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1. Inledning 
Jag är förälder till ett barn som har autism.1 Funktionshindret kräver en djupgående förståelse 
för den tankemässiga problematik som hela tiden är närvarande i vår vardag. Mitt barn fick 
sin diagnos för 10 år sedan. Diagnosen2 innebar att mitt barns livssituation och livskvalitet 
förbättrades i ofattbar storlek då omgivningens krav på honom ändrades. Kraven blev mer 
rimliga. 
    
Vare sig med diagnos eller utan, behöver människor som har funktionshindret högfungerande 
autism eller Aspergers syndrom, hjälp med förståelsen och tolkning av ”omvärlden”. 
Människor som har funktionshindret behöver lära sig att använda redskap för att utveckla sin 
förståelse för att andra människor tänker och har känslor. De har behov av en strukturerad 
mall som hjälper dem att tänka i en vidare bana. Vidare behövs verktyg för att bryta den 
rigiditet som kan finnas då en tidigare strategi blivit ”regel”. Hjälpen behöver vara visuell, då 
den visuella perceptionen ofta är den som är starkast. Konkret, tydlig och visuell hjälp gör att 
ursprungstanken hålls kvar under den tid när samma tanke skall presenteras verbalt eller i 
text.3 
 
Den värld vi ser som det normativa är, ibland helt eller delvis, oförutsägbar och kommer att så 
förbli resten av de här personernas liv. Stressen som bildas då personernas beteende inte 
stämmer överens med det normativa, kan med visuella hjälpmedel minska radikalt. Personer 
som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom behöver tolkar eller 
tolkningsmöjligheter och de behöver redskap och träning för att utveckla sin förståelse. 
 
Min förhoppning är att den här uppsatsen kan skapa synapser mellan retoriken och 
funktionshindret. Förhoppningen ligger också i att retoriska mallar kan vara bra verktyg och 
möjligheter till eget kunskapande. Träning och förberedelse inför sociala och retoriska 
situationer. Min förväntan är att partesmodellen ligger i linje med pedagogiska fält som i dag 
används omkring personer som har autism och Aspergers syndrom. Fält som försöker att ”nå” 
förbi de barriärer ett annorlunda kognitivt tänkande kan utgöra. Förhoppningen är att 
partesmodellen skulle kunna fungera som en speciellt bra visuell karta i sociala och retoriska 
situationer. Ett redskap för kommunikation i olika former, ett redskap att lära sig av/ur, till 
vissa delar självständigt. 

2. Syfte och frågeställning 
Under mina universitetsstudier har jag slagits av hur retoriken tillhandahåller ett konkret sätt 
att hantera kommunikation. Dessa retoriska mönster, retoriska mallar, är ett verktyg för oss. 
Ett verktyg som underlättar för ett logiskt tillvägagångssätt när vi skall ta oss an och hantera 
det som krävs, om vi vill förmedla något. Retorik underlättar även då vi kritiskt vill granska 
något, argumentera eller till och med för att tänka i nya banor. Vad som sägs påverkar oss och 
orden påverkar även handling, görande och påföljder. Ord påverkar oss vare sig vi har eller 
inte har autism/Aspergers syndrom. Retorik är ett sätt att påverka, men också att kritiskt 
granska. 
 

                                                 
1 Se Bakgrund och Teoretisk beskrivning av A/S längre ner i uppsatsen. 
2 Se Diagnos längre ner i uppsatsen.  
3 Wing, 1998, s.42-48,80-81,109-110 
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Syftet är att teoretiskt undersöka om partesmodellen kan fungera som ytterligare en strategi 
vid analyserande och ”görande”. En strategi som till vissa delar kan användas utan yttre hjälp.  
Detta innan och under sociala och retoriska situationer för personer med högfungerande 
autism eller Aspergers syndrom och ibland även av hans/hennes omgivning. 
 
Kan retorikens metod att finna medel för att kommunicera effektivt och övertygande, 
partesmodellen, fungera som strategisk hjälp för människor som har högfungerande autism 
eller Aspergers syndrom? Fungera som strategisk hjälp vid tanke och kommunikation? 
Strategisk hjälp för att främja lärandet? 
 
Kan partesmodellen fungera som strategi för personer som har högfungerande autism eller 
Aspergers syndrom och för personens omgivning? 

3. Tidigare forskning 
För att få syn på beröringspunkter mellan retoriken och pedagogiken sökte jag efter tidigare 
studier med liknande utgångsläge. I Progymnasmata retorikens bortglömda text- och 
tankeform, red. Hansson, (2003) fann jag en text av Anders Sigrell. Progymnasmata och 
skrivprocessen. Där gör Sigrell en jämförelse mellan den retoriska övningsserien 
progymnasmata och den processorienterade skrivprocessen. Jag kallar den för Sigrells 
jämförelse. 

3.1. Sigrells jämförelse 
Sigrell (2003) beskriver händelseförloppet som har lett till den så kallade skrivprocessen, som 
är den rådande pedagogiska metoden inom den svenska skolans värld idag. Han beskriver 
själva utvecklingens tematiska ordning samtidigt som han diskuterar runt retoriken i den 
samma.  
 
Detta gör Sigrell för att ”Jämförelsen syftar till att lyfta fram likheter och eventuella 
skillnader, med det uttalade syftet att söka finna vägar för hur de möjligen kan komma att 
kombineras och korsbefrukta varandra för praktisk skrivundervisning,” s. 314 
 
Som exempel kan nämnas att han finner intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria, 
actio/pronuntatio i all sin tydlighet i Siv Strömquists bok Skrivboken från 1989. Medan det 
inte ens andas retorik i boken Skrivlära av samma författare, utgiven samma år.4 Han ser att 
retoriken håller på att nyskapas och att den successivt lyfts fram i de nyare versionerna av 
skrivprocessen, vilket stärker användandet av progymnasmata.  
 
Sigrell trär upp sambandet mellan retoriken och skrivprocessen på en schematisk rad i 
tematisk ordning som följer5; 
 
Expressivt skrivande       Nyretorisk skrivprocess         Australiensisk genreskola         Progymnasmata 
 
Där expressivt skrivande i ena änden står för skrivandet som en mer fri funktion till det mer 
riktade skrivandet, progymnasmata. Mellan dem sätter han den nyteoretiska skrivprocessen 
som indelar skrivandet i tre stadier och den Australiensiska genreskolan som knyter 
skrivandet till sakprosa och textmönster.  

                                                 
4 Sigrell,2003, s. 315 
5 Sigrell, 2003, s. 316 
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Detta gör Sigrell för att visa de olika riktningar skrivandet som en skapande verksamhet kan 
ta6 och för att sedan kunna jämföra och diskutera kring skrivpedagogik och retorik.7 
 
I diskussionen utför Sigrell korsbefruktningen han inledningsvis pratade om. Bl.a. lyfter 
Sigrell fram techne, copia, fronesis, logos och topikerna, i samband med progymnasmata, som 
lärospån.8 Sigrell ser progymnasmata som den retoriska övning det är, men med en mycket 
högre potential för faktisk skrivundervisning än vad progymnasmata anses ge idag.  
 
Det intressanta med Sigrells jämförelse är att den ger möjligheten att se progymnasmata i ett 
större perspektiv, den ger en ny vinkel till progymnasmata och dess användning. Sigrells 
jämförelse belyser det redan belysta, progymnasmata är ett bra redskap för att träna konsten 
att skriva. När han förskjuter perspektivet från ett görande (öva progymnasmata) till ett 
analyserande (varför progymnasmata), skapar han vilja att fundera ur nya perspektiv.  

4. Metod och material 
Metoden är en komparativ litteraturstudie av pedagogik vid högfungerande autism/Aspergers 
syndrom och partesmodellen. Den jämför tre pedagogiska fält (schema, sociala berättelser, 
och seriesamtal,) med den retoriska processen att förbereda ett tal, partesmodellen. 
Jämförelsen görs genom att fråga efter likheter och skillnader. Den frågar om det finns 
beröringspunkter och i så fall vilka. Analysen undrar om det finns ett förhållande mellan de 
tre fälten och partesmodellen vad det gäller möjligheterna att komma runt funktionshindrets 
problematik. Detta görs för att sedan kunna diskutera om partesmodellen kan fungera som 
ytterligare en strategi vid sociala och retoriska situationer för personer som har högfungerande 
autism eller Aspergers syndrom. En strategi där vissa delar eventuellt kan användas 
självständigt. 

4.1. Metodproblem och begränsning  
Ett metodproblem som är uppenbart är att jag redan har en tydlig tanke om att de tre 
pedagogiska verktygen och partesmodellen är att likna vid varandra. Det är som sparka in 
redan öppna dörrar. Det vill säga, jag förväntar mig att det är på ett sätt, i så stor utsträckning 
att jag kan missa om det är på ett annorlunda vis. Kanske missar jag ”skogen”, för att som 
ordspråket lyder, man ser inte skogen för bara träd. Men det kan också resultera i att nya 
dörrar öppnas, då nyfikenheten väcks på själva ”skogen”, som i Sigrells jämförelse. Skogen 
kan här vara andra användningsområden av partesmodellen. 
 
Arbetet med uppsatsen inleddes via flera personliga kontakter med en person som har diagnos 
Aspergers syndrom. Tanken var en empiri runt partesmodellens användande. Denna empiri 
skulle erhållas via intervjuer. Ganska snart förstod jag min egen begränsning. 
Funktionshindret i sig självt gör att just den här sortens kvalitativa intervjuer kräver en 
mycket tydligare struktur än den planerade, då nya trådar hela tiden vävs in i den ursprungliga 
väven under samtalets gång. Möjligheten att nysta upp den ursprungliga tråden finns där, men 
den metod jag förberett förmådde inte det. Samtalet styrdes vid varje tillfälle över till andra 
ämnen och därför tas inte det materialet med.  
 
                                                 
6 Sigrell, 2003, s.317-327  
7 Sigrell, 2003, s.327-329 
8 Sigrell, 2003, s.328 f 
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Vidare hade jag fått ett löfte från en personal som lovat höra sig för om en intervju med 
person som läser retorik på gymnasienivå. Personen var enligt personal ”mycket intresserad 
av retorik”. Detta skulle ha kunnat innebära ett möte med en person som kan tala OM retorik, 
för att ”retorik” har blivit ett specialintresse. Ett specialintresse där vem som sade vad och när, 
kan återges med en kirurgs exakthet, men där intresset inte ligger i det den här uppsatsen vill 
titta närmare på. Det skulle också ha kunnat bli så att jag i mötet fått träffa en person vars 
exakthet, (och styrkan i den) gjort att allt jag sagt noggrant tolkats och vägts på guldvåg. Jag 
kan mycket väl blivit värderad utifrån retoriska grunder, för att sedan upptäcka att jag faktiskt 
inte håller måttet att skriva någonting som ens andas retorik.  
 
Tyvärr blev det ingen intervju, av andra orsaker. Därför väljer jag en litteraturstudie om och 
kring funktionshindren högfungerande autism och Aspergers syndrom. Därefter gör jag en 
komparativ studie mellan tre pedagogiska fält och partesmodellen..   
 
Min tolkning avgör därmed vilka delar ur litteraturen runt funktionshindret och retoriken som 
bör lyftas fram. Önskvärt vore en empiri där personer som har högfungerande autism eller 
Aspergers syndrom kommit till tals.  

4.2. Disposition 
Uppsatsen tar avstamp från en inledning som ger en inblick i min förförståelse. Därefter 
kommer syfte och frågeställning, som följs av tidigare forskning, metod och bakgrund. 
Bakgrunden ger information om funktionshindrets medicinska historia. Därefter kommer en 
teoretisk beskrivning av dels diagnoskriterier, diagnos och det funktionsnedsättande som 
berör kommunikationen. När den teoretiska beskrivningen är gjord tas de tre komparativa 
fälten upp. 
 
Det första pedagogiska fältet som tas upp är schemat. Detta för att schemat är det verktyg som 
brukas mest frekvent av skola, omsorg och habiliteringar runt om i landet idag. Därpå tas 
sociala berättelser och seriesamtal upp då de är stöd för personer som har autism eller 
Asperger syndrom i sociala och retoriska situationer.  
 
Efter de tre fälten kommer ett teorikapitel. Teorikapitlet inleds med retorikens 
kommunikationsteori. Detta för att det i analysen och diskussionen skall finnas ett verktyg för 
beskrivning av hur kommunikation lärs. Kommunikationsteorin följs av partesmodellen, 
retorikens metod för att kommunicera effektivt och övertygande, då den är det de tre fälten 
skall jämföras mot.  
 
Teorikapitlet följs av analys och redovisning av jämförelsen, samt av diskussionen. 
Diskussionen förs med fokus på om och varför de olika delarna i partesmodellen skulle kunna 
fungera som en strategi för personer som har A/S och personens närstående. Då och då 
tangerar diskussionen även hur. Därefter kommer slutsatser och sammanfattning. Uppsatsen 
avslutas med litteraturlista och källor. Det finns en bilaga, Bilaga ett. 

5. Bakgrund  
Samhället inrymmer en mängd olika individer och därmed lika många personligheter som 
individer samhället innehåller. En ganska stor mängd av dessa individer har av samhället fått 
någon form av diagnos.  
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Diagnosen har givits för att förståelsen för individens funktionshinder skall öka. Ökar 
förståelsen, minskar inte funktionshindret, men däremot det som orsakar problem i och 
omkring funktionshindret i sig.  
 
Här i Sverige finns det rättigheter för personer med funktionshinder av olika slag. Rättigheter 
som bland annat innebär att personen fritt skall kunna röra sig i den egna omgivningen och i 
samhället. Rättigheter som gör att personerna skall ha tillgång till hjälpmedel och personligt 
stöd för att klara av ett så normalt liv som möjligt i samhället. 
  
Funktionshinder kan t.ex. vara att inte ha förmågan att gå, av olika orsaker. Är omgivningen 
medveten om den nedsatta förmågan att gå, anpassar och förhåller sig omgivningen till detta 
faktum. I det här fallet erbjuds en rullstol, lägenhetsanpassning till funktionshindret, färdtjänst 
och kanske även personlig assistans för hjälp med intimhygien. Funktionshinder kan också 
innebära inre funktionshinder. De inre funktionshindren kan vara svårare att förstå för 
omgivningen då de inte alltid syns eller märks. De kan därför vara mer funktionshindrande för 
personen då omgivningen ställer orimliga krav utifrån vad de ser. 
 
Inre funktionshinder är precis som de yttre av varierad funktionsnedsättande art. Personer som 
har högfungerande autism eller har Aspergers syndrom, får dessutom inte alltid en diagnos. 
Ofta för att de ”klarar” sig trots att deras funktionshinder komplicerar deras vardag på ett 
många gånger ofattbart vis. Kvinnor och män som har fått diagnos som tonåringar eller vuxna 
beskriver detta. De beskriver ett utanförskap och en hjälplöshet som ofta blir följden av de 
krav omgivningen ställer på dem.9 Krav som kräver möjlighet att förstå och att kognitivt 
omsätta normativa sociala mönster, symboler och kroppsspråk, vilket är själva problematiken.  
 
Detta går att jämställa med krav av omgivningen på personen som inte kan gå. Krav som; 
Kom nu går vi. Vi skall ju gå nu! –gå då, men seså, GÅÅ DÅ! Eller; Varför reser du dig bara 
inte och hänger med ut? Vi sticker nu, häng med! Vad tråkig han/hon är som aldrig följer 
med! Skillnaden ligger i att funktionshindret för personer som har högfungerande autism eller 
Aspergers syndrom inte syns, då problemet är kognitivt. En person som inte kan gå, kan ofta 
tala om att han/hon är oförmögen till detta. En person som har autism eller Aspergers 
syndrom kan lika ofta inte berätta om sin oförmåga, då det kan vara en del av själva 
funktionshindret. 
   
Vad innebär då funktionshindret högfungerande autism eller Aspergers syndrom för 
personen? 

5.1. Högfungerande autism/Aspergers syndrom (A/S) 
Högfungerande autism och Aspergers syndrom är funktionshinder som innebär ett annorlunda 
sätt att tänka, att tolka kommunikation. Idag finns ingen forskning som entydigt kan säga vad 
detta beror på, men det finns mycket forskning runt funktionshindret. Psykologi och forskning 
har betraktat det annorlunda (det icke normativa) beteendet, perceptionen och kognitionen och 
därefter sammanställt det till en diagnos. Det vill säga en beskrivning av beteende, perception 
och kognition. Diagnosen (se längre ner i uppsatsen, under diagnoskriterier och diagnos) ger 
en inblick i hur funktionshindrande problematiken kan vara och vilken sorts stöd som det kan 
finnas behov av.  
 
