samle og fortolke dem i overensstemmelse med deres generelle og objektive 
viden om autisme.

Men for nærværende formål er det ikke kun vigtigt, hvorvidt forældrene posi-
tioneres som eksperter, men også hvorvidt forældrene positioneres som eksperter. 
For hvis de tilbydes en (om end lavere hierarkisk) ekspertposition, så tilbydes de 
samtidig at positionere deres barn som det, jeg vil kalde et reservoir af oplysnin-
ger, en kilde, der gennem de rette teknikker og en omhyggelig vidensdeling kan 
øse af viden om sig selv, bl.a. i forhold til autistiske symptomer, ressourcer, stereo-
typ adfærd, svagheder, kognitiv stil, komorbide lidelser, selvindsigt og graden af 
selvstændighed (se fx  1:35-44, 47-50; 4:28ff).

Som sagt er NAP ikke kohærent i sin tilgang, og således begrundes inddragelsen 
af forældrene også nogle steder i andre forhold end ekspertpositionen:

I hæftet om ungdom redegøres der for, hvorfor det kan være nødvendigt at ind-
drage forældrene i sagsbehandling, selvom den unge er over 18 år: Der indledes 
med en begrundelse i viden i overensstemmelse med ekspertpositionen: »Forældre 
til unge med ASF har ofte en stor viden om deres børns ressourcer, vanskeligheder 
og støttebehov. De kan derfor være en vigtig ressource i sagsbehandlingen, både 
i forhold til erhverv, bolig og social situation (…)« Men da man bagefter vender 
sig mod konkret erfaringer i sagsbehandlingen, skrives andre begrundelser frem: 
»Unge uden ASF vil ofte foretrække, at deres forældre holdes uden for sagsbehand-
lingen efter de er fyldt 18 år, men erfaringsmæssigt er dette ikke altid tilfældet hos 
unge med ASF. De unge har i mange tilfælde været mere afhængige af deres foræl-
dre for at klare hverdagen end andre, og forældrene har ofte måttet spille en langt 
større rolle end andre forældre i forhold til at sikre deres børns velfærd. Forældrene 
har derfor også selv et behov for at være delagtige i børnenes liv, selv efter at bør-
nene er fyldt 18 år« (4:32).

Her fremhæves en forbindelse mellem forældre og børn, som handler om af-
hængighed, hverdag, delagtighed, erfaringer, livshistorie og omsorg. Også andre 
steder fremstilles forældrene som gennemgående personer i børnenes liv med 
kendskab til dets historie, ansvar for barnet og følelsesmæssig tilknytning (fx 
3:54-55). Sådanne begrundelser knytter an til det konkrete, intersubjektive enga-
gement, vi har i hinandens liv (jf. Dreier 2002: 172ff, 178ff).

Disse to eksempler fra ungdoms- og børneområdet viser, at man kan forestille 
sig andre mulige måder at relatere sig til sit barn på, som også kunne have rele-
vans for netværksmøder, og som ville nærme sig et egentligt samarbejde. Der er 
altså bestræbelser på at anerkende relationer mellem børn og forældre som sub-
jektivt vigtige, betydelige og interessante. Problemet opstår, hvis den konkrete 
inddragelse af forældrene kun forankres i ekspertpositionen. Hvis samarbejdet 
handler om at indsamle informationer, som samles til og af ekspertviden, frem 
for at mødes med situerede erfaringer, der danner grundlag for samarbejde – og 
uoverensstemmelser.

Med fremhævelsen af den videnskabelige, objektive viden om autistiske men-
neskers kognitive forstyrrelser, stiller NAP i forvejen den autistiske persons per-
spektiv som skævt og inadækvat. Med afsæt i samme viden positioneres foræl-
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drene i nogle tilfælde som eksperter eller værdifulde informanter for eksperterne; 
nogen, der er i stand til at redegøre for og potentielt håndtere inadækvans og 
skævhed. Dermed er der en fare for, at denne negative positionering forstærkes. 
Dette kan medføre, at der hverken stilles spørgsmål til erfaringer, tilknytninger 
eller til forældrenes idéer om barnets handlegrunde, præferencer eller ønsker. 

Det er rimeligt at anføre, at en stor del af den viden, forældrene tilbydes, er kon-
krete teknikker som fx brug af dagsskemaer, overskuelig fysisk indretning, klar 
og enkelt brug af sproget, struktur i barnets hverdag, forberedelse på ændringer 
m.v.

Jeg hævder ikke, at disse teknikker i sig selv stiller forældre i en teknisk eks-
pertrolle til deres barn, hverken ud fra mine egne erfaringer eller de selvbiogra-
fier og det netmateriale, jeg har læst. En af de stærkeste oplevelser, jeg har haft 
med visuel kommunikation, var således, da jeg vendte hjem fra et grundkursus i 
autisme. Jeg prøvede at bruge en tegning til at forklare Selma, at vi skulle ud på 
legepladsen. For første gang græd hun ikke eller blev vred. Hun reagerede med ro, 
glæde og forståelse af, hvad vi nu skulle.

Men betød det, at jeg nu havde et indblik i, hvordan autistiske forstyrrelser 
besværliggør »normal« kommunikation? At jeg ved hjælp af tegningen kompense-
rede for Selmas mangler?

Med en fastholdelse af Selma som meningsfuldt handlende ud fra sin situation 
(jf. Sabat 2001:171-3), skete der det, at kommunikationen lykkedes mellem Selma 
og mig. Mellem os var en kommunikationsform, som åbenbart var forståelig for 
os begge. En sådan begrebsliggørelse underkender ikke, at Selma i mange til-
fælde ville støde på kommunikative problemer, men den anerkender, at sådanne 
problemer må løses i rummet mellem Selma og hendes samtalepartnere. Som jeg 
har vist, skyldes de så meget andet end det, der foregår i dette rum (fx diskurser 
om normal fleksibilitet, som stiller ønsket om, at tingene forbliver de samme, som 
afvigende og problematisk), men med fx billedkommunikation var problemet ét, 
der kunne løses mellem os. At bruge et dagsskema eller give adgang til billedkom-
munikation er for mange autistiske mennesker en relevant og brugbar kommu-
nikationsform. 

Det, jeg argumenterer for, er, at forældrenes anvendelse af sådanne midler kan 
forstås uden rekurs til en specialviden om autistiske menneskers fejludviklede 
kognition, hvor de kun kan ses som kompensation. I stedet kunne fagfolk tilbyde 
teknikkerne som erfaringsmæssigt meningsfulde måder at sætte sig i forbindelse 
med nogle børn på. Forskellen kan synes uvæsentlig, når man ser på de konkrete 
handlinger, men dét, den tilbyder, er en positionering af forældre og børn som in-
tersubjektivt forbundne frem for som en ekspert, der afhjælper en mangel.

6.3.2 om at tilegne Sig SelVforStåelSe

Bestræbelsen på forståelse angår ikke bare samarbejdet mellem fagfolk og foræl-
dre, men også de autistiske menneskers selvforståelse.

I skolen bør det ifølge NAP være en selvfølge, at der tilbydes individuelle sam-
taler, som bl.a. kan handle om problemløsning, drilleri eller følelsesmæssige pro-
blemstillinger som fx at »forstå sin funktionsnedsættelse« (3:42). Netop det, at give 
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større børn, unge og voksne indsigt i, hvad deres forstyrrelser består i, er et gen-
nemgående tema.

Hvor efterspørgslen af og tilbuddet om viden til forældrene var en måde at 
sætte dem i stand til at »håndtere« deres børn, kan understregningen af selvfor-
ståelse ses som en måde at sætte de autistiske mennesker selv i stand til at hånd-
tere  og arbejde med deres mangler og forstyrrelser.

For at udvikle sociale kompetencer anbefales det, at det offentlige skaber mu-
lighed for, at alle autistiske mennesker kan deltage i selvudviklingskurser eller 
–grupper, hvor de kan »få viden om egen formåen i forhold til at håndtere de so-
ciale regler« (5:36-7). I forbindelse med det refereres der til Peter Vermeulen, der 
ifølge planen har haft succes med at gennemføre sådanne kurser. Et indblik i hans 
tilgang kan man få i en bog, der er meget anvendt i Danmark17: »Jeg er noget helt 
særligt: om at introducere børn og unge til deres autismespektrumsforstyrrelse« 
(Vermeulen 2001). Bogen illustrerer meget konkret, hvordan autistiske menne-
sker sættes i stand til at håndtere deres forstyrrelser.