Idag finns det många vuxna personer som berättar om sina livslånga funktionshinder, vilket 
ökar förståelsen för att autism och Aspergers syndrom finns, även utan diagnos. 
                                                 
9 Grandin,1994, Gerland,1996, Nordgren,2000, Lindqvist,2004  
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Högfungerande autism och Aspergers syndrom behöver inte synas/märkas, men är 
funktionshindrande i den grad personen eller omgivningen upplever det funktionshindrande. 
 
Autismspektrum är ett samlingsnamn för olika kombinationer av de i grad varierande 
kriterierna. Grundproblematiken är autism. Högfungerande autism innebär bland annat en 
senare språkutveckling medan Aspergers syndrom inte har en klinisk signifikant försening av 
språkutvecklingen. De båda diagnoserna innebär ett utvecklat tal och finns inom 
autismspektrum. 
 
Då det funktionshindrande för personer som har högfungerande autism i grunden är att 
jämställa med det funktionshindrande för personer som har Aspergers syndrom10, kommer de 
båda härefter att benämnas A/S.  A/S är en förkortning av Aspergers syndrom. 

5.2. Historia 
Fallbeskrivningar om personer som sannolikt haft autism finns daterade till 1799, långt före 
barnpsykiatrins korta historia.11 Berättelser och legender med ännu äldre ursprung finns 
också. Klinisk och dokumenterad kunskap refereras historiskt till en ursprunglig artikel som 
skrevs 1943 av en österrikisk barnpsykolog, verksam i USA, Leo Kanner. 12  
 

Han beskrev en störd språklig utveckling, med inget tal alls eller ekolali, papegojliknande 
härmningar. Han noterade ett tvångsmässigt motstånd mot förändringar och överkänslighet 
för yttre stimuli, i form av ätproblem, rädsla för höga ljud och oväntade rörelser. Han såg 

också en begränsad spontan aktivitet och repetitiva beteenden (stereotypier).13 
 
Samtidigt studerade och skrev den österrikiske barnläkaren Hans Asperger på sin 
doktorsavhandling (utkom 1944) som bygger på fyra äldre pojkars avvikande beteende. De 
här pojkarnas beteende var i stort sett som i Kanners studie, skillnaden var att de också hade 
stora fin- och grov-motoriska problem. Asperger beskrev också en alldeles särskild förmåga 
till logiskt och abstrakt tänkande.14 
 
Lorna Wing och Judith Gould gjorde på 1970-talet en studie på barn med olika 
funktionshinder och fann då barn med de beteendemönster Asperger beskrivit.15 Wing 
utvecklade därefter en teori om ett autismspektrum från autistiska drag till grav autism. Hon 
definierar de tre områden där beteendet avviker. 
 

Wings symtomtriad 
1.nedsättningar i den sociala interaktionsförmågan. 
2.nedsättningar i kommunikationsförmågan och i förmågan att fantisera. 
3.repetitiva och stereotypa aktiviteter.16 

     
 
 
 

                                                 
 10 Gillberg, 1999, s.19 
11 Frith, 2000, s.28ff 
12 Wing, 1998, s.19 
13 Rubin 2006, s.21 
14 Rubin, 2006, s.22 
15 Wing, 1998, s.21  
16 Wing 1998, s.38-53 
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Wing beskriver också en bedömning av den sociala samspelsförmågan, där det finns fyra 
huvudgrupperingar. 
  

1.Den avskärmade gruppen.  
2.Den passiva gruppen.  
3.Den aktiva, udda gruppen  
4.Den överdrivet formella, högtravande gruppen.17  

 
De två sista grupperna kallas ibland lindrig autism, men bedöms oftare högfungerande autism. 
Lorna Wing m.fl. kallar detta också för Aspergers syndrom18, här A/S. 
  
År 1986 kom den första självbiografiska boken ut. Tempel Grandin skrev om sig själv i boken 
”Emergence:Labeled Autistic” och öppnade ögonen för funktionshindret ur sitt perspektiv. 
1992 infördes diagnosen Aspergers syndrom i Sverige.  
År 2000 kom boken ”Jag avskyr ordet normal; Vuxna med Aspergers syndrom”19, som visar 
att människor som har A/S kan klara sig utan diagnos, men ofta blir mycket hjälpta av att ha 
en diagnos. Diagnosen är idag ett accepterat redskap för att öka förståelsen runt 
funktionshindret i de flesta sammanhang. 

6. Teoretisk beskrivning av A/S 
Teoretisk förståelse för funktionshindret A/S kan fås via diagnoser som kommit ur klinisk 
forskning. Den kliniska forskningen har studerat synliga beteenden i samband med 
funktionshindret och jämfört med normativa grupper. Förståelsen på djupet, innebörden av att 
tänka på ett annorlunda vis än det normativa, kan få ”normativa” ta in. Finns det inte en 
diagnos, för att personen som har A/S klarar av att anpassa sig, minskar den möjligheten 
ytterligare.   

6.1. Diagnos  
Diagnoskriterierna vid autism är: 
Kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig social interaktion. 
Kraftig begränsning av förmågan till ömsesidig kommunikation, inklusive begränsning i 
språkförståelse, gestförståelse, symbolförståelse samt svårigheter och avvikelser när det 
gäller förmågan att uttrycka sig verbalt och icke-verbalt. 
Kraftig begränsning i beteenderepertoaren och förmågan att fantisera med utstuderade 
ritualbeteenden, märkliga rutiner eller extremt avvikande lekbeteende.20 
 
Gillberg hämtade de här kriterierna ur DSM-IV21, där varje kriterium är utförligt specificerat. 
För en diagnos krävs att symtom från minst ett av de tre områdena skall ha funnits före tre års 
ålder för diagnos autism.22 Diagnoskriterierna är i stort sett de samma för Aspergers syndrom, 
frånsett att personer som har fått diagnosen Aspergers syndrom har haft en normal 
språkutveckling.23 
 
                                                 
17 Wing, 1998, s.38ff 
18 Gillberg, 1999, s.18f 
19 Nordgren, Malin 
20 Gillberg 1999, s.19-20 
21 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM-IV, är den fjärde upplagan. 
22 Gillberg, 1999, s.19f 
23 Wing, 1998, s.32 
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Trots all denna tydlighet, faller diagnostisering av enskilda barn och vuxna mellan stolarna. 
Barn och vuxna kan förbli utan diagnos då de inte har specifika svårigheter när omgivningen 
är tydligt strukturerad, som den är vid till exempel en testsituation. Ytterligare områden som 
försvårar för en korrekt diagnos beskrivs så här: 
 
 1. Funktionsnedsättningar som ibland är subtila och svåra att upptäcka kan visa sig på 
många olika sätt. 
   2. Autismspektrumstörningar kan förekomma på alla nivåer av allmän begåvning, från 
grava funktionshinder till högt över genomsnittsnivån. 
   3. De kan uppträda tillsammans med alla andra fysiska funktionshinder eller 
utvecklingsstörningar. Epileptiska anfall är särskilt vanliga. 
   4. Förändringar i beteendemönstret kan förekomma med stigande ålder. 
   5. Beteendet kan variera beroende på miljön. Det är ofta värre hemma där det är mycket 
annat som kräver föräldrarnas uppmärksamhet, än det är i en välordnad skola eller klinik. 
   6. Beteendet kan variera beroende på den person barnet eller den vuxne är tillsammans 
med. Det är alltid bättre med en vuxen som har erfarenhet av att arbeta med autism än det är 
med oerfarna personer eller i ostrukturerade grupper. Vissa vuxna som är högfungerande, 
Tex. de med det mönster som beskrivs av Asperger, behöver inte visa några tecken på sina 
funktionshinder när de befinner sig i sådana situationer med bara en annan person. Detta 
gäller även intervjuer med psykiater. Problemen avslöjas i deras livshistoria, speciellt i sättet 
på vilket de hanterar händelser som de finner obehagliga. 
   7. Utbildning påverkar beteendemönstret. 
   8. Varje individs egen personlighet lyser igenom och påverkar beteendet.24  
    
Detta innebär att det finns personer som inte har en diagnos för att de beter sig normativt. När 
förmågan att anpassa sig, döljer funktionshindret, uppstår ofta en dissonans. Ibland beter sig 
personen normativt och ibland irrationellt, detta för att vissa delar är utvecklade medan andra 
inte är det. Kraven på personen ligger då ofta på en nivå som inte är relevant då de ställs efter 
”det synliga”. Både underkrav och överkrav orsakar problematik. Därför  är en diagnos viktig 
för att personerna i lugn och ro skall kunna utveckla sin förståelse i det tempo som passar dem 
bättre. 
 
Varje diagnos är att se som en beskrivning av vad omgivningen ser eller har fått sig berättat. 
En diagnos är ett hjälpmedel för personen och för personens omgivning, att öka förståelsen 
runt funktionshindret och den problematik som finns.   
 

Författaren Gunilla Gerland har själv diagnos inom autismspektrat. Hon föreläser även runt 
ämnet autism. På Certecs25 hemsida beskriver hon att autism förutom diagnoskriterierna är:  

 
”Ett sätt att vara, intimt förknippat med individens personlighet”. 

Hon beskriver också att personer med autism  
”… saknar social intuition. (Detta leder till att de uppfattas som avvisande, tjatiga, 

ointresserade och så vidare när de inte alls menar att vara det)”  
personerna ”… tänker konkret och tolkar språket ofta bokstavligt. 

(Men har också ibland utvecklat en mycket egen logik, eller rentav begränsad symbolik,  
på vissa områden som kan vara viktig att komma underfund med om man vill förstå och 

hjälpa en person med autism.)”  
och ”… uppfattas ofta som ’okänsliga’ men är snarare överkänsliga 

                                                 
24 Wing 1998, s.30 
25www.certec.lth.se  
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 (Det faktum att många inte förstått meningen med att visa eller kommunicera sina känslor 
tolkas många gånger felaktigt som att personen inte skulle ha känslor.)”  

samt att ”…har svårigheter med kommunikation och samspel med andra (Flera tycker 
 illa om att vara i grupp med andra, många behöver en mycket lugn och ’avskalad’ miljö, 
tydliga budskap och vägledning i hur - och varför - man kommunicerar med andra)” . 26 
 
Med Gerland och andra som kan beskriva, inifrån, ökar omvärldens nyfikenhet på personen. 
Fokus ändras från beteendet och diagnosen är att se som ett hjälpmedel för att förstå en annan 
kultur, en kultur som har sitt eget signum och egna ”traditioner”. Utan diagnosen lägger 
omgivningen märke till den andra kulturens traditioner och reagerar med att placera in 
beteendet i ett ”dom där”-perspektiv. De här traditionerna, som ibland är mycket annorlunda 
än det normativa, gör att det kan bli en vi och dom situation när vi möts. Kulturen är ett 
socialt hinder, ett funktionshinder. Kulturen är som att vara blind, bara för att den blinde lär 
sig att använda hjälpmedel får den blinde inte synen tillbaka.  
 
Diagnosen reder väg för viljan att lära sig om den normativa kulturen. Ibland blir dock 
effekten den motsatta, vilket än mer ökar behovet av rätt argumenterande verktyg. Diagnosen 
är till för att kalibrera vilka redskap för exempelvis kommunikation som är rimliga. Kurvan i 
en diagnos är föränderlig över tid och är helt individuell. Några områden som berör tänkandet 
och därmed kommunikationen är theory of mind, kognitiv flexibilitet, visuell kognition och 
begåvningsprofilen.   

6.2. Theory of mind 
Personer som har A/S känner av sitt utanförskap, sitt annorlunda sätt att vara och tänka. 
Föreställningsförmåga, theory of mind, är en process som kan orsaka detta. Barn utvecklar 
automatiskt denna funktion. Förloppet är att barnet först tar i och tittar på olika föremål i sin 
omgivning. Därefter börjar barnet använda sakerna till vad de är avsedda till, för att sedan 
leka, låtsas att föremålet är något annat.27 Gradvis växer insikten om en annan dimension, 
theory of mind, fram. Föreställningsförmågan inrymmer förståelsen för andra människors 
känslor och tankar. 28 
  

Om man inte mentaliserade skulle det leda till en försämrad förståelse av mänskliga 
förhållanden och beteenden i vardagliga situationer. I själva verket den typ av vetenskaplig 

förståelse som behaviorismen ålägger sig när han eller hon observerar djur eller människor. 
Behavioristen försöker dra slutsatser om allmänna regler genom beteendet i sig utan att göra 

några antaganden om inre tillstånd eller drifter”.29 
 

 
Uta Frith är en av de tre forskare ( Frith, Baron-Cohen och Leslie) som har utvecklat tester för 
att kunna studera bl.a. theory of mind funktionen. Ett av dessa tester är ”Sally och Anne”. 
 
Två dockor används och en liten scen framställs som följer: 
 
Det här är Sally. Sally har en korg.    
Det här är Anne. Anne har en låda. 
 

                                                 
26 Gerland 2006, www.certec.lth.se 
27 Wing, 1998, s.26 
28 Wing, 1998, s.26 
29 Frith 1999, s. 29 
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Sally har en kula. Hon stoppar kulan i sin korg. 
Sally går ut. 
 
Anne tar kulan och stoppar den i lådan. 
 
Nu kommer Sally tillbaka. Hon vill leka med sin kula. 
 
Och så ställs frågan: Var kommer Sally att leta efter sin kula?  
 
Det normativa svaret är ”i korgen”, eftersom betraktaren förstår att Sally förväntar sig att 
kulan skall ligga kvar i korgen när hon kommer tillbaka. Sally har inte sett att Anne har flyttat 
kulan. Det är först efter att Sally ser att kulan är borta som hon letar i lådan, alternativt frågar 
Anne. Det är föreställningsförmågan, mentaliseringen, av att som publik tänka sig in i att 
Sally inte har sett det vi har sett, som är nyckeln i theory of mind. Barn som har A/S svarar 
därför ”i lådan”30.  
 
Vidare beskriver Frith att barn som har autism, som intellektuellt klarar av att lösa en mängd 
logiska problem, faktiskt var oförmögna att lösa Sally och Anne-testet.  
 

Avsaknaden av theory -of –mind gör att vi bättre kan förstå den mängd av skenbart 
osammanhängande beteendesymtom som vi har tagit upp i tidigare kapitel. 

 Det som ofta framstår som ett språkproblem kan bättre förstås som ett problem som hänför 
sig till de mentala tillståndens semantik. Det som framstår som ett problem vad gäller 

känslorelationer kan på liknande sätt förstås som en konsekvens av oförmågan att till fullo 
inse vad det innebär att ha ett medvetande och att tänka, veta, tro och känna annorlunda än 

andra. Det som ofta framstår som ett problem när det gäller att lära sig att bli socialt 
kompetent kan förstås ur exakt samma perspektiv: att till det yttre lära sig de sociala reglerna 

är inte tillräckligt, utan det krävs också en förmåga att läsa mellan raderna, 
 ja att läsa andras tankar.31 

 
 
Theory of mind  utvecklas vanligtvis vid 4-5 års ålder och det är en informationsbearbetning 
som hos barn, utan funktionshindret A/S, sker omedvetet. För personer som har autism eller 
Aspergers syndrom krävs dock en ofta mycket krävande, tidsödande och medveten process. 32 
 

Nivån på utvecklingen av ’theory of mind’ är, även vid autism, förknippad med 
språkförståelse. Vissa barn kan klara de enklare testen, men klarar inte av mer komplicerade 
’theory of mind-uppgifter’. När unga vuxna med det av Asperger beskrivna mönstret testas, 

kan vissa klara alla test fastän de visar en markant avsaknad av förståelse för andra 
människor i verkliga livet.33 

 
Detta gäller även skeenden och vanliga händelser i vardagen, som titeln i Dahlgrens 
avhandling antyder: Varför stannar bussen när jag inte ska kliva av?34 Möjligheter att träna sig 
i theory of mind finns. Kaland beskriver att ny experimentell forskning visar att barn med 
autism kan lära sig föreställningsförmåga med hjälp av strukturaliserad undervisning, men att 
barnen sedan inte generaliserar kunskapen i sociala situationer.  
                                                 
30 Frith 2000, s.179-180 
31 Frith 2000,s.195 
32 Dahlgren, 2002, s.2, paper II s.21, paper III s.19 och paper V s.15 
33 Wing 1998, s.92 
34 Dahlgren, 2002 
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Dock finns det möjligheter att strukturerad träning av föreställningsförmågan över längre tid 
kan leda till utveckling av förmågan även i sociala situationer och kommunikativ förståelse.35 
 
Det får inte glömmas bort att det finns en enorm styrka i ett annorlunda sätt att tänka. Styrkan 
ligger i att omgivningens tro/norm/tyckande ofta inte är lika relevant för personen som har 
A/S. Denna kognitiva skillnad kan göra att personen opåverkad fördjupar sig i något ämne 
som intresserar och därigenom når helt andra nivåer.  
 
Temple Grandin36 och Susanne Schäfer37 är två personer som har diagnos inom 
autismspektrum. Grandins forskningsresultat runt djurhanteringsburar, visar på hur det 
annorlunda tänkandet kan fokusera och därmed finna vägar som tidigare varit outforskade.38 
Medan Schäfer har vänt sina ”svagheter” till en enorm tillgång och styrka i sitt arbete med 
optiska linser. Det har börjat som ett specialintresse och utvecklats till yrkeskarriärer, inte 
planlagt och definitivt inte problemfritt, men ändå. 
 

6.3. Kognitiv flexibilitet 
Föränderlig kontext kan ställa till med problem för personer som har A/S. För att byta 
perspektiv behövs en kognitiv flexibilitet. Detta är ytterligare ett område som personerna har 
svårt med.39 Förändras kontexten eller sammanhanget, kan personerna känna det som om en 
helt ny situation inträffat, det bli ogripbart. Strategin kan då vara att hålla fast vid gamla 
rutiner. 
 

”Man kan uppfatta det så att de har ett >>enkelspårigt<< tänkande [Minshow m fl 1992]. 
De har svårt att ställa om och anpassa sig till förändringar och misstag.  
De kanske bara har ett enda sätt att angripa ett problem, vilket gör att de  

behöver hjälp med att tänka i alternativa banor.”40 
 
Problemet med att låsa sig fast vid ett enda sätt att handla, göra, kan bli att samma misstag 
upprepas gång på gång utan att personen förstår varför misstaget återkommer. Den här 
rigiditeten finns med hela tiden i olika grad och den kan göra att kommunikationen, 
argumentation och förståelse för andra lösningar uteblir eller att den blir mycket enkelspårig 
och därmed låst.  

6.4. Visuell kognition   
Genom att tänka och ibland att känna visuellt, underlättas förståelsen för abstrakta begrepp. 
Att tänka i bilder, mönster eller färger istället för i ord, är vanligt förekommande hos personer 
som har A/S. Abstrakta begrepp kan ses som den boksida där det stått om det. Temple 
Grandin kan t.ex. se och tolka abstrakta begrepp så, eller genom visualisering.41  ”…- genom 
att exempelvis låta en >>mental videoinspelning<< registrera förändringar i molekylernas 
strukturer”42 skriver Attwood. På så sätt får hon tillgång till annars oåtkomlig abstrakt 
information. Grandin omvandlar begreppen till konkreta och ibland rörliga bilder. 

                                                 
35 Kaland (red. Andersson), 2001, s.2 
36 Genom dörrar, 1994 
37 Stjärnor, linser och äpplen - att leva med autism, 1996  
38 Grandin, 1993, s.8 
39 Attwood, 2000, s.138f 
40 Attwood 2000, s.138 
41 Attwood, 2000, s.147 
42 Attwood 2000, s.148 
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Visuell kognition är normativ för personer som har A/S, så länge den visuella kognitionen inte 
handlar om tankar och känslor. Där är förståelsen under normal nivå. Forskning tyder också 
på att förmågan att upptäcka falsifierade bilder och teckningar inte är några utmärkande 
problem.43 Medan det talade försvinner. Grandin beskriver själv det så här:  
”Allt mitt tänkande är visuellt och jag har svårt att klara långa sekvenser av verbal personlig 

information. Skrivna instruktioner är lättare för mig att följa än talade.”44 
 

6.5. Begåvningsprofil 
Begåvningsprofilen är den kurva som visar var flest personer, i en viss ålder, befinner sig på 
en skala. Den visar en normativ utvecklingsnivå inom olika områden. Test som mäter 
begåvningsprofilen är ett sätt att få syn på styrkor och svagheter. I testsituationer visar 
personer som har A/S ofta god förmåga i fråga om ordens innebörd, faktiska informationer, 
matematik och blockmönster-test. Testerna visar att det hos vissa barn råder stor avvikelse 
mellan verbal IQ och performance IQ.45 Det vill säga mellan att förstå språket, vad orden 
betyder och hur språket ageras, uttrycks i handling, förstås genom handling. 
 
Ofta är den höga språkförståelsen och faktainformationen det som vi refererar till och 
identifierar som hög intelligens, vilket inte är den hela sanningen. Intelligensen runt 
förståelse, bildarrangemang och absurditeter kan vara så avvikande att den totala IQ-kvoten 
ligger under den normala. Om personen inte vet om sitt funktionshinder är det svårare att 
finna hjälpmedel och strategier.  Den ojämna begåvningsprofilen gör att omgivningen ibland 
inte förstår att personer som har A/S lever med stora problem kring andra aspekter av livet. 
Som exempel är subtil medveten kommunikation, som innebär att ta den andres perspektiv i 
en kontext, ett av dessa områden.46 Begåvningsprofilen ändras inte, men färdigheterna går att 
förfina under hela livet. 
 
För att kompensera det annorlunda sättet att tänka och för att minska den förhöjda stressnivå 
som kan bli effekten då krav ställs på ett beteende som motsvarande det normativa, behövs 
visuella strategier för att träna och utveckla sin förmåga. Många pedagogiska hjälpmedel har 
arbetats fram genom åren. Tre områden som är till för att hjälpa personer som har A/S, med 
strategier vid tänkande, lärande och kommunikation är: schema, sociala berättelser och 
seriesamtal. 

7. De tre komparativa fälten 
Forskningen som har mest betydelse för personen som har A/S och personens omgivning är 
den som studerar beteendet. Genom att studera beteenden har olika pedagogiska verktyg tagits 
fram. Personer som har A/S behöver ibland hjälpmedel för att förstå och därigenom få 
kontroll över sociala och retoriska situationer. Yttre kommunikation till personen ingår i detta.  
 
Då ett av områdena omfattas av svårigheter att ta in yttre verbal information, har visuella, 
informativa och tydliggörande hjälpmedel utformats.  

                                                 
43 Kaland (red. Andersson), 2001, s.2 
44 Grandin, 1993, s.8 
45 Attwood, 2000, s.135 f 
46 Attwood, 2000, s.136 
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Att just de här tre fälten tas upp är för att de fungerar som tal eller argumentation. En 
argumentation för en ökad förståelse och för att personen själv skall lära sig olika strategier i 
samband med sociala och retoriska situationer. 
  
De tre fälten schema, sociala berättelser och seriesamtal är visuella övertygande medel eller 
tal, med en reflekterande sida. Fälten är strategiska och logiska för att underlätta förståelsen. 
Fälten presenteras i sociala och retoriska situationer. De är logiska, trovärdiga och beskriver 
hur sociala situationer och kommunikation normativt fungerar, för att övertyga mottagaren. 
Målet är att personen skall ta in teorin och omvandla den till praktik, med sikte på att 
personen så småningom självständigt skall kunna använda dem som strategier. 
  
Den reflekterande sidan utgörs av att mottagaren genom att delta i planeringen av verktygen, 
efter hand själv börjar reflektera över alternativen. Inget av fälten är tvingande, endast 
rådgivande. Även om de ibland kan hanteras på ett felaktigt sätt, likt retoriken, så ger de 
strategier till personer som har A/S.  

7.1. Schema  
Scheman brukas generellt av alla människor, till och ifrån. Schemat används för att inte 
belasta hjärnan med information som lätt kan försvinna eller få en mer diskret plats och 
prioritet när annan kunskap skall införlivas.  Det kan vara i form av filofaxer, att-göra-listor, 
noteblock, lösa papperslappar, datoriserade kalendrar och av andra mer eller mindre snillrika 
uppfinningar. Scheman eller andra yttre ej flyktiga och abstrakta påminnelser, gör att personer 
som har A/S kognitivt kan hantera kommande händelser.  
 
Schema används ofta som ett pedagogiskt verktyg för personer som har A/S, det tydliggör tid, 
då tiden varken syns eller känns. Tiden är abstrakt och därmed mycket svår att hantera för 
personer som har A/S.47 Men ett schema kan ha fler funktioner. Schemat kan vara ett ytterst 
väl fungerande hjälpmedel för att dämpa den stress som personer som har A/S kan hamna i 
vid förändringar eller vid stressande aktiviteter. Schemat redogör visuellt för den tid och vad 
som ligger framför i tiden under förmiddag, eftermiddag, vecka, år osv.48 
 
För att kunna genomföra arbetsuppgifter självständigt krävs ibland visuella hjälpmedel, och 
det kan, som nämnt, vara tryckt text. Den tryckta texten omvandlas till förståeligt material via 
ögat istället för genom örat. Om personen sedan skall kunna respondera på det skrivna, 
behöver det skrivna ha en tydlig struktur. 
 
Wings symtomtriad beskriver just den nedsatta föreställningsförmågan och att schemat kan 
hjälpa till så att den svårigheten kompenseras. Upprepade verbala och fysiska handlingar kan 
på så sätt minimeras, då personen har en planerad struktur och känner sig lugn med den. 
Strukturen schemat ger, ökar möjligheten till flexibilitet då stressen minskar.49  
 
Dessutom hjälper schemat personerna som många gånger har svårigheter med det receptiva 
språket, att motta information. Den muntligt givna instruktionen ”försvinner”, medan det 
nedskrivna är kvar. Den visuella informationen ger en kontinuerlig utväg när den muntliga 
instruktionen för länge sedan är borta. Faherty (2002) beskriver också att schemat för en del 
personer behöver vara mycket detaljerat, medan det för andra räcker med hänvisningar eller 
symboler för vad som skall göras för att det skall bli gjort.  
                                                 
47 Wing, 1996, s.98f 
48 Faherty, 2002, s.38-49 
49 Peeters, 1998, s.159 
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Ofta finns viloaktiviteter inplanerade med avpassade mellanrum. Detta för att påminna och 
motivera att vila, rast, är viktig. Att markera in en viloaktivitet och att sedan göra den, kan 
vara avgörande för om dagen fungerar ”hela dagen”.50   
 
Aktiviteter som frukost, lunch och fika kan också bokas in. Detta görs för att den nya 
aktiviteten  lätt skall kunna förutses och inte ställa till problem då den kognitiva flexibiliteten 
behöver ett synligt stöd för att byta fokus. Schemat minskar störningsmomentet runt 
ordningsföljden, byten av aktiviteter, förflyttningar och därmed minskar den mentala oron. 
Visuella scheman reder ut ordningsföljden under dagen. Den förtydligas, och planeras i detalj 
för att dagen skall flyta på utan att personen störs av funderingar över Vad som händer sedan, 
När det skall göras osv.51   
 
I en del scheman står det även med vem, var och hur aktiviteten skall göras. Detta hjälper 
personer som har A/S att kunna förutse och ha kontroll på sin omgivning. Blir det 
förändringar kan personen enkelt stryka över det förändrade, men ändå ha kvar stommen som 
den var från början. Visuellt syns förändringen och det kan vara en trygghet att se den 
konkret. Personen behöver på så sätt inte undra över om det är något som blivit ogjort eller 
bortglömt, fokus behålls på det som är i nuet. 52 
 
Mesibov (1995) säger att det finns två typer av scheman som ger struktur, det gemensamma 
och det individuella schemat. Det individuella schemat skall ge svar på53: 
 
     1. Vad skall göras 
     2. Hur mycket skall göras 
     3. När är det klart 
     4. Vad händer därefter 
 

”Visuella instruktioner är användbara komplement till arbetsuppgifter. Det vanligaste 
exemplet är en mall som visuellt visar hur en uppgift skall utföras och var viktigt material 

skall placeras. Mallar är bra för elever med autism för att de ger instruktioner på det sätt som 
är enklast för dem att förstå. Mallar klargör uppgifter, ordningsföljder, relevanta begrepp 
och andra viktiga instruktioner. De är viktiga verktyg i undervisning och syftar till att få 

elever med autism att fungera i samhället utan direkt handledning av en vuxen.”54 
 
Förutom scheman som strukturerar tiden finns det strategier, hjälpmedel, som strukturerar och 
beskriver socialt samspel och retoriska situationer. Det kan göras via sociala berättelser och 
seriesamtal och ger en tydlig mall inför en social situation eller en kommunikation. 

7.2. Sociala berättelser  
När två människor möter varandra sker ett ”osynligt” givande och tagande av subjektiva 
signaler. Sociala och kulturella koder läses blixtsnabbt av från båda håll. Varje träff 
underlättas av att de som möts använder samma eller liknande signaler. Önskvärda reaktioner 
på sociala situationer är ofta det normativa. Sociala berättelser utgår från att informera om det 
normativa till personer som har A/S som har intakta grundläggande språkliga färdigheter. 

                                                 
50 Faherty, 2002, s.38-49 
51 Mesibov, 1995, s.4 
52 Wing, 1996, s.100 
53 Mesibov, 1995, s.5 
54 Mesibov 1995, s.7 
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Personer som har svag förmåga att förstå det sociala samspelet och att respondera på det men 
som har språk.55  
 
Sociala berättelser och seriesamtal har utvecklats av Carol Gray som pedagogiska verktyg i 
arbetet med barn inom autismspektrum. Sociala berättelser och även seriesamtal har sedan 
”spridits” även till andra verksamheter och åldersgrupper i samhället. De sociala berättelserna 
ger konkreta sociala strukturkartor medan seriesamtalen bygger på den visuella styrkan. De 
tydliggör ogripbara företeelser på ett konkret sätt och de finns visuellt kvar efter samtalet.56  
 
”Sociala berättelser är korta berättelser som beskriver en social situation och de önskvärda 

reaktionerna på denna. Berättelserna kan användas i en rad olika sammanhang och 
 till att lära ett helt spektrum av sociala färdigheter.”57  

 
Det finns tre grundläggande meningstyper som används i det pedagogiska arbetet. 
Beskrivande, direktiva och perspektiva. Som regel inleds den sociala berättelsen med en 
beskrivande mening. Beskrivande meningar ger grundläggande information om en situation 
eller händelse och vilka personer som är involverade. Den beskriver objektivt situationen steg 
för steg. 
 
Exempel på beskrivande meningar, 

”Människor som känner varandra hälsar på varandra. 
Ibland nickar de och ler mot varandra. 

Andra gånger sträcker de fram höger hand, trycker varandras händer, 
 ler och pratar med varandra.” 58 

 
Därefter kommer perspektiva och direkta meningar. Perspektiva meningar beskriver andras 
reaktioner på en situation. De förklarar ibland andras tankar, känslor, åsikter och varför andra 
reagerar som de gör. 
 
Exempel på perspektiva meningar, 

”De människor jag känner, tycker om när jag hälsar på dem. 
När jag hälsar på dem och ler blir de glada. 
De förstår att jag vill vara trevlig med dem. 

Då blir de också trevliga mot mig.”59 
 
Direktiva meningar är särpräglade, individuella påståenden som talar om vad som förväntas 
av personen som har A/S i en viss situation. 
 