Med titlen slås det altså fast, at forstyrrelsen er »deres,« men at den samtidig 
ikke er direkte erkendelig.18 Den er noget, der skal »introduceres.«

Introduktionen foregår gennem brug af arbejdsark om bl.a. »Min krop,« »Min 
hjerne,« »funktionsforstyrrelser« og »autisme« (ibid. arbejdsark ikke paginerede). 
På arkene om autisme, kan barnet eller den unge afkrydse og tilføje deres egne 
vanskeligheder inden for de tre kardinalsymptomer.

Under »At forholde sig til andre mennesker« kan de således forholde sig til 
sætningen: »Jeg tager somme tider kontakt med andre på en underlige eller usæd-
vanlig måde.« Under »At kommunikere« er én mulighed: »Jeg snakker ofte om det 
samme emne, eller jeg gentager de samme spørgsmål.« Og i forhold til »At være 
fleksibel i sine tanker og sin adfærd« kan barnet eller den unge sætte kryds ved 
»Jeg holder mig til bestemte vaner eller rutiner« (ibid.).

I arbejdsarkene slås det fast, at alle mennesker med autisme har disse vanskelig-
heder. I overensstemmelse med det understreges det i introduktionen, at den autisti-
ske person skal forstå autismen i sig selv, også hvis vedkommende fx indvender: »Min 
autisme er ikke så alvorlig.« Her mener Vermeulen, at det er bedst at »understrege, 
at autisme ikke er et spørgsmål om »mere eller mindre« men om at være anderledes« 
(2001:31).

Kommunikationen skal tjene til at give den autistiske person et klart og utve-
tydigt indtryk af, hvad autisme er. »Når selv eksperter kan komme til kort, når de 
skal udtale sig om emnet, hvordan skal vi da kunne forklare mennesker med autis-
me, hvad autisme er – især når de så let bliver forvirrede? Det er vigtigt, at vi ikke 
lader dem mærke vores egen begrebsforvirring,« skriver Vermeulen (2001:21).

I afsnit 6.2 viste jeg, hvordan resultaterne fra den kognitive autismeforskning 
kommer til at fungere som de kulturelle stereotyper (jf. Sabat 2001:10), der med-
virker til, at den autistiske persons blik positioneres som skævvredet, ufuldstæn-
digt og sært.

17  Forlaget videregiver ikke oplysninger om salgstallet, jeg bygger derfor denne påstand 
på mit eget kendskab til feltet.
18  Jf. i øvrigt NAP 1:48: “ det kan være vanskeligt for den unge/voksne selv at beskrive og 
opleve de kerneområder, som er centrale for diagnosen.”
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Med inddragelsen af teknikker til selverkendelse, -udvikling og –forståelse, tilby-
des autistiske personer en anden position. Med et vist funktionsniveau vil perso-
nen kunne forholde sig til autismen som egenskab, ikke en essentiel beskrivelse 
af, hvem han eller hun er.

I processen med selverkendelse placeres de forstyrrede, skævvredne og spe-
cielle perspektiver altså som en genstand på den ene side; på den anden side står 
den person, som via kurser og samtaler kan erkende, hvad hans eller hendes van-
skeligheder er. 

Om diagnosen hedder det fx »På længere sigt skal diagnosen også hjælpe perso-
nen til at forstå sig selv bedre. Diagnosen beskriver ikke personer men egenskaber 
ved personer – egenskaber som prinicpielt er foranderlige« (1:30). Dette, at diagno-
sen ikke er »hele« personen men en egenskab ved personen, er gennemgående for 
hele NAP, hvor der refereres til »personer med autisme« ikke autistiske personer. 
Det ses også i formuleringer som: »en person med ASF vil livet igennem i en eller 
anden udstrækning være præget heraf« (1:46, min fremhævelse).

Autismespektrumforstyrrelser er altså et »noget,« som kan præge personen, 
men det er ikke personen selv. 

En sådan tankegang, hvor man først og fremmest er en person, dernæst handi-
cappet er gennemgående i NAP. Man skriver konsekvent om personer med ASF 
eller autisme. Og i denne analyse af den professionelle tilgang til forståelse har 
jeg vist, at den også gør sig gældende, når autistiske personer gives en mulighed 
for at forholde sig til deres kognitive konstitution. De kan lære at leve med den, 
de kan erkende deres vanskeligheder, de kan »møde deres egne,« og de kan del-
tage i selvudvikling, hvor de får »viden om sig selv.« Og gennem det konstitueres 
de som »egentlige« personer, der erkender osv. Tilsvarende kan forældrene opnå 
forståelse af symptomer, forstyrrelser og problemadfærd og sammen med fagfolk 
tilrettelægge behandling og intervention, som kan »lindre problemerne og fore-
bygge komplikationer« (1:30).

Med inspiration fra Sullivans arbejde med genoptræning af lammede (2005), 
kan man sige, autistiske mennesker tilbydes en række teknikker til at arbejde 
med funktionsforstyrrelserne. Og gennem disse teknikker konfronteres de med 
»sandheden« om skaderne i deres »naturlige krop.« Mere foruroligende er må-
ske, at denne sandhed er mere synlig for de professionelle, end for den autistiske 
person selv. På samme måde, som personalet på genoptræningsafdelingen er i en 
position til at »do things to the paraplegic body, to my body, to my self!« (ibid. 42), 
er det fagfolk, der administrerer og formidler de rette teknikker, når de autistiske 
børn skal »introduceres« til sandheden. Som Vermeulen siger: »Det er bedst, hvis 
man ikke lader personen med autisme bestemme samtalens emne, varighed og ret-
ning.« (2001:29)

6.3.3 »ViSSe ting er SVærere for menneSker meD autiSme…«19

Hvorfor begrebsliggøres forståelse og selvforståelse i NAP som det at formidle 
viden om forstyrrelser i personer? For at svare på det vil jeg vende mig mod Mi-
chalko (2002), som sætter sine begreberne »den naturlige krop« og »ubrugelige 

19  Citat fra arbejdsark i Vermeulen 2001b
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forskelle« i forbindelse med netop den tankegang, der sætter »personen før han-
dicappet.«

I min analyse af funktionsforstyrrelserne viste jeg, hvordan autisme skabes 
som et afvig fra en fiktiv, naturlig krop. Ifølge Michalko er det karakteristisk for 
den naturlige krop, at den er funktionelt udstyret til at gøre, hvad der kræves. Den 
befinder sig i et miljø, der er lige så givet som den, og i dette miljø kan kroppen 
percipere, manipulere og bevæge sig, socialt og fysisk. Kroppen er en krop-af-funk-
tioner, som svarer til de naturlige krav, miljøet stiller. I forhold til den naturlige 
krop mangler den handicappede krop én eller flere funktioner. Det betyder, at 
både handicappede og ikke-handicappede kan begrebsliggøres med reference til 
den naturlige krop (2002:144-5).

Denne model er forenelig med et vigtigt aspekt af min analyse af funktionsfor-
styrrelserne: at forståelsen af forstyrrelser altid eksisterer i forhold til »miljøets 
naturlige krav,« nemlig mentaliseringsevne, fleksibilitet og konstruktivistisk me-
ningsskaben. Det betyder også, at marginaliseringen af det »autistiske blik« for-
stås som en naturlig følge af, at de er født med forstyrrelser – ikke som et aktivt 
valg.

I en sådan forståelse, skriver Michalko, er det funktionsforstyrrelserne, der 
udelukker nogen fra deltagelse i miljøet, »som det er.« At inkludere er naturligt, 
når funktionerne er intakte. Eksklusion er lige så naturligt, når de er skadede. 
Skal autistiske mennesker inkluderes, må der altså ske en genoprettelse af de 
skader, der forhindrer dem i at fungere naturligt. Hvordan skal vi inkludere de 
»naturligt skadede« i det allerede givne miljø? Hvordan skal handicappede blive i 
stand til at gøre de ting, der kræves?

Ud fra disse spørgsmål, skriver Michalko, bliver handicap til et problem-of-
inability dvs. et spørgsmål om at gøre tingene på en anderledes eller mangelfuld 
måde. Det er derfor, NAP kan skrive, at autistiske unge ikke er mindre sociale end 
andre unge »det handler mere om manglende færdigheder« (4:31). I det omfang, 
deres handlinger eller ytringer er atypiske, handler det om manglende færdighe-
der, ikke om særlige erfaringer eller subjektive grunde.

Dette er grunden til, at forståelse i NAP begrebsliggøres som formidling af eks-
pertviden om og til personer med autisme. Autismen eller det atypiske er ikke en 
essentiel del af disse personer, men nogle forstyrrelser, som sætter forhindringer 
op for, at de kan gøre tingene på samme måde eller i samme omfang som andre. 
Forudsætningen for at inkludere det atypiske er ifølge Michalko, at »their disabi-
lity must be viewed as something other than an essentializing feature of their iden-
tity« (2002:153). Den tilpasning, der forventes af autistiske mennesker er én, hvor 
de ligesom resten af samfundet tilpasser sig den ekspertdefinerede »autisme« som 
noget, der præger deres liv, men ikke siger noget om, hvem de er som personer. 
Som personer – først og fremmest – kan de og deres forældre bidrage til at finde 
tekniske løsninger på, at visse ting er sværere for mennesker med autisme; løs-
ninger, der retter sig mod kravene om at kunne organisere og planlægge, priori-
tere af væsentligt og uvæsentligt, træffe valg og at have selvindsigt (se fx 4:28-39). 
Og som mål har »et liv så nær det normale som muligt.«
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6.4 en maSSiV inDSatS: ValiDering af StorylineS

I afsnit 6.2 spurgte jeg til forståelsen af autistiske perspektiver i NAP. I afsnit 6.3 
redegjorde jeg for, hvordan man tilbyder viden om denne forståelse som noget, der 
sætter autistiske mennesker og deres pårørende i stand til at håndtere autismen 
som en forstyrrelse.

I dette, mit sidste afsnit af analysen, vil jeg se på, hvordan tætheden af autis-
mefaglig viden både i og imellem forskellige kontekster kan være med til at for-
stærke visse positioneringer af autistiske mennesker. Jeg bruger Sabats begreb 
malignant positioning til at organisere analysen. Det gør jeg, fordi det retter op-
mærksomheden mod to vigtige aspekter af positionering. For det første den effekt, 
det har på opfattelsen og behandlingen af den, der positioneres. For det andet 
kompetencen til at afvise eller acceptere positioneringer. Med det afslutter jeg 
analysen af, hvordan de i NAP tilbudte positioner kan ses som effekter på autisti-
ske menneskers livssammenhænge.

6.4.1 poSitionering Har inDflyDelSe på HanDlemuligHeDer

NAP indeholder anbefalinger til mange aspekter af den autistiske persons liv. 
Nogle af de praksisser, der behandles, er undersøgelse, skole, daginstitution, te-
rapi, ældreboliger, parforhold, jobsamtaler, netværkssamarbejde, seksualitet, ad-
færdsproblemer, interesser, selverkendelse, boligindretning, forældreskab, stress, 
venskaber, indlæring, karriere, hygiejne, selvstændighed, søvn, kriminalitet, sags-
behandling, forældrerådgivning, og specialuddannelse af de læger og psykologer, 
der evt. får med autistiske personer at gøre. 

Endvidere er der anbefalinger til, hvordan samarbejde og kommunikation i 
form af vurderinger, rapporter og handleplaner kan sikre kontinuiteten både i 
den enkelte praksis og mellem praksisser. Det gælder både handlemulighederne 
efter diagnosen (1:38-9, 44), overgangen mellem daginstitution og skole (2:49), 
udskoling (3:49ff), og videre til overgangen fra ungdomsuddannelse til arbejdsliv 
eller andre tilbud (4:49ff, 5:38-45).

Fælles for de anbefalede praksisser er, at professionel intervention ses som nød-
vendigt for at skabe sammenhæng i den autistiske persons liv. Og det, der tilbydes 
og anbefales i samtlige disse praksisser, er, at personer og organisationer omkring 
den autistiske person gives indblik i, hvad autisme er. 

I forhold til undervisningssammenhænge betyder det, at »Pædagogik i forhold 
til børn med ASF i skolealderen bør (…) hænge sammen med og rumme nogle af 
de samme elementer som pædagogik over for såvel småbørn som unge og voksne 
med ASF. (…) [Principperne] bør tage udgangspunkt i anerkendt viden om karak-
teristika hos mennesker med ASF. Det overordnede mål er at skabe udviklings- og 
livsbetingelser så nær det normale som muligt, samtidig med, at der tages højde 
for de specifikke behov, der udspringer af at have ASF (…)«

Der skal altså ikke bare være en fælles opfattelse mellem parterne i én prak-
sis, men også mellem tidsligt forskudte praksisser som fx børnehave, skole og 
ungdomsuddannelse. Når kontinuiteten sker gennem en viden, der potentielt po-
sitionerer en række særlige erfaringer, handlinger og ytringer som »uden for det 
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normale og efterstræbelsesværdige,« bliver kontinuiteten til en validering af en ne-
gativ storyline (jf. Sabat 2003; Davies & Harré 1990). Dette kan være en story line 
om »stereotyp adfærd,« »rigiditet« eller »problemadfærd.« Altså en fortsat positio-
nering af »autismen« som en genstand, der kun kan inkluderes med appel til »per-
sonen først.« Og dette kan kun ske i de tilfælde, hvor personen ellers har adgang til 
eller benytter sig af det, der begribes som meningsfuld kommunikation.20

At der i og imellem praksisser befinder sig professionelle formidlere af viden 
om konkrete autistiske subjekter og autisme som fænomen kan således fungere 
som en metakommunikerende tekst i storylinen om autistiske forstyrrelser.

Som allerede nævnt, tilbydes forældre til autistiske børn en andel i denne fælles 
opfattelse gennem invitationer til at dele og tilegne sig viden i samarbejde med 
fagfolk. Men også gennem andre praksisser positioneres forældrene i forhold til 
deres børn. Én af disse er genetisk rådgivning (1:34). I NAP anføres det, at foræl-
dre til et autistisk barn har en »markant forhøjet risiko for at få flere børn med 
autisme.« Ved på den måde at knytte det autistiske barn til en fremtidig risiko, 
positioneres det som en eksistens, der kunne være undgået, men som man nu må 
søge at give et liv så nær et normale som muligt. Rådgivningen kan derved få ind-
flydelse på, hvordan forældrene i fremtiden vil forholde sig til barnets atypiske 
handlinger og ytringer. Når sådanne handlinger og ytringer er resultatet af poten-
tielt undgåelige genetiske faktorer, kan de ikke længere bare ses som subjektivt 
begrundede, men må forstås som udefrakommende og forstyrrende forekomster. 

Dette er et eksempel på, at negative positioneringer kan blive ondartede, fordi 
de kun får betydning ikke i den konkrete situation (her: den genetiske rådgivning 
og NAPs forslag om denne) men også på den fremtidige opfattelse og tilrettelæg-
gelse af indsatsen. Den genetiske rådgivning positionerer barnet som ramt af en 
risiko, forældrene som ansvarlige for fremtidige risici og lindringen af det allerede 
skete, og den professionelle som budbringer af »den svære besked« (1:45).