Exempel på direktiva meningar, 

”När jag möter någon som jag känner kan jag le och säga >>hej<<. 
Jag kan se på henne/honom och le, vinka eller bara nicka med huvudet. Kanske ler han/hon 

också mot mig. 
När någon räcker fram handen för att hälsa på mig, kan jag räcka fram min högra hand och 

trycka den andres hand. 
När jag besöker släktingar och goda vänner, kan jag ge dem en kram.”60 

                                                 
55 Kaland, (red.Andersson), 2001, s.2 
56 (red.) Andersson, 2001, s.10 
57 Mesibov 1995, s.7 
58 Kaland, (red. Andersson) 2001, s.3 
59 Kaland, (red. Andersson) 2001, s.3 
60 (Kaland, (red. Andersson) 2001, s.3 
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För att den sociala berättelsen ska kunna ge individuella och lämpliga strategier samlar 
anhörig eller personal in detaljerad och objektiv information om den sociala händelsen. 
Informationen skall svara på frågeställningarna; när och var uppstår situationen, vilka är de 
inblandade, hur lång tid håller den på, hur börjar och slutar den, vad händer och varför. 
Informationen skall också svara på vilka eventuella aktiviteter som föregår eller följer efter 
situationen och på så sätt är en del av den, samt om det finns olika variationer på situationen.61  
 
Tranqvist och Falkmer beskriver även kontrollmeningar. Meningarna är redskap att använda i 
situationen för att påminna om varför det önskade beteendet skall göras. De meningarna kan 
utgå från de specialintressen som personer inom autismspektrum ofta har. Därefter skrivs den 
sociala berättelsen av anhörig eller personal, som sedan sätter sig med personen och går 
igenom den.62 
 
Den sociala berättelsen ger vägledningar till personer inom autismspektrum, som gör det 
möjligt att ta första steget i sociala situationer eller andra skeenden. De ger också en skriftlig 
förlaga och ett klarlagt tillvägagångssätt för handlingar.63 

7.3. Seriesamtal 
Seriesamtal har också utvecklats av Carol Gray. Seriesamtalen bygger på den visuella styrkan 
hos personer som har A/S. De tydliggör ogripbara företeelser på ett konkret sätt. Seriesamtal 
är ett ritat visuellt hjälpmedel vid samtal eller samspel.64 
 
”Serien” ritas under samtalets gång. Tempot i samtalet sänks och fokus förskjuts inte lika lätt 
som i ett vanligt samtal. Tekniskt sitter samtalets deltagare bredvid varandra för att kunna se 
serien från samma håll när den ritas. Man använder papper och penna eller en whiteboardtavla 
som är tillgänglig för deltagarna.65 
  
Andersson beskriver seriesamtalets upplägg så här:  

”Man talar om vad som händer, vad som har hänt eller vad som skall hända.”… 
”Deltagarnas tankar, känslor och avsikter ses som lika viktiga  

som det de faktiskt säger och gör, och illustrerar därmed sociala beteenden  
som annars är abstrakta och svåra att förstå.”66 

 
Seriesamtalet innehåller dels grundläggande samtalssymboler och dels personliga symboler. 
Samtalssymbolerna representerar grundläggande konversationsbegrepp. Att lyssna, att 
avbryta, att prata högt, att prata tyst, att prata och tankar. Det personliga symbollexikonet 
innehåller symboler som är speciella för personen, ex personer, platser och begrepp.67  
 
Ämnet väljs och seriesamtalet blir en slags berättande och klargörande intervju om en speciell 
händelse eller situation. Intervjun behöver en struktur som kan erhållas genom 
frågeställningar.   
 
 
 
                                                 
61 Kaland, (red. Andersson), 2001, s.4f 
62 Tranqvist & Falkmer, (red. Andersson) 2001, s.8 
63 (red.) Andersson, 2001, slutord 
64 (red.) Andersson, 2001, s.10 
65 (red.) Andersson, 2001, s.10 
66 Andersson, 2001,s.10 
67 (red.) Andersson, 2001, s.11  
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Frågeställningarna är; 
Var är du? 
Vilka andra är där? 
Vad gör du? 
Vad hände? 
Vad gjorde de andra?  
Vad sade du då? 
Vad tänkte du när du sa det? 
Vad sa de andra? 
Vad tänkte de andra när de sa så? 
Vad tänkte de andra när de gjorde så?68 
 

Seriesamtal om kommande händelser eller situationer, ger personen en möjlighet att 
överblicka och vara införstådd med det som skall ske, på ett liknande sätt. Det som skall 
diskuteras liknar ett schema, fast ett schema om hur situationen kan bli/vara. Här svarar 
samtalet på vad som förväntas av personen och omgivningen. Samtalet sammanfattas och 
pappret delas upp i serierutor där det väsentliga ritas in för att strukturera och minimera den 
mängd bilder som annars lätt blir följden. Seriesamtalet ger minneshjälp till personer som har 
A/S, då en bild är lättare att komma ihåg än muntlig information.69 
 
De tre pedagogiska fälten som skall jämföras med partesmodellen, är strategiskt upplagda för 
att personer som har A/S skall få redskap för att utveckla sin förståelse för sociala situationer. 
De kan används av andra, för att personer som har A/S skall få insikt i sociala eller retoriska 
situationer. Och ibland tillverkas de av personer som har A/S, i samma syfte. Förståelsen för 
hur personerna lär sig och för hur de omvandlar kommunikationen till egna personliga 
strategier säger dessa tre fält inget om. Då intentionen är att studera om partesmodellen kan 
vara ytterligare en redskap för personer som har A/S och personens omgivning, behövs 
begrepp för den diskussionen.  De begreppen hämtar jag ur retorikens kommunikationsteori.  

8. Teori  
Skeenden, förekomst och andra områden där människan behöver ett enhetligt språk finns det 
allmänt olika begrepp för. Begreppen och deras ursprung hjälper till att sätta gemensamma 
ord på teorin, reda ut och öka förståelsen för den. De retoriska begreppen ger en insikt, ger ett 
språk för språket, samtidigt som de förklarar användandet av begreppen. 
 
Teoriavsnittet inleds med tre begreppspar ur retorikens kommunikationsteori. De tre 
begreppsparen ger en förklaring till hur lärandet fungerar. Här beskrivs de tre aktiviteterna 
theoria, poiesis, och praxis som ger upphov till tre mänskliga färdigheter och kunskaper, 
episteme, techne och fronesis. För att förstå det generella kunskapandet runt kommunikation 
och lärande, går teorin genom de tre paren utan fokus på någon enskild.  
 
Därefter kommer Partesmodellen, retorikens metod för att finna medel att kommunicera 
effektivt och övertygande. Modellen är ett retoriskt, didaktiskt verktyg för att förbereda ett tal. 
Delarna beskrivs var för sig så att läsaren lätt skall kunna orientera sig i materialet och följa 
med i analysen och diskussionen. 

                                                 
68 Andersson  2001, s.12 
69 Andersson, 2001, slutord 
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8.1. Retorikens kommunikationsteori 
När vi skall förstå hur kommunikation skapas och lärs, kan vi använda oss av tre begreppspar. 
Aristoteles försökte systematisera, sortera och beskriva det som hände i och runt talandet.70  
Bland annat beskrev han theoria, episteme, poiesis, techne, praxis och fronesis. De tre 
begreppsparen utgör också en grund i förståelsen hur personer som har A/S kan ta in och 
omvandla den teoretiska och praktiska kunskapen i ett längre perspektiv, vilket är ett av målen 
med de tre pedagogiska fälten.  De utgör även en grund i förståelsen för hur omgivningen kan 
hjälpa till med den processen genom att de beskriver hur kommunikation lärs. 

8.1.1. Theoria 
Aktiviteten theoria är viljan att veta varför något händer. För att kommunikation och lärande 
skall sökas och därmed äga rum, behövs nyfikenheten. Begreppet theoria användes om själva 
aktiviteten, att utforska världen. Aristoteles menade att det var en praktisk aktivitet i verbal 
förmåga. Omvärlden utforskades och ordet, teorin, nedtecknades.  Detta är en teoretisk 
aktivitet. Sökandet efter sanningen och kunskapen är driften bakom theoria. Ordet, är vägen 
till svaret, vetenskaplig kunskap, episteme. Genom viljan att veta vad som händer, theoria, 
kommer vi till episteme.71 

8.1.2. Episteme 
När en människa har sökt kunskap under lång tid, skapas en skicklighet, en duglighet i att veta 
varför något är som det är, en skicklighet. Aristoteles såg episteme som den skickligheten, det 
kunnandet.72 När en theoria blivit episteme, innebär begreppet något ”som inte kan vara på 
annat sätt”.73 Episteme är när teoretisk kunskap borgar för skickligheten i att till exempel 
kommunicera. Det är via teorin som man beskriver episteme, ”…en konstruktion i ord, en 
produktion av väl konstruerade beskrivningar som hänger samman i ett system och är 
användbara för att orientera sig inom olika områden i världen,…” 74. Nyfikenheten och 
handlandet får en teoretisk sida som ger uttryck i teoretisk kunskap, episteme.  

8.1.3. Poiesis  
Aktiviteten poiesis är hur vi gör och vad vi gör, själva görandet. Poiesis är även att 
”…åstadkomma något utan att behöva reflektera över hur och varför det sker, …”75 Det kan 
innebära att framkalla eller förändra skeenden, sinnesstämningar och känslor när vi 
kommunicerar.  Poiesis behöver inte vara planerad men måste vara målfokuserad. Det är en 
handling som styr techne. När poiesis bearbetas teoretiskt, kan poiesis kallas vetenskap. 
Poíesis är ett görande. När handlingen som upprepas beskrivs och läggs fram, kan den 
tolkas/brukas av andra.76 Genom att ”göra” når vi ett praktiskt vetande, techne. 

8.1.4. Techne 
När en människa samlar på sig erfarenheter gör hon det både teoretiskt och praktiskt. Den 
praktiska kunskapen kallade Aristoteles för techne och den grundar sig också i erfarenheten. 
Det handlar om orsak och verkan, den ena i teori och den andra i praktik. Techne är en 
praktisk kunskap och ett praktiskt vetande om, samt ett produktivt kunnande om hur att 
kommunicera.  
                                                 
70 Hellspong, 2004, s.24f 
71 Ramírez ,1995, s.8, 12, 32, 36, 38 
72 Ramírez ,1995, s.12, 19, 41, 74 
73 Ramírez ,1995, s.41 
74 Ramírez ,1995, s.74 
75 Ramírez ,1995, s.66 
76 Ramírez ,1995, s.9, 51, 58, 77, 102, 108, 117, 127, 184 
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Techne är ”… en beskrivning av lämpliga förfaringssätt”77, kunskapen om att nå önskat mål. 
Målet skulle kunna vara hantverket, produkten eller hur att förmedla kunskap. Om techne inte 
övas, praktiseras, kan det falla i glömska. Techne är en praktisk färdighet.78 

8.1.5. Praxis  
Aktiviteten praxis är utryck för ett handlande, en praktik.79 Att tala är till exempel praxis. 
Praxis aktiviteter ”(att tänka, att uppskatta, att respektera, att sörja, att älska, att leva) uttrycker 
livskvaliteter som är meningsfulla – och inte instrumentella – för människor i deras liv.”80  
Praxis behöver inte lämna några spår eller synliga resultat efter sig, även om så ofta sker. 
Praxis är teoretisk och analytisk aktivitet inom kommunikationen. Det finns svårigheter att 
tydligt skilja poiesis och praxis, då det är olika sätt att se på samma företeelse. Släktskapen är 
att någonting sker, särskillnaden ligger i varför det sker. När god praxis utövas/sker, uppstår 
handlingsklokhet, fronesis.81 

8.1.6. Fronesis 
När en människa har förmåga att handla klokt och godhjärtat, samt har förmåga att disponera 
sina handlingar på ett förnuftigt sätt, kallade Aristoteles det för fronesis.82 Fronesis är inget 
man innehar, det förvaltas genom de gärningar man gör. ”Den som blir klok i handling kan 
inte begå dumheter. Man kan vara klokare eller dummare, men man handlar inte sämre än vad 
man förmår.”…”En frónimos besitter förmågan att begå rätt handling på rätt plats och i rätt 
ögonblick, vilket visar hans karaktär. Därmed innebär fronesis i handling ett igenkännande 
och ett riktigt bemötande av en konkret handlingssituation i all sin kontextuella detaljrikedom, 
utifrån ett slags universell eller allmängiltig (men inte abstrakt) kunskap som förvärvats 
genom långvarig erfarenhet.” 83 Med andra ord, fronesis kommunicerar så klokt att 
omgivningen förstår, oavsett vilken omgivningen är. 

8.1.7. Sambandet theoria-episteme, poiesis- techne, praxis- fronesis 
Theoria, episteme, poiesis, techne, praxis och fronesis bildar tre begreppspar som behandlar 
kommunikation och lärande-processer i dess olika former. Ramirez (1995) skriver att de inte 
stod skilda från varandra utan att de verkar i ett sammanhang, vilket möjliggör 
kommunikation och hur den lärs. Han beskriver relationen mellan begreppen så här:84  
 

Theoria ⇒ Episteme 
Paret visar en slags teoribildning.  
Genom processen, theoria, når vi den teoretiska kunskapen, episteme. 
Poiesis ⇒Techne 
Paret visar ett slags tekniskt kunnande. 
Genom görandet, poiesis, når vi det praktiska vetandet, techne 
Praxis ⇒ Fronesis 
Paret utgör praktik. 
Genom handlandet, praxis, når vi den praktiska visdomen, fronesis. 

      

                                                 
77 Ramírez ,1995, s.162 
78 Ramírez ,1995, s.74ff, 161f 
79 Ramírez ,1995, s.III 
80 Ramírez ,1995, s.128 
81 Ramírez ,1995, s.8 - 10 
82 Ramírez, 1995, s.160 
83 Ramírez ,1995, s.161 
84 Ramírez, 1995, s.8 



 21

Ramirez förklarar förhållandet mellan begreppen på följande vis:  
”… såväl episteme som  techne är beroende av språket och av språkligt formulerad kunskap 

(de hänger samman med objektiverad kunskap eller kunskapsresultat) medan fronesis 
bestämmer själv över språket, så att språket är beroende av fronesis snarare än tvärtom”.85 
Fronesis ger betydelse åt det vi gör, själva visdomen, och att vi bara kan lära oss den genom 

handling. För att uppnå en bra förberedelse inför något, krävs både fronesis och techne.86 

8.2. Partesmodellen, Talets förberedande 
Vikten av de olika delarna i talet och dess disposition har givits olika stor betydelse och det 
görs än idag. Beroende av användningsområde, läggs tyngdpunkten på den del som har mest 
betydelse och i vilken kontext delen skall ingå.87 Detta är en utveckling som levandegör 
retoriken, där utvecklingen är eller gör ny kunskap av den äldre. När ett tal arbetas fram utgår 
arbetet enligt den retoriska traditionen utifrån fem delar, partes.88 Inventio, dispositio, 
elocutio, memoria, pronuntiatio. Detta är tillvägagångssättet den retoriska traditionen 
erbjuder.  
 
Hellspong (2004) skriver att rhetórices pártes framhåller regler och metoder som ger svar på 
frågan ”Hur gör man ett tal?”  
 

Vidare skriver han: 
 ”Utgångspunkten är föreställningen att det arbete som leder fram till ett fullbordat tal består 

av ett antal åtskilda delar eller faser, som var och en uppmärksammar en särskild sida av 
talet. Delarna bygger på varandra, så att en tar vid där den andra slutar.”89 

 
Aristoteles bockade av de fem delarna på handens fem fingrar, men Hellspong skriver på ett 
naturligt sätt intellectio innan inventio, varför jag också beskriver talets sex delar här. 

8.2.1. Intellectio 
Intellectio innebär ”förståelse”, att förstå uppgiften90. I intellectio gör den som skall förbereda 
talet en djupare analys av den retoriska situationen. Utan den förberedelsen kan talet inte 
formuleras på ett för situationen konkret vis.  
 
Analysen avser först att ta reda på: 

• Vilken sorts retorisk situation är det här? 
• Vem eller vilka människor ingår i den retoriska situationen?  
• Vem eller vilka vänder du dig till i talet? 
• Vad är talets övergripande syfte? Det finns olika syften, informativa, instruktiva, 

attitydskapande, handlingsutlösande, emotionella och sociala. Hur vill du att 
lyssnaren/na skall reagera? 91  

 
 
 
 

                                                 
85 Ramírez, 1995, s.162 
86 Ramírez, 1995, s.160ff 
87 Cassirer, 1997, s.28, 51f 
88 Cassirer, 1997, s.17 
89 Hellspong 2004, s.55 
90 Hellspong, 2004, s.55 
91 Hellspong, 2004, s.77ff 
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Sedan analyseras: 
• Vilken typ av tal behövs för att uppnå det? 
• Vilket ämne skall talet handla om? 
• Vilka är de inre premisserna? De förutsättningar som hänger samman med talare och 

lyssnare. Vilken förförståelse, värderingar och intressen har jag som talare och vilka 
har min publik? Genom att se talet från båda parters håll från början, undviks misstag 
som t.ex. att talaren lägger sig på ”fel” nivå. Talet anpassas till dem som skall lyssna. 
Vad förväntar sig lyssnarna av talet? Talaren tänker också igenom sin relation till 
publiken och hur publiken ser på sin relation till talaren.  