Også den voksne autistiske persons omverden tilbydes viden om autisme. I forbin-
delse med jobsøgning lægges der vægt på, at den autistiske person selv og en evt. 
kommende arbejdsgiver forholder sig til autismen. Det anbefales, at jobansøgeren 
senest ved jobsamtalens indledning fortæller om handicappet, men en anden mu-
lighed er allerede i sin ansøgning at skrive om dette og samtidig angive en autis-
mekyndig reference, som arbejdsgiveren kan kontakte (5:45). Arbejdspladsen skal 
også »forberedes på, hvad det indebærer at ansætte en person med ASF. Det vil sige, 
at der skabes forståelse for personen og kompleksiteten af funktionsnedsættelsen« 
(5:40). En sådan anbefaling gør det fra starten relevant at bringe specialviden 
om autisme ind i arbejdskonteksten. Mange autistiske mennesker har behov for 
hjælp og støtte i arbejdssammenhænge, og mit indtryk er at forhold som organise-
ring af tid, forberedelse på ændringer, introduktion til de fysiske omgivelser, kan 
spille en positiv rolle for mange. Men det er ikke givet, at de samme ting vil være 
relevante for alle diagnosticeret med autisme, og det er ikke givet, at det for alle 
vil opleves som en støtte fra starten at blive positioneret som funktionsforstyrret 

20  Hvilket ikke altid er ensbetydende med det, der for en konkret person opleves som 
meningsfuldt, jf. Baggs (2006).
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og -nedsat. Følges NAPs anbefalinger på dette område, skrives der her en story 
line, hvor der ikke en gang bliver mulighed for at indtage en position som«person 
først og fremmest.«

I anbefalingerne til autistiske voksnes familieliv slås det også fast, at rådgiv-
ning og hjælp skal begrebsliggøre problemstillinger i et autismeperspektiv. Dét, 
at der kan være problemer i forhold til partneren eller børnene forstås altså på 
forhånd som noget, der gør autismeekspertise relevant. Om det at leve i et parfor-
hold hedder det fx: »dette er reelt et stort ønske hos mange med ASF. Et parforhold 
mellem to mennesker med ASF kan dog være præget af andre værdier end dem, vi 
sædvanligvis forbinder et godt forhold med. Det anbefales derfor, at den støtte og 
vejledning, der gives, sker i respekt for kæresteparret« (5:36). I parforholdet posi-
tioneres autistiske mennesker således som stående uden for det generelle og ano-
nyme »vi,« der ifølge forfatteren til passagen har normale værdier at gå ud fra.

I det ovenstående har jeg illustreret, hvordan de kontekster, autistiske menne-
sker måtte indgå i, i NAP begrebsliggøres som altid modtagelige og altid forbeder-
lige gennem tilbuddet om autismefaglig viden. Allerede idet en autistisk person 
indgår i en ny kontekst, er den på forhånd givet bestemmelse som aftager af autis-
mefaglig viden. Dette gælder både kontekster, hvor personen selv efterspørger og 
ikke efterspørger hjælp. I begge tilfælde kan denne udbredelse af viden medvirke 
til negative positioner kan blive til det, Sabat (2001; 2003) kalder malignant posi-
tioning. Har personen brug for hjælp, er den hjælp på forhånd én, der vil positio-
nere (en del af) ham/hende som forstyrret jf. afsnit 6.2 og 6.3. Har vedkommende 
ikke efterspurgt denne, kan positioneringen som autistisk og hjælpsøgende ople-
ves som både overgribende og foregribende fremtidige negative positioneringer.

Ved at have generelle anbefalinger til næsten alle tænkelige praksisser af autisti-
ske menneskers liv, kan de i planen tilbudte positioner få indflydelse på handlemulig-
heder og identitet på tværs af de kontekster, autistiske mennesker deltager i.

Med Sabat kan man sige, at kilderne til negativ positionering bliver mangfol-
dige gennem tilbudet om kulturelle stereotyper, og det er med til at gøre positio-
neringen ondartet.

Igen positionerer viden sig selv og feltets eksperter som forudsætningen for, at 
autistiske mennesker inkluderes. Uden at tage stilling til karakteren af, målene 
for eller den subjektive betydning af de konkrete praksisser, den tilbydes i, ses 
den som løsning på hvad end, der måtte tegne sig som problematisk i den autisti-
ske persons liv.

6.4.2 om at afViSe og aCCeptere poSitioneringer

Den anden vigtige årsag til, at negative positioneringer bliver ondartede, er ifølge 
Sabat, at nogle mennesker har sværere ved at afvise de negative positioneringer 
(2001; 2003:86).

I det følgende vil jeg vise, hvordan både »svagt« og »højt« fungerende autistiske 
mennesker kan få sådanne problemer.21

21  Man bruger rent faktisk disse to forskellige adjektiver om de to ender af “det autis-
tiske spektrum”.
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I en passage beskrives adfærdsproblemer blandt den »svagest fungerende gruppe« 
på følgende måde: »Generelt er adfærdsproblemer i den svagest fungerende gruppe 
en konsekvens af personens kognitive og kontaktmæssige vanskeligheder, og proble-
merne kan afhjælpes med pædagogiske foranstaltninger. En del af adfærden ville 
i andre sammenhænge blive opfattet som kriminel adfærd, men ses i arbejdet med 
mennesker med autisme som en adfærd, brugeren ikke har kontrol over« (5:33).

Jeg har selv oplevet, hvor svært det var at være vidne til en ung mand, der slog 
hovedet ned i gulvet, bed sig i hånden og sparkede ud. Men hvad skyldes en sådan 
adfærd? Med NAP i hånden ville jeg kunne positionere manden som en, der havde 
»kognitive og kontaktmæssige vanskeligheder,« og på baggrund af det forsøge at 
iværksætte afhjælpende foranstaltninger.

Én autistisk person, Donna Williams, angiver grunden til »Rocking, hand-
shaking, head-banging, flicking objects, chin-tapping« som »Provides security and 
release, and thereby decreases built-up inner anxiety and tension, thereby decrea-
sing fear. The more extreme the movement, the greater the feeling I was trying to 
combat«(Williams 1992:191). Dette giver et noget andet billede end »en adfærd, bru-
geren ikke har kontrol over.« Ganske vist er den adfærd, Williams nævner, for hende 
forbundet med problemer, men disse problemer ser hun ikke selv som problemad-
færd forårsaget af iboende kognitive vanskeligheder. Williams beskriver også en an-
den adfærd, der let ville kunne lade sig karakterisere som problematisk, stereotyp 
og meningsløs: »Tom [hendes lillebror] liked the games we played (…) Sometimes we 
would lie down head-first and come thumping down the stairs, our heads hitting 
every step, upside down, until we crashed to the bottom«(ibid. 25).

Med NAPs generelle og objektive forklaring, ville hverken hendes subjektive 
forholden sig til problemer eller hendes vilde leg med broderen kunne begribes 
som værdifulde. Og hvad mere er: i alle de år, hvor Williams ikke selv talte, ville 
hun ikke have været i stand til at afvise en positionering som kognitivt og kon-
taktmæssigt forstyrret.

Sabat har som sagt udviklet begrebet malignant positioning i forhold til Alzhei-
mers-patienter (2001; 2003). Ifølge ham vil disse patienter med tiden få svært ved 
at huske og at finde ord, og dette danner en del af grundlaget for, at patienterne 
får svært ved at afvise negative positioner. Når ikke de kan finde ordene, bliver det 
sværere for dem at repositionere sig selv i andres øjne og ører. Som sådan fastholder 
Sabat, at »sygdommen i sig selv« også spiller en rolle i malignant positioning.
Det er ikke så enkelt at udpege »autismen selv,« fordi erkendelsen af autisme hvi-
ler på de mulighedsbetingelser, jeg redegjorde foregående kapitel. Når vi kan se 
nogle problemer som autistiske, er det bl.a., fordi fremherskende subjektdiskur-
ser gør os i stand til at få øje på dem som sådanne.

Men i praksis fungerer autisme jo som »sig selv«- det vil sige; det at være auti-
stisk er i mange sammenhænge lig med ikke at kunne gøre sig forståeligt, ikke at 
have muligheden for at blive opfattet som meningsfuld eller i stand til intentio-
nelt at vælge sine aktiviteter og interesser til eget bedste.

Kompetencen til at repositionere sig selv på en socialt forståelig måde afhæn-
ger således af, at man gør det på en måde, der er »meningsfuld, intentionel og 
selvbevidst« inden for gældende subjektdiskurser. Som Baggs fortæller i anden 
del af sin video:
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»The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from 
standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought 
at all but it is a way of thinking in its own right. However the thinking of people 
like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we pre-
viously thought or interacted. As you heard I can sing along with what is around 
me. It is only when I type something in your language that you refer to me as 
having communication« (Baggs 2006).

At lege med vand, at ordne sine glaskugler, at sige Fuiii! Fuiii!, at spille compu-
ter, at baske med hænderne, at memorere en togplan, at lege den samme leg igen 
og igen, at samle på sneglehuse; alle disse forskellige handlinger og aktiviteter 
kan for nogle mennesker, på nogle tidspunkter, i nogle sammenhænge være me-
ningsfulde, givende og endda kommunikerende. 

Hvis handlingerne gennem vores viden om autisme forstås som socialt upas-
sende, meningsløse og stereotype, så vil selve den meningsfulde adfærd for disse 
mennesker være den, der validerer negative storylines og sætter dem uden for 
muligheden for at repositionere sig selv på ønskede måder.

Det udsagn har for mig at se både gyldighed for de såkaldt »svagt fungerende,« 
hvis ytringer og handlinger er mest uforståelige og for de såkaldt højt fungerende, 
hvis inklusion og repositionering afhænger af, at atypiske aspekter af deres liv 
gøres subjektivt uforståelige.

I mange tilfælde er autistiske menneskers storylines skrevet under medvirken af 
de tilbud og indsatser, som NAP foreslår. I det omfang autistiske mennesker mere 
eller mindre frivilligt modtager denne hjælp, må de indtage de subjektpositioner, 
der her står til rådighed. Professionelle ytringer i institutioner, udtalelser, journa-
ler, konferencer er bindeled mellem praksisser. Ytringer, handlinger og ønsker fra 
de autistiske mennesker selekteres, nedfældes, fortolkes og parafraseres ind i den 
allerede etablerede viden om autisme. Den sociale bestemmelse af at vifte med 
hænderne er således ofte ude af hænderne på den autistiske person selv, idet dens 
praktiske konsekvenser afhænger af professionelle, redegørende positioneringer 
(Langenhove & Harré 1991).

Inspireret af Sabat (2001; 2003) vil jeg hævde, at disse positioneringer valide-
rer storylines omkring den autistiske person, fordi de foregår i så fintmasket et 
net. Nettet består både af formelle autismepraksisser og alle de praksisser, hvor 
specialviden om autisme tilbyder sig som relevant. Både professionelle vurderin-
ger og personens egne handlinger og ytringer forstås som information om forstyr-
relser af relevans for senere samtaler, andre praksisser, bevillinger, vurderinger.
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7 Sammenfatning og konkluSion
I det følgende sammenfatter jeg baggrunden for min undersøgelse og resultaterne 
af mine analyser. På den baggrund fremfører jeg nogle konkluderende bemærk-
ninger, som vil danne rammen for de perspektiver, jeg fremlægger i kapitel 8.

7.1 om at unDerSøge autiStiSk SubjektiVitet

Baggrunden for min undersøgelse var, at jeg gennem min egen deltagelse i praksis 
og tilegnelse af autismeteori var blevet opmærksom på et paradoksalt forhold: 

På den ene side så forskning og intervention ud til at have en holdning til og 
indflydelse på, hvilken slags subjekter autistiske mennesker kunne tænkes at væ-
re. På den anden side så jeg en mangel på teoretisering af autistiske mennesker 
som subjekter og subjektiverede. Det var dette paradoks, som ledte til spørgsmå-
let:

Hvilke effekter har videnskabelige og interventionsmæssige forståelser af autisme 
på betingelserne for at  leve sit liv som autistisk subjekt – med særligt henblik på 
positionering i psykologfaglige kontekster?

Ud fra denne problemformulering skitserede jeg en teoretisk ramme for forståelse 
af autistisk subjektivitet, som tog udgangspunkt både i manglen på teoretisering 
af subjektet og i den implicitte subjektivering i de gældende forståelser.

Overordnet fandt jeg det vigtigt at gøre autistiske menneskers erfaringer for-
ståelige som subjektive og vigtige, og introducerede derfor begreberne den natur-
lige krop og ubrugelige forskelle (Michalko 2002), begreber, der knytter sig til både 
subjektive erfaringer og social/diskursiv skabelse af handicappet. 

I forhold til denne sociale/diskursive skabelse af handicappet argumenterede 
jeg for en poststrukturalistisk dekonstruktion, fordi ét væsentligt problem ved de 
gældende forståelser er, at de eksklusivt gør autistiske mennesker til genstand 
for individual- og kognitionspsykologiske sandheder, praksisser og interventions-
former. Formålet med dekonstruktionen var altså at løsne det greb, sådanne sand-
heder har om autistismeområdet.

I de poststrukturalistiske tilgange så jeg imidlertid også et problem nemlig 
det, at inddragelsen og anerkendelsen af autistisk levede erfaringer, interesser og 
grunde ikke er forenelig med en dekonstruktion af subjekter som sådan.

Med inspiration fra kritisk psykologi hævdede jeg derfor, at subjekter må for-
stås som udstyret med erfarings- og handlekapaciteter, og at disse kapaciteter er 
forbundne. At vi med interesser og grunde forholder os til vores betingelser og sø-
ger at ændre dem. Det vil sige, at vi ikke bare skabes igennem nogle lige-gyldige 
sandhedsspil, men selv har kapacitet til og interesse i at forholde os til dem.

Min samlede, heuristiske, ramme blev derfor en forståelse af autistiske subjek-
ter som subjektiverede gennem tids- og stedbundne diskurser, men samtidigt qua 
subjekter udstyrede med kapaciteter for handling og erfaring.

I mit metodekapitel foreslog jeg at begrebsliggøre de gældende forståelsers effek-
ter som tilbudte subjektpositioner, dvs. som mulige steder, hvorudfra autistiske 
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mennesker, som en del af deres igangværende livshistorie, gøres og gør sig socialt 
forståelige. Hensigten var altså ikke en konkret analyse af autistiske handlinger 
og ytringer men at blive i stand til at vise, hvordan diskurser og praksisser skaber 
forudsætningerne for de positioner, autistiske mennesker kan indtage.

To væsentlige kritikpunkter, samtalens primat og immanens som ontologi for 
henholdsvis subjekter og kulturelle produktioner, førte til en kvalificering af po-
sitioneringsbegrebet.

For det første stillede jeg krav om et begreb, der kan rumme ikke-sproglige 
positioneringer, fordi positionering af autistiske mennesker foregår gennem så 
meget andet end talesprog.

For det andet forholdt jeg mig kritisk til en rent immanent forståelse af både 
subjekter og de kulturelle produktioner, der er involveret i positioneringen. 

For at kunne begribe positioneringer som noget, der har effekter på autistiske 
menneskers livsvilkår ridsede jeg en forståelse op, som afviger fra den rent im-
manente. Dels hævdede jeg, at positioneringer må forstås som »transcendente i 
praksis,« dvs.. at de kan være bestemt af eller bestemme andre positioneringer i 
andre samtaler. Dels hævdede jeg, at positionering kun kan forstås som effekter, 
hvis de tilbudte positioner sættes i relation til de interesser, grunde og kapacite-
ter, som de autistiske subjekter går ind i situationerne med. 

Hverken i teori- eller metodeafsnit gav jeg på forhånd en operationaliseret defi-
nition af effekter på livsvilkår. I stedet lod jeg det være op til min metodiske brug 
af det empiriske materiale at besvare spørgsmålet om, hvordan vores forståelser 
påvirker hvilke vilkår for hvem.

På samme måde undlod jeg at tillægge subjektive kapaciteter karakteristika 
som fx refleksive/integrative eller begribende/overskridende. Denne vægring var 
ikke formuleret som en poststrukturalistisk humanismekritik. Den tog sit afsæt i 
min ambition om at kunne inkludere forholdemåder, der ud fra min erfaring med 
autistiske mennesker, ville være svært fattelige inden for en sådan begrebsliggø-
relse.

7.2 autiSme Som HanDiCap,  
funktionSforStyrrelSe og effekt

Selve analysen lokaliserede jeg til en dansk sammenhæng, idet spørgsmålet om 
positionerende effekter blev stillet til National Autisme Plan (NAP) og i forlængelse 
heraf til den forskningslitteratur, planen trækker på. Analysen havde tre lag:

Først identificerede jeg i NAP handicap som en vigtig teori- og interventions-
praktisk kontekst for forståelse af autisme. Min analyse viste, at NAP trækker 
på to idealtypiske handicapmodeller, nemlig den sociale og den medicinske. Jeg 
pegede her på funktionsforstyrrelser som et kritisk element, idet funktionsfor-
styrrelser i begge handicapmodeller (og NAP) ses som et ontologisk grundlag for 
handicap.