• Vilka är de yttre omständigheterna? Var och när skall talet hållas? Är den tiden och 
platsen bättre eller sämre än annan? Behöver talet delas upp i mindre delar och vid fler 
tillfällen? 92  

 
Intellectiodelen handlar med andra ord om de konkreta förutsättningar som den retoriska 
situationen har och följs av inventio.93 

8.2.2. Inventio 
Inventio vars egentliga betydelse är ”uppfinnande, uppletande”, avser att hitta uppslag. I 
inventio söker talaren efter talets innehåll och struktur. Innehållet som skall presenteras är 
talarens tankar. För att de skall bli tydliga och bli en helhet för mottagaren, behövs både 
fantasi och logik. Strukturen är det logiska mönster, eller hellre, den tanketråd talaren väljer 
att använda sig av. En sådan retorisk tanketråd är topiken. Med hjälp av speciella topiker kan 
talaren belysa ämnet och hitta och leverera en röd tråd i talet.94  
 
Topos/Topiker 
Topos betecknar plats, en tankeplats och ett tankeuppsamlingsställe. Topiker används ofta 
inom retoriken som bas för argumentation.95 Ur topos växer nya tankar och idéer fram. 
Topos/topiker kan fungera som en kom-i-håg-symbol. En symbol som förändras och 
utvecklas medan den tolkas.  
 
Logiska topiker hjälper talaren att vidga sin vy omkring ämnet, de definierar, generaliserar, 
specificerar och jämför.96 Logiska topos/topiker är frågor som; 
definition: beskriver och preciserar ämnet  
generalisering: drar allmänna slutsatser och sveper över ämnet 
specificering: detaljredovisar ämnet 
jämförelse: belyser begrepp som har likheter eller olikheter med ämnet97 
 
Topiker kan också vara frågeställningar som för talet framåt. 
 

”Om du skildrar en handling kan du använda vissa topiker för att 
 inte glömma bort någon viktig aspekt. I klassiska retorik är de  

knutna till sju frågor: Vem? Vad? Hur? Varmed? Var? När? Varför?”98 
 

Framför allt kan topiken fungera som en idéspruta och förstärkare av resonemang.  
                                                 
92 Hellspong, 2004, s.83ff 
93 Hellspong, 2004, s.89 
94 Hellspong, 2004, s.55, 79ff 
95 Johannessen, 2004, s.285 
96 Hellspong, 2004, s.94ff 
97 Hellspong, 2004 , s.104 
98 Hellspong, 2004,s.105 
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”Att Vico betonar inventio lyfter fram topos, de sökställen för idéer som finns på alla 
kunskapsområden. Dit kan eleverna gå för att få kreativa impulser. Ju fler topos de 

behärskar, dess bättre kan de se frågor från olika håll och föra mångsidiga resonemang.”99 
 

När inventio, talets stoff och struktur är funnen är det dags för dispositio. 

8.2.3. Dispositio   
Dispositio avser ”placering” och här disponeras de delar talet innehåller.100 I dispositio 
fördelar talaren sitt stoff och bestämmer sig för vilka delar talet skall innehålla, hur de skall 
placeras och hur de skall sammanlänkas på för talet bästa sätt.101 Dispositio handlar inte 
enbart om att ordna stoffet, utan om hur stoffet ordnas så att lyssnaren steg för steg leds mot 
talets mål, att övertyga.102 Ett övertygande tal delas enligt klassisk disposition in i fem delar: 
Exordium, narratio, partitio, argumentatio/ demonstratio, recapitulatio/conclusio.103 Tonvikten 
har lagts vid de olika delarna i olika tider och epoker i retorikens historia.  
 
Exordium 
Exordium är själva inledningen. Avsikten är att göra mottagarna för budskapet välvilligt 
stämda, uppmärksamma och påverkbara.104 
 
Ad Herennium (2005) beskriver ingående att exordium har fyra sätt att bestämma sig för hur 
talet karaktär skall formas och inledas för att åstadkomma det. Först har vi genus causae 
honestum, det är det respektabla sättet. Där väljer talaren om talet skall ingripa till förmån för 
det som är värt att försvaras eller gå till angrepp mot det som enligt norm bör bestridas. Sedan 
har vi genus causae turpe, det vanhedrande, som är när något aktningsvärt angrips eller något 
nedsättande försvaras. Därefter kommer genus causae dubium. Där karaktäriseras det oklara.  
Det vill säga, karaktären på det som skall talas om, framställs som antingen respektabelt eller 
vanhedrande. Till sist har vi genus causae humile, det triviala, där beskrivs talets karaktär som 
om det talaren skall ta upp är något betydelselöst, till och med lite löjesväckande.105 Exordium 
skall påverka mottagarna av talet i en för det kommande talet positiv riktning redan 
inledningsvis. 
 
Narratio 
Narratio är sakframställningen i talet. Det finns tre olika sorter/delar av narratio. En del är 
händelseförloppets redogörelse och en annan är tilltroförstärkningen som också 
misstänkliggör eventuell motpart. Tilltroförstärkningen gör en utvikning eller förbereder inför 
sådant som kommer senare i talet. Den tredje sorten kan i sin tur delas in i två delar, en runt 
händelser och en runt personer. Delen runt händelsen kan indelas i fabel, historia, berättelse. 
Medan delen runt personerna innehåller olika sinneslägen och växlingar i livet. Narratio har 
tre ”regler”; kort, klar och sannolik. Med andra ord berättar talaren bara det nödvändigaste, i 
ordningsföljd och det som är vanligt, förväntat och naturligt i narratio.106 Narratio skall 
beskriva talets grund på ett för mottagarna förståeligt vis. 
 

                                                 
99 Hellspong, 2006, s12 
100 Hellspong, 2004, s.55 
101 Hellspong, 2004, s.107 
102 Karlberg & Mral, 1998, s.28 
103 Hellspong, 2004, s.119 
104 Ad Herennium, 2005, s.21, Quintilianus, 2002, s.56f 
105 Ad herennium, 2005, s.21ff 
106 Ad herennium, 2005, s.26f 
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Partitio  
Partitio är till för att underlätta för åhöraren. Åhöraren skall sedan lätt kunna följa med och 
vara förberedd på vad som komma skall i talet.  
Detta gör talaren genom en redovisning av talets händelseförlopp. Talaren kan redovisa 
händelseförloppet genom att annonsera ”först skall jag prata om –sedan -sist”.107 
Partitio skall tydliggöra talets struktur för mottagaren, så att mottagaren lätt kan följa med i 
talets händelseförlopp. 
 
Argumentatio/Demonstratio 
Argumentatio innebär att redovisa huvudtanken, grundtanken eller den tes talaren har. Här 
utformas argumentet och det kan göras genom fem på varandra följande delar108; Propositio, 
ratio, confirmatio, exornatio och conplexo. Propositio är att göra ett påstående, medan ratio är 
att ge ett skäl för påståendet. Confirmatio är att redovisa ett stöd för skälet (confirmatio är 
bevisningen och confutatio är motbevisningen)109. Exornatio är står för att försköna, dekorera 
tesen, grundtanken och conplexo är att sammanfatta argumentation. 
 
Demonstratio innebär att bevisa huvudtanken och att organisera all fakta så att 
ställningstagandet blir klart och tydligt. Demonstratio har två filialer, dessa är probatio och 
refutatio. Probatio tar parti för talarens ställningstagande med positiva motiveringar, medan 
refutatio tar hand om eventuella invändningar och motsatta meningar.110 
 
Argumentatio och demonstratio skall föra fram det talaren önskar föra fram till mottagarna på 
ett så övertygande sätt att mottagarna känner att det är eller kan bli deras egen åsikt.  

Peroratio 
Peroratio, slutframställningen eller avslutningen har två syften. Den skall repetera det tidigare 
sagda för att lyssnaren skall komma ihåg vad talaren tidigare sagt. Peroratio skall också 
påverka lyssnarens känslor.111 Här kan talaren tacka för sig och därmed avsluta den talet på ett 
tydligt sätt.112 I Recapitulatio repeteras de viktigaste argumenten.113 Medan Conclusio 
innehåller tre moment. De tre momenten är enumeratio (rekaputilation), amplificatio, 
(utbroderande) och commiseratio (vädjan om medlidande). Det första momentet sammanfattar 
och påminner, det andra använder allmänna argument för att engagera lyssnarna114 och det 
tredje lockar fram mottagarens empati.115 Peroratio skall avsluta talet så att mottagarna känner 
sig dels helt införstådda och dels berörda av det sagda. 
 
Efter dispositionen är grunden lagd för talet, nu skall talet formas med språket. 

8.2.4. Elocutio 
Elocutio betyder ”utsägande”, här utformas talet.116 I elocutio väljer talaren vilken språklig 
dräkt talet skall få, hur talet skall presenteras för att väcka intresse, motsvara förväntningar 
och eventuella krav. Genom talarens stilval, kan talet mottas olika. Därför behöver talaren 
noga avväga stilvalet.  
                                                 
107 Karlberg & Mral, 1998, s.29 
108 Ad Herennium, 2005, s.57 
109 Ad Herennium, 2005, s.29 
110 Hellspong, 2004, s.119 
111 Quintiliuanus, 2002, s.65f 
112 Hellspong, 2004 , s.119 
113 Karlberg & Mral, 1998, s.29 
114 Det finns nio underregler som beskriver hur det kan gå till. 
115 Ad Herenninum, 2005, s.70 
116 Hellspong, 2004, s.55 
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Talhandlingarna är olika beroende av syfte. De kan mana till handling, citera, instruera, 
upprepa, trycka på, varna osv. För att inte tråka ut lyssnarna och för att förstärka det sagda 
använder talaren olika stilfigurer som retoriken beskriver.117 
 
När väl elocutio är gjord, går talaren över till nästa del.   

8.2.5. Memoria 
Memoria betyder ”minne”, här övas talet. I memoria övar talaren in sitt tal med alla sinnen 
delaktiga. Memoria behöver inte innebära att lära sig talet utantill, men väl.  
Vid Tex. en argumentation är det bra om talaren lärt sig vilka delar som inleder och 
huvuddelen/arna som följer på dem, men även avslutningen då den är lika viktig som de 
övriga. Har talaren en enkel och tydlig disposition ger det i sig inre stödord att fästa upp talet 
på.118 Det är ingen slump att Aristoteles valde att dela in talet i fem delar. Konkret och enkelt 
”bockas” delarna av mot handens fingrar.   
 
Nu när talet är inövat och memorerat, är det äntligen dags att framföra det. 

8.2.6. Pronuntiatio/Actio  
Pronuntiatio betyder ”uttal”, här framförs talet. Pronuntiatio är själva aktionen, att använda 
språket som kommunikationsmedel i talsituationen. Talaren kan välja om talet skall framföras 
helt memorerat, direkt ur minnet, delvis memorerat ur minnet eller improviserat.  
Här kommer också betoning, hastighet och uttal in. När talaren framför talet, skall de ske 
genom fronesis, dvs. med ett gott omdöme, dygd och välvilja119. Fronesis återkommer längre 
fram i uppsatsen.  
  
Actio betyder ”handlande” och här avses det yttre uppträdande talaren visar. Det är ett 
uttrycksmedel vid sidan av ordet, kroppsspråk, kläder, placering i rummet och andra yttre 
subtila signaler en talare förmedlar. Actio inbegriper också de hjälpmedel en talare kan ta med 
sig, blädderblock, PowerPoint osv.120 Genom actio kan talaren förmedla tyst kommunikation 
som kulturtillhörighet eller klassdito. Hur actio tas emot beror på åhöraren, hur åhöraren 
tolkar talarens framställning genom sin egen förförståelse. 
 
Partesmodellen ger en tydlig struktur när talaren skall forma sitt tal. Innehållet och 
placeringen av delarna i partesmodellen, materialet, fångas upp ur copia. Copia är det 
överflöd, den grund av ord och uttryck, som ligger och gror hos talaren, färdigt. Det erbjuder 
talaren en vinkel, stil, argument eller tillvägagångssätt och närmandestrategi till det som skall 
sägas eller skrivas.121 Det är där förståelsen för vad åhörarna kan ta till sig har sina rötter. 
Talet formas och talaren förmedlar ur sitt eget copia.  
 
 

                                                 
 117 Hellspong, 2004, s.162f 
118 Hellspong, 2004, s.55, 173f 
119 Hellspong, 2004, s.55,175-181 
120 Hellspong, 2004, s.55,181ff 
121 Crowley & Hawhee, 2004, s.32,62 
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9. Analys och redovisning 
Personer som har A/S behöver visuell hjälp för att theoria alls skall infinna sig. Theoria, 
processen, behöver föreställningsförmåga. För att kompensera den bristande 
föreställningsförmågan används bland andra de tre pedagogiska fälten. Steget till episteme är 
helt beroende av detta visuella stöd. Genom att få hjälp med svagheterna (theory of mind) 
genom görandet, underlättas poiesis. Poiesis skapar på så sätt möjlighet för ett techne. Men 
återigen, utan visuellt stöd med strategierna för praxis, hur det skall gå till, stannar det vid ett 
mekaniskt upprepande. Praxis blir inte till fronesis om den kognitiva flexibiliteten hindrar 
praxis att ta nya vägar.  
 
Och -om fronesis bestämmer över språket, som Ramirez skriver, det vill säga att språket är 
beroende av fronesis, kommer personer som har A/S aldrig till en klok och god förmåga att 
disponera sin kommunikation. Det vill säga, utan yttre hjälp. Kan partesmodellen fungera som 
den strategin?  
 
För att svara på det görs först en komparativ analys mellan de tre pedagogiska fälten för 
personer som har A/S och partesmodellen. Analysen är en jämförelse mellan de tre 
pedagogiska verktygen och partesmodellen för att se om det finns beröringspunkter i 
materialet mellan de olika fälten och partesmodellen. 
 
De tre pedagogiska fälten används frekvent som hjälpmedel. De är bra verktyg som kognitivt 
fungerar mycket väl, då de kommunikativt når förbi de svårigheter personer som har A/S har. 
Verktygen strukturerar olika sociala situationer och det utvecklar en förförståelse hos 
personerna. Fälten används för att de förklarar normalitet på ett icke tvingande sätt och de ger 
strategier till nya beteendemönster och förståelse. Ofta så övertygande att de beteenden som 
ställt till problem innan, helt upphör, då personen som har A/S inlemmar nytt och mer 
”fungerande” till sitt copia. Närmandestrategiernas kvalité och kvantitet förändras då de 
utökas med fler möjligheter.  
 
Fältens användningsområden kan betraktas utifrån olika perspektiv. Det ena perspektivet 
(inre) är att betrakta de tre fälten som en rullstol (underlättar görandet) eller som ett par 
glasögon (underlättar analysen).  Det andra perspektivet (yttre) betraktar de tre fälten som 
arbetsredskap som utformas av någon till någon. Beroende av vilket perspektivet (yttre och 
inre) är när jämförelsen görs mellan de tre pedagogiska fälten, schema, sociala samtal, 
seriesamtal och partesmodellen, tar jämförelsen olika riktningar.  
 
Den inre vinkeln, har två dimensioner. Dimensionerna beror på i vilket syfte jämförelsen är 
gjord. Genom poiesis, rullstol eller praxis, glasögon. Poiesis, det vill säga att använda de tre 
fälten eller partesmodellen som en mall för att ”göra, utföra” den sociala eller retoriska 
situationen. Praxis det vill säga att analysera och gå via dem för att förstå och därmed 
förändra den sociala eller retoriska situationen. Den inre vinkeln är ur personens perspektiv.  
 
Den yttre vinkeln är ur en yttre talares perspektiv. De är när de tre pedagogiska fälten, 
schema, sociala berättelser, seriesamtal eller partesmodellen används av någon som står 
personen nära i syfte att presentera det för personen senare. Perspektivet är då att förbereda en 
sorts tal som skall kommuniceras effektivt och övertygande så att personen som har A/S ökar 
sin förståelse och kanske ändrar ett beteende.  
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Exempel: annan person som ser att en social situation ställer till problem för X, skriver en 
social berättelse utifrån det perspektivet. När personen som har A/S gör, poiesis, den sociala 
berättelsen kan det leda  till en praktisk färdighet, techne. 
Exempel: X upplever att en social situation ställer till problem, frågar annan person efter en 
social berättelse. Praxis. God praxis leder till fronesis. 
  
Jämförelserna kommer här nedan i diskussionen att ske ur ett perspektiv som belyser 
eventuella beröringspunkter, likheter och skillnader mellan schema, sociala berättelser, 
seriesamtal och partesmodellen.  
 

9.1.1. Jämförelse schema 
Schema används för att personer som har A/S skall förstå uppgifter och kommande händelser 
på olika nivåer. Schemat är ett nedtecknat memoria som förbereder personen som har A/S på 
det som komma skall. Dagen, tiden och verksamheten det gäller, anpassas till den som skall 
använda sig av schemat.  
 
Schemat görs tillsammans med en närstående, en assistent eller självständigt. Hur det görs är 
beroende av ålder, tidigare erfarenheter och viken stressnivå personen har då schemat skall 
göras. Skillnaden mellan talets intellectio och schema som intellectio är att personen som har 
A/S oftare kan vara både är talare och lyssnare i det senare.  
 
Schemat kan också ses som ett konkret visuellt inventio. Där presenteras det som skall göras 
under dagen, personen som har A/S behöver inte leta på annan plats. Dagens struktur finns där 
och de konkreta förutsättningarna. Definitionen beskriver dagen och delar in den i tydliga 
delar. Generaliseringen ger uppslag som fika, lunch och spela datorspel och specificeringen 
kan detaljredovisa schemat genom att beskriva med vem, var och med vem. Schemats 
inventio kan ibland förberedas av en närstående men bör alltid göras i samråd med den som 
skall använda sig av det.  
 
Så är det även med schemats partitio. När indelningen av göromålen planeras och nedtecknas, 
är den logiska strukturen det som avgör huruvida schemat kommer att fungera som ett 
hjälpmedel eller ej. Här är det av största vikt att placera de olika delarna i ”rätt” ordningsföljd, 
då den kognitiva flexibiliteten är annorlunda hos personer som har A/S. Även små 
oannonserade förändringar kan ”välta” hela strukturen och därmed känslan av kontroll. 
Schemat  fördelar personens göromål och tid så att en tydlig struktur visualiseras. Det anger 
ibland exakt tid för ”först, sedan, sist”. Partitio redovisas ibland också genom en extrem 
tydlighet på när och med vem. Då detta kan vara ett måste för personer som har A/S för att 
minska den oro som annars skapar onödig stress och ibland stereotypa beteenden.  
 
Schemat är mer en logisk bevisföring, än en argumentation då det inte använder ethos, och 
pathos som det görs i en ”vanlig” argumentation.  Om schemat skulle vara att jämföra med 
talaren så beskriver inte det talarens ethos, med karaktär.122 Det beskriver inte heller 
karaktären hos den som skall använda schemat. Argument kan byggas med hjälp av ethos, då 
ethos även handlar om omgivningens förförståelse men ethos uppträder som en sorts 
värdering och bemöts därmed på olika sätt vid olika tillfällen.123 

                                                 
122 Hellspong, 2004, s.50 
123 Perelman, 2004, s.14 
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Pathos som är den bidragande orsaken till att talet blir gripande och känslomässigt124 används 
inte heller i ett schema. Pathos innebär de starka känslor, affekter, passioner som talaren 
prövar att framkalla hos lyssnaren.125 Men pathos är också att vara engagerad, lidelsefull och 
att längta efter känslomässiga upplevelser. Det vill schemat undvika då ord ofta tolkas 
bokstavligt och konkret. Däremot kan en symbol för glädje över ett kommande moment 
läggas in, ex. en smiley, ☺.   
 
Pathos och ethos kräver en förförståelse. Pathos är förbunden till känslorna av välbehag och 
uppmärksam mottaglighet som väcks hos lyssnaren126 och om det används i ett schema så bör 
det vara mycket genomtänkt varför det görs. Pathos är ju beroende av förmågan att förmedla 
en sinnesstämning. Den är beroende av talarens förmåga att spela på stämningen hos 
åhörarna. För att kunna övertyga med pathos, behöver pathos vara noga avvägt. Detta kräver 
en hög förmåga av fingertoppskänsla ( techne) för den känslomässiga balansen. Med pathos 
kommer känslorna in som övertygande medel.127  
  
Karaktären ethos är heller aldrig konstant. Ethos måste hela tiden förändras i takt med sin 
omgivning.128 För att kunna övertyga med ethos, måste ethos vara av sådan karaktär att den 
som skall övertygas blir trygg och känner sig bekväm med talaren. Med ethos spelar 
personlighet och trovärdigheten den avgörande rollen.129 
 
I schemat förankras därför inte argumentationen i personligheten, utan använder sig av logos. 
Logosargument ofta bygger på tung data och information som backar upp det sagda, men 
logos i grunden är hur vi väljer att kommunicera.130 Förnuftet som styr resonemanget är också 
logos. Förnuftet beskriver det förhållande som råder hos talaren mellan episteme, en saks rätta 
betydelse och poiesis/techne, handlandet.131  
 
Förnuftet modifierar tanken och tanken blir ord. ”Logos är själva orden, framsagda som bevis 
för talarens tanke…”.132 Logos är det sannolika, det rationella, förnuftet och resonemanget i 
kommunikationen mellan människor. Logos är inte alltid sanningen, utan det som kan fungera 
rimligt för en given publik.133  
 
För att kunna övertyga med logos, behöver logos befinna sig på samma nivå som den som 
skall övertygas. Här kommer det förnuftiga och fakta in i övertygandet.134 Argumentatio i 
schemat består av påståendet – detta är dagen, skälet är innehållet som sedan stöder varandra 
allt eftersom, -logiskt. Utsmyckningen kan bestå i positiva förstärkare och topiker som 
”dator” eller symboler som ex. smileys.  
 
Sammanfattning kan ske under hela dagen om personen stryker över det gjorda, men en 
”sammanfattning” är inte nödvändig då dagen finns nedtecknad på papper, konkret.  

                                                 
124 Cassirer,1997, s.29 
125 Johannessen, 2004, s.283 
126 Hellspong, 2004 s.49,51 
127 Karlberg & Mral, 1998, s.31 
128 Hellspong, 2004, s.50 
129 Karlberg & Mral, 1998, s.31 
130 Lunsford, 1999, s.26 
131 Ramírez, 1995, s.187 
132 Hellspong, 2004, s.50 
133 Wells, 2001, s.459 
134 Karlberg & Mral, 1998, sid.31 
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Överblicken och känslan av att detta är vad jag vill/ska/kommer att göra idag, sammanfattar 
schemats argumentatio. Demonstratio visar hur dagen skall genomföras, som ett faktum, klart 
och tydligt. Det hjälper personen som har A/S att ta emot nödvändig yttre informationen som 
”tandläkare” och ”bilbesiktning”. Det kan också beskriva varför, ” köp blomma till mamma, 
mors dag”. 
 
Schemats utformning är som i talets elocutio, anpassat till lyssnaren, och som tidigare sagt är 
det personen själv. Skillnaden ligger i att talets elocutio smyckas med olika stilfigurer för att 
inte trötta ut mottagaren, medan schemats ”språkliga dräkt” är mer återhållsam av samma 
orsak. Däremot kan en persons intresse och personliga smak användas för att ”hotta  upp” 
schemat genom att sätta in symboler i form av smileys eller ritade figurer. Ex tentamen ☺.  
 
Schemat memoreras och tränas inte in som talet. Schemat ÄR memoria då personer som har 
funktionshindret A/S ofta behöver en mental ”rullstol” för kompensera den bristande 
föreställningsförmågan under hela dagen. Detta yttre memoria ger personen som har A/S en 
visuell överblick, kontroll över dagen. Partesmodellen skulle kanske kunna fungera som ett 
visuellt schema över hur en argumentation läggs upp för att ”nå fram” och sedan användas 
som ett visuellt memória under den retoriska situationen.  
 
Både schemat och partesmodellen ger möjligheten att minska stressen hos personer som har 
A/S, genom memoria.135 Genom att använda sig av partesmodellen som ett visuellt memoria, 
ett schema, struktureras den sociala eller retoriska situationen upp på ett konkret vis. Personen 
behöver inte kämpa med att hålla reda på vad som kommer sedan utan kan lugnt ”bocka av” 
de olika delarna. Jag kan tänka mig att inventio, dispositio och demonstratio kan vara de delar 
en person som har A/S får mest användning av. De kan, genom sin struktur, användas för att 
komma runt problematiken (stressen) som skapas av den ojämna begåvningsprofilen och den 
kognitiva flexibiliteten. 

9.1.2. Jämförelse sociala berättelser 
Sociala berättelser används för att utöka de mentala och sociala strukturkartor som behövs för 
att individen skall fungera smidigt i samhället. Sociala strukturer är abstrakta, de sker under 
ytan och utan att vi tänker på dem. Personer som har A/S kan behöva använda både mycket 
tid och energi för att komma åt de subtila signaler och system det normativa samhället 
använder. De tre övertygande medel (ethos, logos, pathos) en person har, kan vara mycket 
subtila. ”Den retoriska effekten beror inte på äktheten, bara trovärdigheten.”136  
 
Trovärdigheten är beroende av hur triaden ethos, logos, pathos används då den innehåller 
olika vädjan till karaktär, förnuft och känsla. Ethosbevis beror på talarens karaktär, 
pathosbevis vänder sig till åhörarnas känslor och logosbevisen härstammar från argumentet 
självt, det logiska, förnuftet.137 Dessa tre påverkar åhöraren. Ethos vädjar till publikens 
förförståelse. Logos appellerar till publikens förnuft och pathos förmår publiken att handla.138 
Denna triads trovärdighet bygger på samhällets norm och ibland på den outtalade norm som 
bildas i olika grupper. Signalerna som ofta är kodifierad praxis, behöver omsättas till något 
mer konkret för att bli gripbart för personer som har A/S och görs så genom sociala 
berättelser. 
   

                                                 
135 Se bilaga ett. 
136 Hellspong , 2004, s.51 
137 Crowley & Hawhee, 2004, s.20 
138 Hellspong, 2004, s.50 
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Sociala berättelser har ett mycket väl genomarbetat intellectio. Glasögon sätts på och den 
sociala situationens art analyseras. Vad händer, när och varför. Hur den sociala situationen 
uppstår och med vem eller vilka människor. Sedan undersöks vad berättelsens övergripande 
syfte är. Är den informativ, instruktiva, attitydskapand, handlingsutlösande, emotionell eller 
social? Den här delen kan göras tillsammans med personen som har A/S, för att utvidga copia.  
 
Därefter utreder helst någon som står personen nära, en yttre talare, vilken typ av social 
berättelse som behövs för att uppnå en förståelse för situationen. Vilka är de inre premisserna, 
intressen, förutsättningar och förståelse hos personen som har A/S? Till sist sätter sig den som 
skall skriva berättelsen ner med de tre grundläggande meningstyperna, beskrivande, 
perspektiva och direktiva. När berättelsen är nedskriven eller i anslutning till det arbetet, 
behöver den som sammanställer berättelsen noga fundera igenom hur, var och när den sociala 
berättelsen skall introduceras.  
 
Sociala berättelsers inventio kommer ur det gedigna intellectio. Strukturen på den sociala 
berättelsen finns redan angiven i form av de tre grundläggande meningstyperna och därur 
finner skribenten sina uppslag. I den sociala berättelsen är de tre grundläggande meningarna 
topikerna. De är topiker som steg för steg sedan för läsaren, mottagaren, mot målet. Målet är 
en ökad förståelse för den sociala eller retoriska situationen. 
 
Sociala berättelser är inte tvingade till en viss ordning av de tre grundläggande meningarna, 
men ofta finns de tre med i berättelsen. Exordium, inledningen sker ofta med en eller fler de 
beskrivande meningarna. Därefter följer narratio, de perspektiva och direktiva sammanställda 
i den ordning de lämpar sig bäst för förståelsens bästa. De grupperas gärna i partitio för att 
tydliggöra den sociala berättelsens delar i stället för att skriva förs, sedan och sist. 
 
Argumentatio i sociala berättelser är objektiv och konkret. Den sociala berättelsen kan bestå 
enbart av de fem delarna i argumentatio. Propositio, ratio, confirmatio och conplexo. 
Exornatio kan förekomma, men då i form av kontrollmeningar som avslutar berättelsen. 
Demonstratio med probatio och refutatio kan för en del personer som har A/S vara mycket 
logiska och därmed sannolika skäl som understryker det som den sociala berättelsen skall leda 
till. 
  
Sociala berättelser utformas mycket objektivt. De ger grundläggande information till personen 
som har A/S och beskriver objektivt situationen steg för steg. Även då de sociala berättelserna 
beskriver andra människors reaktioner, bör det inte göras med normativt pathos utan med 
tyngdpunkten hos logos. Laddas (pathos) eller värderas (ethos) den sociala berättelsen 
förvirras den sociala situationen ytterligare.  
 
Pathos är beroende av förmågan att förmedla en sinnesstämning och blir därmed beroende av 
förmågan att tolka det förmedlade. Ethos kräver en förförståelse för karaktären, själva språket 
och dess innebörd. Saknas förförståelsen kan värderande begrepp enbart skapa nya 
frågetecken för en person som har en sämre föreställningsförmåga och en lägre grad av 
kognitiv flexibilitet. Ethos är föränderligt. Ett starkt ethos kan försvagas och ett svagt ethos 
kan stärkas. Ethos är inte enbart talarens karaktär utan också talets karaktär, själva språket och 
dess innebörd.139 
 
Sociala berättelser är nedskrivna och skall i första hand läsas, bli ett yttre och ett inre visuellt 
stöd genom texten. Trots det förekommer memoria genom kontrollmeningar.  

                                                 
139 Baumlin , 2001, s.263 
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Har personen ett specialintresse kan det användas som topik för att tex. bilda en 
kontrollmening som ger mentalt stöd för hur den sociala situationen kan hanteras. 
 
Det väl genomarbetade intellectio är en av de större likheterna mellan sociala berättelser och 
partesmodellen då analysen är grunden för hur materialet sedan skall presenteras. Även 
dispositio har stora likheter, där de beskrivande, de perspektiva och de direktiva meningarna 
återfinns. Dock dominerar argumentatio/demonstratio användbarheten, då de troligen punkt 
för punkt skulle ge personer som har A/S ett ypperligt redskap för träning av 
föreställningsförmåga.  
 
Argumentatio går att genomföra med tyngdpunkt i logos, utan att för den skull sedan upplevas 
som en logisk bevisföring. Gradvis tränas föreställningsförmåga genom görandet. Theoria att 
driva en tes, bygger på den envishet som många personer som har A/S faktiskt har. En theoria 
som i det här skulle leda till viljan att på djupet lära sig varför andra människor gör och tänker 
som de gör. Argumentatio har en struktur som kompenserar en bristande 
föreställningsförmåga, vilket troligen skulle ge personer som har A/S ett visuellt redskap för 
att förstå och göra sig förstådda. 

9.1.3. Jämförelse seriesamtal 
Seriesamtalet har minst två ”talare”. Intellectio kan därför beskrivas från två håll. Ur den som 
ritars perspektiv och ur personen som behöver en visuell social kartas perspektiv. 
 
Den som ritar måste absolut förstå hela den retoriska situationen från två håll. Förståelsen bör 
komma ur ett lärarperspektiv och ur ett elevperspektiv, utan någon värdering från något håll. 
Helst skall ett seriesamtal ske innan ett beteende har uppstått, men ofta kommer de ur ett 
behov som omgivningen har. Ritaren har ofta noga analyserat det som skall finnas med i 
seriesamtalet och varför. 
 
Hela seriesamtalet är ett intellectio för personen som har A/S, här sker förståelsen för den 
sociala eller retoriska situationen. Här utövas praxis. Seriesamtalet görs visuellt för att mynna 
ut i förståelsen för ett normativt socialt samspel. Det analyserar och förbereder den sociala 
situationen för att kunna beskriva den på ett konkret vis.  
 