Med afsæt i NAPs tilgang til handicap analyserede jeg dernæst mulighedsbe-
tingelserne for og effekterne af de tre mest fremtrædende modeller for kognitive 
forstyrrelser ved autisme, nemlig theory of mind-deficit, eksekutiv dysfunktion og 
svag central coherence. 
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I analysen af mulighedsbetingelser trak jeg på en foucauldiansk forståelse af for-
holdet mellem diskursive og sekundære/refleksive forståelser. Theory of mind-mo-
dellen så jeg således som særligt bundet til diskurser om subjektets objektivering, 
teorien om specifikke autistiske eksekutive dysfunktioner lokaliserede jeg i for-
hold til en senmoderne fleksibilitetsdiskurs, og central coherence-modellen rela-
terede jeg til idéen om det selvprojicerende, videnstilegnende, konstruktivistiske 
subjekt. Min analyse af effekter trak også til dels på en poststrukturalistisk for-
ståelse, idet jeg pegede på de ordnende effekter, som forskningens egen taksonomi 
i praksis kan have. De tre modeller fungerer således som katalysator for udskil-
lelsen af atypiske måder at forstå sig selv og andre, have intentioner og opleve 
mening på. Men jeg fandt ikke det dekonstruerende perspektiv tilstrækkeligt i 
forhold til at pege på de tilbudte positioner som effekter. Derfor inddrog jeg mine 
egne konkrete erfaringer samt uddrag af selvbiografier og netmateriale for at vise 
aspekter af de subjekter, for hvem forskningens ordninger har betydning. Dette 
kan ses som en subjektfokuseret dekonstruktion af kroppens naturlige funktio-
ner; ved at indlæse et socialt/personligt forstående, intentionelt og meningsfyldt 
indhold i de subjektive erfaringer, pegede jeg på svagheden i forskningens gene-
relle årsagsforklaringer. Samtidig antydede jeg, hvad det er for erfaringer, der 
udelukkes gennem disse årsagsforklaringer. 

Men for at kunne udtale mig om konkrete og indlejrede effekter vendte jeg i 
analysens tredje lag tilbage til NAP. Jeg genlæste planen med henblik på at finde 
tilbudte positioner i planens konkrete anbefalinger. Min interesse gik altså på at 
forstå, hvordan anbefalingerne bruger modellerne for handicap og kognitive for-
styrrelser til at tænke konkrete aspekter af autistiske menneskers liv med.

Dét, jeg fandt, var, at autistiske menneskers livsvilkår på tre afgørende måder 
skabes gennem de positioner, autistiske mennesker tilbydes gennem professio-
nelle forståelser af autisme.

For det første begrundes inddragelsens af autistiske menneskers egne perspek-
tiver langt overvejende med, at perspektiverne er atypiske og anderledes. Det 
bliver dermed en grundsten for indsatsen, at de forstås som kognitivt funktions-
forstyrrede. Autismepraksis bliver ud fra NAP utænkelig uden dette aspekt, og 
det betyder, at særlige hensyn og forståelse af autistiske personers perspektiver 
forankres i en forståelse af »det autistiske blik« som skævvredet, særegent og 
ufuldstændigt. Dermed positionerer NAP det atypiske ved autistiske mennesker 
som ubrugelige forskelle.

For det andet er der på baggrund af dette syn på det atypiske en klar tendens 
til, at de konkrete anbefalinger lægger vægt på en medicinsk forståelse af han-
dicappet, hvor hjælpens udformning tager direkte afsæt i skaderne i den »natur-
lige krop.« Min analyse af forældresamarbejde og hjælp til selvudvikling viste 
således, at inklusion af autistiske mennesker går gennem en forståelse af auti-
stiske mennesker som »personer først og fremmest« og en teknisk håndtering af 
og kompensation for de naturligt skadede funktioner. Dette stiller forældrene i 
en art »ekspertposition« i forhold til deres børn, hvor de med den rette oplæring 
kan identificere og videregive brugbare oplysninger. I det omfang, den autistiske 
person har adgang til og interesse i et nogenlunde »normalt udviklet« talesprog, 
kan han eller hun selv indgå i et sådant teknisk forhold til atypiske erfaringer, 
handlinger og interesser. Også »lavt fungerende« autistiske personer forstås som 
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»personer først,« idet deres atypiske handlinger tolkes som personfremmede: ad-
færdsproblemer, stereotype interesser eller uhensigtsmæssig adfærd.

For det tredje pegede jeg på et aspekt, der går på tværs af de enkelte praksis-
ser og teknikker, nemlig det at planen betoner sammenhængen i autistiske men-
neskers liv. Men denne sammenhæng tænkes også at gå igennem en specialviden 
om, hvad autisme »indebærer.« Det betyder, at specialviden tilbyder sig som re-
levant i forhold til næsten alle aspekter af autistiske menneskers liv. Som ana-
lysens sidste afsnit viste, kan det validere negative positioneringer, som i så fald 
bliver ondartede.

Endvidere forstærkes valideringen af storylines af, at adgangen til viden sam-
tidig er en forpligtelse. For psykologer og andre professionelle er viden det, der 
giver adgang til overhovedet at kunne hjælpe og forstå autistiske mennesker. For 
forældre afhænger deres status som samarbejdspartnere af viljen til at levere 
informationer, der giver mening i denne forståelse. Og for den autistiske person 
selv, går vejen til hjælp, støtte og selvudvikling gennem viljen til at tilegne sig et 
»person first« perspektiv på »sine forstyrrelser.«

Løsningen på vidt forskellige problemstillinger tegner sig i NAP som et fintma-
sket net af vidensformidling.

Det, jeg har ønsket at udtale mig om, er et praksisområde, hvor vi som psykolo-
ger er med til at skabe nogle vilkår for autistiske mennesker. I det omfang, jeg 
har inddraget mine egne eller autistiske menneskers konkrete erfaringer, har det 
været for at pege på ikke ud fra dette praksisområde. Som Michalko skriver: »In-
terrogating and thus disturbing the places that society makes for disabled people 
tells us more about society and its conception of disability than it does about disa-
bility itself« (2002:174). Man kan sige, at jeg i analysen har søgt at destabilisere 
og kontekstualisere gældende sandheder om autistiske subjekter, men at jeg bl.a. 
gennem inddragelsen af konkrete erfaringer har fastholdt, at disse sandheder har 
subjektive betydninger og konsekvenser for autistiske mennesker som erfarende, 
forholdende og handlende. Men det er karakteristikken af nogle ens eller lignende 
vilkår, der har været i forgrunden for denne analyse af autistisk subjektivitet og 
subjektivering.

Jeg har heller ikke udtalt mig om konkrete psykologers praksis, men jeg har 
undervejs kunnet pege på den centrale rolle, vi spiller i udforskningen, beskrivel-
sen og formidlingen af, hvad det vil sige at være autistisk – og dermed det ansvar 
vi har for positioneringen af autistiske mennesker.

7.3 teknik og ViDen fortrænger mål og begrunDelSer

Forskningens omhyggelige og eksperimentelle øjebliksfiksering af »alt andet« bå-
de trækker på og medproducerer en viden om, hvad normal selvforståelse, inten-
tionalitet og meningsfuldhed er. Autisme forklares som specifikke afvig fra denne 
normalitet: theory of mind-deficit, eksekutive dysfunktioner og svag central co-
herence.

I forskningens stræben efter at isolere de specifikke forstyrrelser sættes »alt an-
det lige« gennem forsøgsopstilling, reduktion af konfunderende variable og kvan-
titative analyser. Gennem disse procedurer fortrænges spørgsmålene om, hvor, 
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hvorfor og for hvem vi udforsker netop denne funktion eller netop denne gruppe.
I interventionen er det forstyrrelserne, der søges sat lige. Inklusionen af auti-

stiske mennesker i »det virkelige liv« sker via en gennemgribende kompensation 
for de manglende færdigheder i selvforståelse, intentionalitet og meningsfuldhed. 
I det omfang, kompensationen lykkes, sætter interventionen det atypiske lige, og 
vilkårene for det autistiske menneskes deltagelse bliver da nærmest normale. 
Dermed fortrænger intervention næsten det samme spørgsmål som forskningen, 
nemlig hvor, hvorfor og for hvem, man gør en indsats. Er tilbuddet om ekspertvi-
den og autismefaglige løsninger med andre ord passende i forhold til netop denne 
praksis’ særlige mål, forudsætninger og subjektive perspektiver? Dette spørgs-
mål står i fare for ikke at blive stillet, når viden konstruerer sig selv som øverste 
kontekst for situationer, der kan indeholde sociale, politiske, værdimæssige valg. 
Tekniske løsninger fortrænger med andre ord diskussionen af både subjektive, 
intersubjektive og politiske målsætninger.