Seriesamtalet analyserar 

Var är du? Vilka andra är där? Vad gör du? Vad hände? Vad gjorde de andra?  
Vad sade du då? Vad tänkte du när du sa det? Vad sa de andra?  

Vad tänkte de andra när de sa så? Vad tänkte de andra när de gjorde så?” 140 
 

Skillnaden, mellan hur Andersson141 och Hellspong142 ställer sina frågor, förutom att det ena 
handlar om att under samtalets gång tydliggöra en social situation och det andra att förbereda 
ett kommande tal, ligger i att seriesamtalet ställer öppna frågor. Frågor om varför situationen 
blev som den blev eller kommer att bli. Svaren (med en liten förskjutning av fokus) handlar i 
båda fallen om vad som är mest lämpat i en kommande social och eller retorisk situation.  
 
Seriesamtalet använder topiken ”vad-?” genomgående med två undantag, var och vilka. 
Topikerna samlar seriesamtalets uppslag som sedan skall visualiseras.  
 

                                                 
140 Andersson, 2001, s.12 
141 Andersson, 2001, s.12 
142 Hellspong, 2004, s. 77ff   
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Här hjälper den som ritar personen som har A/S genom att tydliggöra strukturen och logiken i 
den sociala händelsen. Ibland har den som skall rita redan gjort både intellectio och inventio 
för att personen blir förvirrad av det abstrakta i frågan vad?  
 
Meningen med seriesamtalet är att underlätta för förståelsen, öva i att hitta egen förståelse och 
att tillhandahålla en visuell karta över den samma. Praxis, glasögon och poiesis, rullstol. 
Inventio ökar copia, det överflöd, den grund av ord och uttryck, som ligger och gror hos 
talaren, färdigt. Det som erbjuder talaren en vinkel, stil, argument eller tillvägagångssätt och 
närmandestrategi till det som skall sägas eller skrivas.143 Det är också avsikten med 
partesmodellen. 
 
Seriesamtalet sammanställs enligt partitio. Deltagarna delar in seriesamtalet i först, sedan och 
sist. Först talar vi om vad som har hänt, sedan vad som gör att det händer och till sist vad vi 
förväntar oss skall hända. Den ritande personen vet ofta vad för social situation seriesamtalet 
skall utgå ifrån och har redan mentalt planlagt materialet partitio, den yttre vinkeln är här att 
likställa med partesmodellen och partitio. 
   
Seriesamtalet utförs om möjligt i dialog och helt utan att byta perspektiv. Språkdräkten är 
anpassad efter funktionshindret A/S, tydligt och konkret. Sällan eller oftare, aldrig, används 
stilfigurer eller ornament då de ofta uppfattas bokstavligt eller kräver mycket av personen för 
att bli begripliga. Den ritande personen anpassar språket till personens begåvningsprofil och 
till den kunskap om personen som måste finnas där för att seriesamtalet skall vara den hjälp 
det är tänkt för, redskap för förståelse. Återigen är den yttre vinkeln att likna vid 
partesmodellen.  
 
Seriesamtalets memoria sker på två plan. Om den ritande personen har förberett seriesamtalet 
så har hon/han också lärt sig de delar som hon/han kunnat förutse eller inte vill glömma bort. 
Det andra memoria är den som sker hos personen seriesamtalet skall vara en hjälp för. Då sker 
memoria medan det talas och ritas. Ofta har personer som har A/S en enorm lagringskapacitet 
för det ögat tar in. Det ritade samtalet lagras och finns kvar på ett helt annat sätt än det enbart 
talade. Teckningarna kan också sparas som ett visuellt kom-i-håg inför kommande sociala 
situationer. 
 
Seriesamtalet framförs här och nu. Nuet och de samtalande styr betoningen och hastigheten. 
Personen som skall rita kan dock ha förberett samtalets delar, men framför talet som om det 
sker medan det talas. När sociala samtal introduceras är det alltid den ritande personen som 
förbereder med papper och penna eller witheboard. I den här kontexten ger det logos och när 
personen som har A/S själv väljer att räcka fram papper och penna för att få något förklarat, 
fortsätter det att vara logos. Både tanke, handling och socialt samspel. 
   
Likheterna mellan seriesamtalet och partesmodellen är även här mycket tydliga. Intelléctio 
blir här tydligare då det ritas under tiden samtalet pågår. Likheten ligger också i den tydliga 
ram både seriesamtalet och partesmodellen ger till den som skall använda sig av dem. Genom 
att arbeta med intellectio och med den tydliga ramen, breddas copia och därmed 
möjligheterna till det som de tre pedagogiska fälten strävar efter, episteme, techne och 
fronesis. 
 
Seriesamtalet är dock beroende av en person som ritar, medan partesmodellens yttre vinkel till 
vissa delar i till exempel dispositio troligen kan göras självständigt.  

                                                 
143 Crowley & Hawhee, 2004, s.32,62 
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10. Diskussion, Partesmodellen som strategi?  
Kan retorikens metod att finna medel för att kommunicera effektivt och övertygande, 
partesmodellen, fungera som strategisk hjälp för människor som har högfungerande autism 
eller Aspergers syndrom? Kan den fungera som strategisk hjälp vid tanke och 
kommunikation? Strategisk hjälp för att understödja lärandet i att kommunicera? Kan den 
fungera som ett stöd till närstående som hjälper till med strategier? Varför och hur?  
 
Kan partesmodellen fungera som strategi för personer som har högfungerande autism eller 
Aspergers syndrom och personens omgivning?   
 
I många stycken är beröringspunkterna mellan de tre pedagogiska fälten schema, sociala 
berättelser, seriesamtal och partesmodellen mer än beröringspunkter. Styckvis är de att likna 
vid varandra. Detta borgar för att partesmodellen borde vara ett ypperligt redskap för personer 
som har A/S. De tre fälten tangerar partesmodellen på olika ”ställen” och har en struktur att 
likna vid delar av partesmodellen. Genom att lära ut partesmodellen eller att använda 
partesmodellen som en mall borde den vara ett utmärkt utvecklande redskap för förståelsen 
vid kommunikation och lärande av det samma. Ett understödjande verktyg att träna förmågan 
till metakognition i sociala och retoriska situationer.  
 
Vad kan göras med retorikens partesmodell? 
Partesmodellen är tydligt strukturerad. Del för del beskrivs. Den beskriver hur talaren skall gå 
till väga för att få fram sitt budskap till mottagaren och det är så partesmodellen skulle kunna 
användas i den här kontexten. Med den lilla skillnaden att talaren också ibland är åhöraren.  
 
Talets delar ger en tydlig och konkret struktur och därmed förenklas införlivandet i copia. 
Även om de olika delarna lärs ut var för sig, tas ur rhetorica partes, och serveras som tårtbitar, 
går det enkelt att lägga var bit för sig till copia. Troligtvis tar det längre tid för förståelsen av 
helheten, att bitarna faktiskt har kommit ur en tårta, men tårtbitar kan vi avnjuta även utan den 
insikten. 
 
Intellectio  
Intellectio vänder sig till personen som har A/S från två håll. Från någon annan talare till 
personen och personen själv som talare, till sig själv. Den som påverkar och bearbetar den 
sociala situationen eller kommunikationen utifrån och den som gör det för egen del till sig 
själv. I vissa fall är inte intellectio möjligt ur ett inifrånperspektiv, men fullt möjliga i andra, 
då funktionshindret påverkar individen olika, eller hellre, personligheten påverkar inte 
funktionshindret på lika sätt.  
 
I intellectio styr förmågan theory of mind till stor del och därmed hur intellectio analyseras. 
Vissa delar kan tänkas ut med ren logik, medan andra är beroende av just det som är en 
svaghet hos personer som har A/S i sociala situationer, theory of mind. Intellectio är också 
beroende av det copia personen tidigare har med sig och förmågan att ta fram ur överflödet. 
Svaret på frågan ”Varför stannar bussen när jag inte ska kliva av”144 kan besvaras genom att 
studera vad som händer, konkret. Det är inte lätt för personer som både har A/S och en 
försämrad förmåga att plocka ur sitt copia, att lista ut varför bussen inte kör raka vägen till rätt 
hållplats.  
 

                                                 
144 Dahlgren, 2002 
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Genom att lära sig vad intellectio innebär konkret, de två analysstegen, öppnas rent visuella 
möjligheter att ”bocka av” vad personen behöver börja med för att kunna förmedla sig. 
Teoretisk skulle nedskrivna frågeställningar kunna utgöra analysunderlag. Teoretiskt skulle 
svaren visuellt återskapa en social situation, vilket eventuellt möjliggör förmågan, techne, att 
sedan reda ut vad som faktiskt hänt, med eller utan annan persons hjälp.  
 
Gäller intellectio en kommande social situation tränas uppgiften redan inledningsvis då den 
noggrant analyseras och förberedas. Personens copia vidgas och därmed möjligheterna till 
flexibilitet. Genom processen att vilja veta varför, theoria, borde personen genom poiesis, 
görandet, nå techne, i den här kontexten skicklighet i att uppträda normativt socialt. Om 
techne praktiseras kan den omvandlas till en annan sorts livsstil, praxis.  
God analytisk och teoretisk praxis kan i ett längre perspektiv disponeras till förmågan att 
handla förnuftigt, fronesis. 
 
Inventio  
Även inventio vänder sig till personen som har A/S från två håll, då uppslag till en 
beskrivning av ex en social situation kräver två eller flera perspektiv. Här behöver personen 
hjälp med att hitta uppslag då förmågan att ”växla spår” är ett område som ibland skapar stora 
problem. Stödet kan vara från en annan fysisk person, men de topiker som inventio 
tillhandahåller kan också fungera som sådan. De logiska topikerna definition och 
specificering ter sig lättare för en person som har A/S än topikerna generalisering och 
jämförelse, men det handlar också mycket om fallenhet. I inventio behövs en rörlighet i 
tanken, en uppfinningsrikedom och därmed tillgång till det copia som finns lagrat.  
 
För att få tillgång till de här processerna kan personen ta visuell och konkret stöd i de logiska 
topikerna. De kan fungera som visuella nycklar, men nycklarna behöver troligtvis anpassas 
till varje person som skall använda dem. Nycklarna öppnar dörrar till tanken, processen och 
förmågan att ”se” olika nya ingångar till det sociala skeendet eller kommunikationen. Dörrar 
som annars vore stängda då den kognitiva flexibiliteten sätter hinder.   
 
De topiker inventio tillhandahåller skulle med enkelhet gå att överföra till frågeställningar 
runt sociala situationer för att tillhandahålla en viktig mall att utgå ifrån. Därmed breddas 
förståelsen för det som har hänt eller skall hända. De sju klassiska frågorna (topikerna) i 
inventio, Vem? Vad? Hur? Varmed? Var? När? Varför? används redan flitigt för att 
underlätta för personer som har A/S. Ofta i perspektivet poiesis. Frågorna borde gå att 
använda i praxisperspektiv och av användaren själv. Framför allt i ett längre perspektiv då 
personen övat på inventio. 
 
Dispositio   
När sedan nycklarna väl är funna, bör stoffet som kommer därur fördelas enligt de fem stegen 
i dispositio. Hur pass självständigt de kan göras beror på personens ålder, erfarenhet och 
tillgång till copia. Copia tränas ju fram hos talaren genom att talaren övar sig. Träning sker 
genom att eleven genom hela livet ser och lyssnar på andra talare, läser andras texter och 
genom att själv framföra tal och text högt. Inte nödvändigtvis inför publik, men muntligt.  
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Copia är ju det vi tagit in från vår omgivning, talat och skrivet.145 Det uttryckas genom 
”brainstorming” och nedtecknas i tex inventio. Därefter sållas det material fram som är 
användbart i talet.146 För att kunna använda sitt copia krävs förmåga att släppa fram copia, ett 
minne. ”Att minnas är att ha levande erfarenhet av det redan upplevda.”147  
 
Det krävs också förmåga att balansera det copia vi använder för att vara övertygande. För att 
ett tal skall vara övertygande är det tvunget att sändare och mottagare har ett copia som 
överensstämmer. Ofta är det problemen att sätta sig in i andras perspektiv som stjälper 
kommunikationen, men det är en ”regel” som är lika svår att presentera exakt, som hur långt 
ett rep är. Ett rep är så långt ett rep är och den här tårtbitens olika lager kan vara olika 
lättsmälta för olika personer. 
 
Exordium 
Mottagaren av budskapet ska bli välvilligt instämd till det samma och det är vad exordium 
handlar om. Exordium skall göra mottagaren uppmärksam och påverkbar. När sändare och 
mottagare är den samme är halva slaget redan vunnet, det vill säga om det som beskrivs 
endast gäller för personen. Men det är av största vikt att exordium inte blir av en ständigt 
återkommande art, som en enkelspårig strategi. Exordium kommer då inte att tillföra copia 
nytt, utan bara bekräfta redan gjort. Då funktionshindret innebär svårigheter att dra slutsatser, 
kan det medföra att en inledning som är bra i ett sammanhang används i alla andra 
sammanhang. När inledningen sätter krokben för vidare kommunikation, kan den förkastas 
för alltid eller stoiskt och envist återanvändas utan reflektion. 
 
När det disponeras inför en kommunikation, krävs återigen förståelse för andra människor och 
deras kontext. Här kan den faktiska och begränsade påminnelsen om de fyra karaktärerna, 
genus causae honestum, genus causae turpe, genus causae dubium, genus causae humile, till 
en del hjälpa personen att sortera fram en lämplig ingång. De är logiska till sin natur och kan 
därför vara lätta att använda för att inleda det som skall sägas på ett för andra lämpligt vis. 
Med yttre stöttning och ett skapande av sociala exordium-mallar borde det gå att pussla ihop 
ett lämpligt logos- normativt exordium för olika situationer.  
 
Här är det dock dags att höja ett varnande pekfinger då detta börjar lika ett recept. Ett recept 
som säger: dags att baka en tårta. För att tårtan skall bli attraktiv går det att använda marsipan, 
choklad eller grädde. Det funkar så länge de påföljande ingredienserna går ihop med det valda 
exordium, men kan bli skevt om det börjar dyka upp kantareller i senare lager. En tårtas 
ingredienser avgör vad för slags tårta det är. Saknas förståelsen för vad som ”går an” kan 
exordium a) bli oerhört roande b) få katastrofala följder c) öppna ögonen på omgivningen för 
det nya. 
 
Narratio 
Materialet som skall avhandlas, framställs på olika vis i narratio. Narratio kan göras på olika 
vis, men grundregeln är kort, klart och sannolikt. Här disponeras sakframställningen. Det är 
här kocken säger; Detta är en prinsesstårta, den innehåller sockerkaksbotten, vaniljkräm, 
hallonsylt, grädde och är klädd i grön marsipan. För personer som har A/S ger narratio två 
viktiga ledtrådar. Kort och klart.  
 

                                                 
145 Crowley & Hawhee, 2004, s.354ff,  
146 Hellspong, 2004, s.92 
147 Ramirez, 1995, s. 84  
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”Sannolikt” är inte konkret information för personer som har A/S, då det är föränderligt och 
anpassningsbart. Det som är sannolikt och möjligt i en situation är det inte nödvändigtvis i 
nästa. Narratio kan komma att bli en fallgrop då tilltroförstärkning och misstänkliggörande 
också är begrepp som görs genom ett synnerligen abstrakt tänkande. Narratio behöver dock 
inte bli det genom att personen som har A/S kan välja att alltid redogöra för händelseförloppet 
utan någon vilseledande baktanke.  
 
Narratio kan användas som en ”kontrollmening” för att påminna om vad som hänt, vad som 
förväntas eller vilken sorts kommunikation som är på gång. Narratio är i funktionen som stöd, 
passivt, då den inte manar till handling.  
 
Partitio 
Stöd och hjälp för minnet i de sociala situationerna och vid kommunikationen planeras i 
partitio. Stödet torde gå att använda både av yttre och inre talare. Partitio minskar den 
påtagliga oro som personer som har A/S ofta känner. Oron och stressen de upplever att de har 
när de inte har kontroll på vad som kommer att ske eller vad som förväntas av dem. I Partitio 
redogörs en tydlig logisk ordning och struktur, först, sedan, sist.  
 