Min motivation for at skrive dette speciale var en mistanke om, at begrænsnin-
ger og problemer i autistiske menneskers liv kan hænge sammen med den måde, 
vi både stiller og besvarer et bestemt spørgsmål, nemlig: Hvordan kan det være, 
at gruppen af mennesker med diagnoser inden for autismespektret gør ting, som 
mange andre finder meningsløse, utilpassede og endog skadelige for de autistiske 
mennesker selv? 

I bestræbelsen på at inddrage subjektive og intersubjektive mål og interesser 
foreslår jeg, at vi ikke tager udgangspunkt i de »mange,« som finder autistiske 
menneskers handlinger skadelige, utilpassede og meningsløse, men at vi i stedet 
begynder at spørge, hvad mening, tilpasning og skadelighed er for de konkrete 
subjekter, der under tids- og stedbundne betingelser ses som autistiske. 

I den forbindelse må vi undgå at fastholde en bestemt idé om, hvilke love, der 
styrer »individets« udvikling, som fx Holzkamp gør det (1985; 1987), eller lægge os 
fast på, som fx Zipin (1998), at forstå grundlæggende subjektive kapaciteter som 
refleksive og integrative. 

For de potentielt skadelige og negative effekter, jeg har peget på, knytter sig i 
høj grad til forestillingen om, hvad der er »atypical personality disturbance« (Holz-
kamp 1987:110). Mit arbejde har vist, at vi bør være på vagt over for en generel 
defintion af »the man-environment relationship and the laws of individual de-
velopment« (ibid.), fordi sådanne definitioner rummer faren for at ekskludere de 
mennesker, der relaterer sig til »miljøet« på en atypisk måde. I den forstand rum-
mer Holzkamps tilgang faktisk en fare for at italesætte en naturlig krop, der, som 
Michalko påpeger, kan sætte marginaliserede erfaringer uden for vores begreber 
om det skønne, gode, naturlige og ønskværdige.

Dermed fastholder jeg den åbenhed over for subjektive kapaciteter og livsvil-
kår, som jeg antog i starten af specialet. Vi kan ikke på forhånd forankre vores 
kritik af subjektivering og eksistensbetingelser i en detaljeret karakteristik af, 
hvad det naturlige forhold mellem betingelser og subjektivitet er.
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8. Spørg: HVor, HVorfor og for HVem?
For fremtidens autismeforskning og –intervention er der for mig at se én væsent-
lig udfordring: At orientere sig mod den konkrete praksis’ »hvor, hvorfor og for 
hvem?«. Dette spørgsmål trækker på følgende opmærksomheder:

At forsknings- og interventionspraksisser er diskursivt og socialt lokaliserede 
(»hvor?«) At praksisserne retter sig mod subjekter, for hvem de har betydning 
(»hvorfor?«). Og endelig: at disse subjekter ikke på forhånd kan bestemmes og ka-
rakteriseres ud fra idealer om, hvad et subjekt kan være (»hvem?«).

I specialet har jeg givet en karakteristik af det »hvor,« som autismepraksis og 
–diskurs er indlejret i, nemlig fremherskende subjektdiskurser.

Som jeg ser det, finder autismediagnoser »aftagere,« fordi diagnoserne kan give 
en forklaring på nogle særlige erfaringer og handlemåder. Erfaringer og handle-
måder, som i dette samfund, på dette tidspunkt under disse betingelser gør denne 
gruppe af subjekter socialt forståelige som afvigende på netop denne måde. I nu-
værende autismepraksis er det benævnelsen af aspekter ved disse erfaringer, der 
kan samle dem til noget, der gennem kompensation kan indoptage autistiske sub-
jekter i en form for normalitet.

Men allerede før undersøgelsen, før diagnosen, før interventionen gøres disse 
erfaringer og handlemåder socialt forståelige som afvigende. Dette sker gennem 
in- og ekskluderende diskursive og sociale praksisser som fx sundhedspleje, bø-
ger om barnets normale udvikling, læreplaner i institutioner, pensum i skolen, 
problembaseret læring, jobannoncer, åbne kontorlandskaber, time management, 
livslang læring, projektarbejde, medarbejderudviklingssamtaler etc. Praksisser, 
der bl.a. eksisterer gennem de diskurser, jeg har redegjort for.

At modtage en autismediagnose er således ikke det med ét at lade sig discipli-
nere som anderledes – det må i høj grad ses som et forsøg på at finde ord, rammer 
og hjælp til i forvejen anderledes og udsatte erfaringer. Dette skriver jeg bl.a. i an-
fægtelse over de røster, som fra tid til anden anklager forældre for »bare« at ville 
have diagnoser til deres børn.22

I mine øjne er dette en unyttig og negativ positionering af forældre, der ikke 
tager højde for de subjektdiskurser, som er både magt- og effektfulde i den sam-
lede virkelighed, vi lever i. Mine anbefalinger går derfor ikke på, at vi opgiver tan-
ken om en indsats over for netop denne gruppe af mennesker. Trods alt tror jeg, 
at diagnosticeringen af autistiske mennesker som autistiske fanger det, at nogle 
mennesker er udskilt på særlige måder. Men den går fejl, når den accepterer ud-
skillelsen og retter sine teknikker mod kompensation af det udskilte.

Fremtidig forskning og intervention bør medtænke, at vanskeligheder og erfa-
ringer bliver til under særlige betingelser og derfor ikke er udtryk for naturligt og 
iboende afvig. De er derimod udtryk for en subjektiv håndtering af de positioner, 
der er til rådighed for både autistiske mennesker, forældre og fagfolk.

For at konkretisere, hvordan indsatsen over for autisme kan forankres i dette 

22  Professor Niels Egelund udtalte fx til Vejle Amts Folkeblad 26. 08. 2005 at størstedel-
en af de diagnosticerede børn, “bare er dårligt opdraget,” og i Politiken den 20.04. 2007 
udtalte han, at forældrene ville have diagnoser for at få adgang til specialundervisning, 
“fordi deres børn skal have den ypperste behandling.”
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»hvor, hvorfor, hvem,« vender jeg i det følgende tilbage til de effekter, jeg i kapitel 
6 læste ind i NAP og præsenterer nogle alternative former for intervention.

I afsnit 8.1 giver jeg således et alternativ til positioneringen af det atypiske 
som særegent, skævvredet og ufuldstændigt, og i afsnit 8.2 adresserer jeg de eks-
pert- og »person first« -positioner, som henholdsvis autistiske mennesker og deres 
forældre tilbydes.

De to afsnit kan tilsammen ses som nogle anvisninger til intervention og forsk-
ning, som rykker ved den validering af negative storylines, som jeg afsluttede min 
analyse af NAP med.

8.1 poSitionering af autiStiSke perSpektiVer

Hvilken betydning kan det have at opgive forankringen i det afvigende? I det 
diagnostiske observationsinstrument, ADOS, stilles der spørgsmål til den under-
søgte om job, skole, venner, følelser og interesser. Det kan fx være spørgsmål om, 
hvad man laver, kunne tænke sig at lave eller om, hvad der kan gøre én bange, 
glad eller ked af det. Men i opgørelsen af observationen bruges svarene ikke som 
information om personens ønsker, erfaringer og perspektiver. Man ser derimod 
på, om der i svarendes indhold eller form er tegn på autistiske afvigelser. En så-
dan procedure læser mellem linierne i det sagte for at kunne levere viden om »det 
virkelige problem.« 

Ideelt set burde undersøgelsen spørge til problemer, ønsker og drømme med det 
formål at kunne udtale sig om, hvad der er problemet for de involverede. Konkret 
kunne resultatet af en undersøgelse være et papir udfærdiget i samarbejde med 
den undersøgte selv og evt. netværket, som fastslog, hvilke konkrete problemer, 
de forskellige personer oplevede, og hvilken hjælp man lige nu kunne se som re-
levant.

Under de på én gang givne og foranderlige diskursive mulighedsbetingelser 
ville det imidlertid nok vise sig svært at indføre en sådan psykologisk praksis. 
Det papir, jeg foreslår, ville sandsynligvis ikke kunne genkendes som noget, der 
kunne udløse hjælp og støtte. Det er derfor tvivlsomt, om det lige her og nu ville 
kunne erstatte brugen af objektive instrumenter. Men det ville muligvis kunne 
finde plads sammen med den egentlige diagnostik, og dette kunne fremme adskil-
lelsen mellem subjektive erfaringer og »objektive« symptomer – altså en »outing« 
af, hvad det er, diagnosen gør frem for en reduktion af det subjektive til disse ob-
jektive kriterier.

Jeg har også erfaring med i samtalen (med den autistiske person selv eller 
andre involverede) at rette fokus mod, hvad det er, diagnosen gør. Dette kan man 
gøre ved at eksplicitere formålet med spørgsmålene eller ved at understrege, at de 
diagnostiske kriterier hviler på forestillinger om, hvad der er godt og normalt. Og 
at de derfor ikke automatisk giver erfaringsnære beskrivelser af konkrete men-
neskers liv. 

Med den strategi bliver samtalen og de subjektive erfaringer noget, der kan 
bruges til at rette blikket mod disse normer, frem for på den autistiske persons 
afvigelser. Samtidig er det en strategi, der er anerkendende både over for det dis-
kursive og det subjektive i at tale ud fra et handicappet perspektiv.

Mange nye psykologer er trænede i både akademisk dekonstruktion og erfa-
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ringsmættede beskrivelser. På autismeområdet ser jeg en god mulighed for og 
bydende nødvendighed af, at sådanne perspektiver finder praktisk anvendelse.

8.2 HVaD forStåelSe og SelVforStåelSe kunne Være

Som sagt betoner NAP, at informationer fra forældre efterspørges, og at forældre 
tilbydes viden om autisme. Effekten af dette er, at relationen mellem forældre og 
børn i autismefaglig sammenhæng kan begrebsliggøres som et forhold, hvor for-
ælderen er ekspert, mens barnet er et, der kan »give oplysninger.«

NAPs inkohærens peger dog på, at andre positioner allerede er mulige, og det 
er bestemt også mit indtryk, at forældre relaterer sig til deres børn på alle mulige 
andre måder end denne ekspertrolle – og at dette anerkendes af feltets prakti-
kere. 

I den specialbørnehave, hvor Anna gik, skrev man hver dag i børnenes kon-
taktbøger, både hjemme og i børnehaven. En medhjælper beskrev, hvordan Anna 
en dag havde stået og bevæget sig glad til musikken. Forældrene skrev tilbage, at 
de var glade for, at man også i børnehaven kunne se, hvordan hun lignede en lille 
stjerne, når hun stod i sollyset og dansede. For mig at se skabtes der en forbindel-
se mellem forældre og fagfolk – og måske Anna – som gik uden om ekspertrollen 
og faglig viden om autisme. Der var tale om ytringer, der satte to subjektive per-
spektiver i forbindelse med hinanden om (forestillingen om) et tredje subjektivt 
perspektiv, Annas.

Jeg mener, at sådanne forbindelser mellem autistiske børn, deres forældre og 
fagfolk skal forankres teoretisk i både forskning og intervention. At fx kontaktbø-
ger, struktur og visuelle dagsskemaer fremover bør forstås som måder at skabe 
forbindelser mellem alle de implicerede parter, frem for at være hjælpemidler, der 
kompenserer for udpegede personers fejludviklede kognition eller midler til ind-
samling af viden fra ekspertforældrene. At forstå sådanne teknikker som et mel-
lemværende frem for individuel kompensation er endnu en praktisk dekonstruk-
tion af de »naturlige funktioner,« der skabes i autismens modbillede. Det vil også 
være en måde at flytte subjektive interesser og mål i forgrunden, fordi målet med 
teknikkerne bliver det kommunikative indhold frem for det, de kompenserer for.

Sådanne forbindelser kan ikke forankres i størstedelen af NAPs teknikker og 
anbefalinger, som overraskende ofte refererer til en medicinsk handicapmodel, 
og  de kan heller ikke hente belæg i en forskning, der i den grad interesserer sig 
for udpegningen af deficit. Men de findes flere steder i den praksis, jeg har været 
i berøring med og i nogen grad i NAPs tanker om forældres og børns delte livshi-
storie (jf. kapitel 6). Det er altså allerede eksisterende praksisser, som jeg ønsker 
at forankre teoretisk.

Når det gælder autistiske menneskers egen forståelse af deres situation, ser jeg 
det som afgørende, at vi i interventionen fastholder et subjektperspektiv. I for-
hold til de, der benytter sig af talesprog enten ved at lytte, skrive eller tale, vil 
man kunne tage afsæt i nogle af de idéer, jeg har præsenteret i afsnit 8.1 om at 
fokusere på centrale livsområder og at »oute« den vedtagne normalitet. Men jeg 
finder det vigtigt, at vi ikke kun arbejder ud fra et subjektperspektiv, når vi har 
at gøre med de, der ligger nærmest »det udviklingsmæssigt normale.« Selv om et 
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autistisk menneskes adfærd for mig kan være uforståelig, vil jeg fastholde, at den 
knytter sig til dette menneskes subjektive opfattelse af situationen her og nu. 

Men hvordan kan jeg i praksis inddrage perspektivet fra en person, hvis in-
tentioner, jeg ikke lige nu forstår? Er det nødvendigt at tale og »kommunikere på 
vores måde« for at få indblik?

Williams (1992) var som voksen med som gæst på en sommerlejr for autistiske 
børn. Ét barn, Anne, kunne ikke sove, og de ikke-autistiske voksne blev ved med 
at give hende en dukke som trøst, hvilket slet ikke hjalp. Williams skriver, »Oh, 
these terrifying reminders that one is meant to be comforted by people and if one 
can’t one is meant at least to feel comforted by their effigies« (1992:177) Til forskel 
herfra trøstede Williams pigen ved at give hende en børste, nynne en særlig me-
lodi og prikke hende på armen i takt. Langsomt overtog pigen selv melodien og 
rytmen. Gennem de fælles handlinger blev Anne bragt et nyt sted hen. Williams’ 
forståelse var bygget op omkring følgende tanke: »Give her something consistent 
to hold on to, I thought.« Williams trøstede også Anne ved at vise hende en krystal  
»and I felt I could see glimpses of my grandparents in myself as I related to her 
through the object.«  (ibid.).

Williams trøst går ikke gennem en mentaliserende, syntetiserende konstrukti-
on af, hvad pigen tænker og føler, men gennem en indlevelse, som har at gøre med 
at dele nogle erfaringer og vilkår (»these terryfying reminders«), og som i hvert 
fald må ses som en dyb anerkendelse af pigens subjektivt oplevede situation; det 
er ikke pigen, der er »kaotisk,« men situationen, der mangler konsistens (»Give 
her something consistent to hold on to«).

At vi som psykologer (pædagoger, lærere) ikke altid kan kende grunde eller 
interesser, betyder ikke, at vi har ret til, endsige nytte af, at tilskrive adfærd og 
ytringer et unormalt »noget« i personen. Vi ville med fordel kunne søge hjælp til 
både forskning og intervention i de erfaringer hos »højtfungerende,« der udskilles 
gennem de samme kategorier som »svagtfungerendes« erfaringer.

Som sagt er det ikke de gældende autismeforståelser alene, som stiller autisti-
ske erfaringer uden for en normal subjektivitet. Også andre diskurser og sociale 
ordninger medvirker til, at autistiske funktionsforstyrrelser bliver en forklaring, 
man kan leve med og ud fra. 

Men det, at forstyrrelserne er en tilgængelig forklaring, er ikke ensbetydende 
med, at det er den bedste eller eneste måde at få råderet over sine betingelser på. 
Det er en tilgængelig mulighed, som løser nogle problemer og skaber nogle andre. 
Med dette speciale har jeg peget på en række effekter, som tilsammen kan gøre en 
negativ eller ondartet historie om autistiske mennesker gyldig. 

Mit håb er, at en destabiliserende og subjektorienteret tilgang, som den jeg har 
antydet, vil tilføre forskning og intervention nye forståelser. Sådanne forståelser 
vil ligesom de nuværende være særegne, fordi de foregår på bestemte tidspunkter 
og steder, men forhåbentligt mindre stereotype, idet de ikke abstrakt bestemmer 
kategorierne for forståelse men tager højde for netop disse (autistiske) subjekters 
ønsker og interesser og væren.
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