Eftersom förändringar och aktivitetsbyten kräver att man byter fokus, behöver ofta personer 
som har A/S stöd för att inte snöa fast i en eller annan verksamhet.  
Partitio är ett utmärkt redskap att alltid använda, för att förändringarna skall bli konkreta och 
logiska. Det blir lättare att byta fokus då hela kedjan beskrivs och finns visuellt.  
 
När personen både är sändare och mottagare, övas smidigare övergångar genom den träning 
det blir att föra in partitio i samtalet eller den sociala situationen. Kanske kan personen själv 
finna nöje, theoria, i att planera in nya samtalsämnen och därigenom träna sin egen 
flexibilitet, praxis vidare blir till episteme. Partitio är en trestegsstrategi som är lätt att 
använda som mall eller som topik inför en kommunikation.  
 
Argumentatio 
Både yttre och inre talare har användning av den del av dispositio som heter argumentatio. 
Följer en yttre talare de fem delarna i argumentatio (propositio, ratio, confirmatio/confutatio, 
exernatio och conplexo) till punkt och pricka, upptäcker den hur pass viktigt det som skall 
framföras är och för vem det är viktigt. Anser den yttre personen att tesen är för det bästa, är 
det en oomkullrunkerlig och logisk argumentationskedja. Anser den yttre personen att tesen 
inte är det, bör den släppa det hela.  
 
Ofta är gångerna då argumentationen enbart är sprungen ur omgivningens intresse. 
Omgivningen bör då försöka lyssna till vad personen som har A/S egentligen vill säga, istället 
för att försöka argumentera bort ett udda beteende. Argumentatio är ett mycket kraftfullt 
retoriskt redskap som bör användas med fronesis. För att personer som har A/S skall kunna 
följa kedjan, bör argumentatio skrivas ner och personen bör få tid att ta till sig det nedskrivna 
i sitt egna tempo. 
  
Personer som har A/S kan ”bita sig fast” och samtidigt bli mycket enkelspåriga utan att själva 
observera det. Argumentatio är ett utmärkt sätt att ge stöd i argumenterande situationer. Ett 
stöd som ökar möjligheterna till verbal flexibilitet i situationer som annars kan mynna ut i 
enbart frustration. Genom att gå igenom argumentatio steg för steg, kan personen få syn på de 
svagheter och styrkor tesen har. Nedtecknandet i sig underlättar visuellt för fallgropar som 
inte leder vidare. Samtidigt kan nya insikter ges utrymme och kanske till och med förändra 
den ursprungliga tesen. God praxis blir till fronesis.  
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Propositio är ett påstående. Ett ensamt propositio är ofta den argumentation som leder till 
frustration för både personen som har A/S och personens omgivning, då det förblir ett 
påstående som upprepas gång på gång. Personen blir frustrerad för att han/hon inte gör sig 
förstådd och omgivningen för att den i sin tur inte kan göra sig förstådd. 
  
Sett ur personens vinkel behöver inte ett ensamt propositio vara annat än en mängd ord, det 
vill säga inte logiskt alls, medan det vid andra tillfällen är alldeles tillräckligt för att vara 
övertygande. Mervärdet av ett ensamt propositio är att det är ”enkelt”, nackdelen är att det lätt 
blir en ”regel” för personer som har A/S. En regel som på grund av funktionshindret sitter 
som rosen på tårtan. Utan ros- ingen prinsesstårta. 
 
Ratio är skäl för påståendet. ”För att jag är van vid att prinsesstårtan ser ut så.” Beroende av 
begåvningsprofilen, den kognitiva flexibiliteten och förmågan till social interaktionsförmåga 
följs propositio upp av ratio, skälet, anledningen till propositio. Ofta används ratio också som 
confirmatio, confutatio och conplexo. Exernatio finns inte ens på skalan, då ”utsmyckning” 
kan vara för abstrakt, redan utan affekt.  
 
Om omgivningen vet att prinsesstårta är omtyckt av personen och att rosen inte smakmässigt 
är det väsentliga för personen, kan de använda de fem delarna i argumentatio. Samtidigt får 
omgivningen inte glömma bort att det finns en hel del saker som aldrig känslomässigt riktigt 
blir vad det är utan de symboler som gör det till något speciellt. Bättre är då att beskriva den 
gröna skapelsen för vad den är: 
 
Detta är en tårta av prinsesstårte-typ. 
Den ser nästan ut som en prinsesstårta. 
Inuti har den en sockerkaksbotten, vaniljkräm, hallonsylt och grädde. Ovanpå ligger ett lager 
av grön marsipan. 
Det finns inget andra ingredienser än de som finns i prinsesstårta, i den här tårtan. 
Prinsesstårtor dekoreras med en ros, den här tårtan saknar dekoration. 
Alltså är det här en tårta av prinssstårte-typ, för att den saknar en ros. 
  
Genom denna vändning, argumentatio kan kanske personen välja att smaka på denna 
halvmessyr utan ros. 
 
För personer som ibland utvecklar en mycket egen logik, kan kunskap om en normativ logik 
på sikt vara dem behjälpliga. Övning ger färdighet och utbildning påverkar beteendemönstret. 
Kunskapen om att argumentation går fram till den andre, först när den är logisk -för den 
andre, kan till att börja med vara teoretisk för personen som har A/S. En theoria, teoribildning, 
som kan leda till episteme, praktisk visdom. 
 
Demonstratio 
Argumentationen kan behöva vinklas och organiseras, vilket låter sig göras i demonstratio. 
Dess två delar, probatio och refutatio beskriver utförligt hur argumenationen kan drivas från 
två olika håll. Denna teoretiska tillgång av hur en argumentation kan läggas upp, ger personer 
som har A/S den visuella karta som i första ledet medför ett kopierande av teorin. Om 
personen inte stannar vid detta ”kopierande” utan utvecklar och inlemmar det i sin egen 
kunskapsbas, sitt copia, är möjligheten att flexibelt argumentera rimlig.  
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Probatio och refutatio blir liksom propositio, ratio, confirmatio, confutatio, exornatio och 
conplexo tänkandetopiker att hänga upp minnet om hur att gå till väga på. Behöver minnet 
visuellt stöd, kan topikerna skrivas ner på en bit papper och tas med till 
argumentationstillfället. Har personliga symboler ritats vid de olika topikerna, kan hela 
argumenationen finnas där, färdig att använda och att reflektera kring. 
  
Peroratio 
Den femte delen och avslutande delen i dispositio är peroratio. Peroratio innehåller två 
våningar, nivåer som leder till ett normativt avslut. Våningarna är recapitulatio och conclusio. 
Recapitulatio sammanfattar och repeterar det tidigare sagda medan conclusio skall påverka 
mottagarens känslor.   
 
När recapitulatio läggs sist i något som skall presenteras för en person som har A/S kan det 
vara avgörande för vidare diskussion, då talet (ordet) för personen kan vara flyktigt och 
svårfångat som dimma. Det sista som sägs kommer vara ”inkörsporten” till fortsatt dialog.  
 
Recapitulatio sammanfattar, repeterar det tidigare sagda och det är ett bra verktyg för personer 
som har A/S, då repetitionen tar upp den tråd som samtalet har. Består peroratio av ett 
utbroderat conclusio, kan själva broderiet (amplificatio) vara det som personen som har A/S 
tar fasta på, bokstavligt. Broderiet blir då den topik som minnet samlas runt och samtalet får 
ett annat innehåll och innebörd än tänkt.  
 
Conclusio skall påverka mottagarens känslor och därför behöver det diskuteras ur två 
synvinklar. Den yttre som vill påverka personen att förstå en social situation, kommunikation 
eller lära sig något. Och den inre som skall påverka sig själv i det samma, eller andra.  
 
Fyller den yttre personen conclusio med pathosargument för att vädja om medlidande 
(commiseratio), kan hela samtalet kollapsa om personen i sitt copia inte har tagit in hur 
känslor visas och responderas på. Det kommer i sådant fall inte att mana till ”handling”, bara 
förvirra och därmed komplicera hela den påföljande dialogen. Så är det även om conclusio 
bygger på föreställningsförmåga, det underförstådda blir då något som inte upptäcks och 
resultatet blir att conclusio når inte fram. 
  
När personen som har A/S själv skall planera inför en argumentation, behövs ett copia som 
har grepp om ethos och pathos i sammanhanget. Saknas det så kan ett lager i prinsesstårtan 
helt plötsligt innehålla kantareller. Med andra ord, kan en ingrediens bli ”fel” i 
sammanhanget. Här kliar det i fingrarna att lägga till att kantareller kan vara gjorda av 
marsipan och kommer då inte att utgöra några smakliga sensationer, men korrekt skall vara 
korrekt, och prinsesstårtan har marsipanen på utsidan. Och den är grön.  
 
Åter till partes ingredienser. 
 
Peroratio är bra för personer som har A/S, då det ger ett tydligt avslut till det som sägs. 
Personen torde själv kunna utveckla sin förståelse genom att använda peroratio för att avsluta 
på ett normativt sätt eller helt enkelt att avsluta, att sätta punkt. 
 
Elocutio 
Ett bra träningsområde för personer som har A/S är elocutio. Det är här talaren funderar över 
vilken stil talet bör ha för att nå sitt syfte. Flexibilitet att ta lyssnarens perspektiv, återigen.  
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Här tränas vad som kan tänkas vara ”lämpligt” ethos, logos, pathos och balansen mellan dem 
innan en social situation eller kommunikation. På grund av detta är behovet av en yttre 
stödperson stort i början och det blir därför inte ett självständigt redskap. 
 
Elocutio kan även vara den del som personen använder för att utöka sin stilfigursrepertoar, då 
det är här talet utformas stilmässigt. Dock kan stilfigurerna som retoriken använder sig av, 
vara ett dilemma i sig själv utan inledande, konkret stöd. Personer som har A/S tolkar ofta ord 
bokstavligt och därför kan en stilfigur bli en mycket besvärlig nöt att knäcka.  
 
Låt oss ta det nyss skrivna utifrån det perspektivet. Vad i hela friden har nötter som har A/S 
att göra? Är stilfigurer en sorts nöt? Vad skall knäckas och varför? Nötter knäcker man ju och 
det kan vara besvärligt. Jag tolkar bokstavligt, precis som det står,  –vad har det med varandra 
att göra? Funktionshindret har en blindhet bortom ordets faktiska betydelse. 
 
Tittar vi på meningen ovanför, gör den samma sak. Behöver stilfiguren, ett inledande stöd? 
Eller är det dilemmat som behöver stöd? Och för att spetsa till diskussionen ytterligare, 
inledningsmeningen. ”Elocútio kan även vara den del som personen använder för att utöka sin 
stilfigursrepertoar, då det är här talet utformas stilmässigt.” Nu pratar vi om förmåga till 
abstrakt förståelse. Har inte den som läser förförståelsen för att elocutio är ett beskrivet 
tankeled funderar läsaren säkert över alternativen. 
 
Beroende av personlighet, intresse och begåvningsprofil, kan stilfigurerna på sikt träna upp 
förmågan att analysera bortom orden. Ju fler koder runt stilfigurer som knäcks, ju bredare 
copia. Till en början är det ren theoria som ger en teoretisk kunskap.  
Kunskapen behandlas genom görandet och blir till ett techne. Sedan övas detta genom de 
sociala situationerna eller kommunikationen och i sin tur kan det leda till fronesis.  
 
Memoria 
Att lära in och hålla kvar en tankekedja, ingår i memoria. Ett nedtecknat memoria kan 
användas av personen som har A/S för att komma undan svårigheten att med exakt det. Ett 
sådant memoria kan också hjälpa till att bryta, att växla spår, även under samtalet eller 
argumentationens gång. Memoria skulle kunna vara i form av ett stolpmanus. Det kan ge 
personen en överblick, en ”avprickningslista” där fortsättningen på samtalet eller 
argumentationen visuellt syns. Stressen minskar och flexibiliteten ökar.  
 
Yttre personer kan inledningsvis hjälpa personen som har A/S med memoria. Vissa sorters 
memoria kommer personerna själva troligen ganska enkelt underfund med, de logiska. 
Memoria som skall vara en hjälp vid sociala situationer och kommunikation, där kraven är 
höga på rätt sociala ingredienser för varje ny social situation, behöver kanske yttre stöd under 
längre tid. 
 
Tidsperspektivet kan göra memoria till ett praktiskt vetande, techne. Detta utövas, praxis då 
memoria kan innebära memorerade kontrollmeningar för att behärska olika sociala 
situationer. Kontrollmeningar som appellerar till personens egen förförståelse och som 
underlättar den faktiska situationen. Normativt tänker vi ”räkna till tio”, för att tygla 
aggressiva impulser om någon tränger sig före i tex. kassakön eller om vi blir störda av 
twistpåse-prasslare på bion.  
 
”Räkna till tio” är en memorerad kontrollmening som ibland fysiskt kan användas. För 
personen som har A/S kan det finnas andra än mer konkreta och personliga meningar som 
också förklarar varför strategin skall användas.  
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Kontrollmeningen, läs memoria, kan ersättas med en för personen fungerande symbol. En 
plyschtärning i backspegeln kan t.ex. vara ett visuellt symbolmemoria för olika trafikregler 
inför bilkörning. En prick= säkerhetsbälte på, två prickar= hastighet och varför, tre prickar= 
avstånd och varför osv. Tärningen påminner och bockar av trafikreglerna precis som 
Aristoteles lät handens fem fingrar bocka av talets delar, inför och under ett tal.  
 
Pronuntiatio/Actio 
Nu är vi framme vid framförandet och det förbereds i Pronuntiatio/Actio. I och med att 
Pronuntiatio/Actio planeras, finns en förförståelse för hur samtalet eller den sociala 
situationen skall hanteras. Samtidigt som förberedelsen äger rum sker en bearbetning av 
copia, en förförståelse läggs till det som redan är etablerat. När Pronuntiatio/Actio görs under 
lugna och trygga förhållanden finns möjligheterna att i eget tempo ”leta” i det egna copia efter 
tidigare kunskaper. Det personen tidigare övat in från sin omgivning.  
 
Om personen som hjälper A/S är ”en frónimos”, kommer förförståelsen att innehålla varför 
Pronuntiatio/Actio bör vara på det ena eller andra sättet. Här uttrycks också varför, hur och 
vilket ethos som i den här situationen har en normativ funktion. Fungerar framförandet sedan 
enligt tänkt modell är chanserna rätt stora att det blir ett etablerat copia. Hos personen som har 
A/S etabliseras ett ethos och kanske förförståelse för andras ethos.  
 
Genom att förbereda en social situation eller kommunikation sker ett lärande på sikt, förutsatt 
att förberedelsen sker utifrån personliga styrkor. För att hänga med i ethos skiftningar krävs 
en enorm kognitiv flexibilitet, då det till viss del handlar om värderingar.  
 
Pronuntiatio/Actio kräver också förståelse för logos och pathos. Logos kan med lätthet bli en 
logisk bevisföring, det vill säga det enda sättet att kommunicera och pathos kan bli det som 
ratas för att dess innebörd inte förstås. 
 
Här i Pronuntiatio/Actio krävs återigen förståelse för den som skall ta emot meddelandet. Är 
det talaren själv, väljer talaren det sätt som passar honom/honom bäst, men i kommunikation 
med andra erfordras insikten och ett copia om ethos, logos, pathos vid framförandet. Logos 
behöver befinna sig på mottagarens nivå för att vara övertygande och så är det även med ethos 
och pathos. Utan förförståelse för tre båda aspekterna när Pronuntiatio/Actio planeras och 
under själva framförandet, missar budskapet sitt mål. 
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11. Slutsatser 
Autism och Asperger syndrom är funktionshinder som kräver en genuin förförståelse från 
omgivningen. Omgivningen kan bistå personer som har A/S med hjälp av de tre pedagogiska 
fälten, när den förförståelsen för funktionshindret finns. Personer som har A/S, och speciellt 
de som ”fallit mellan stolarna” det vill säga där funktionshindret inte märks, behöver ofta en 
personlig strategi, ett redskap för att utveckla en förståelse för sociala och retoriska 
situationer. Jag tror att partesmodellen skulle kunna vara det verktyget. Jag är också övertygad 
om att partesmodellen ger det stödet inför och under sociala och retoriska situationer. Jag tror 
även att partesmodellen möjliggör en ökad kognitiva flexibilitet då den både är konkret och 
visuell. 
 
 
 

• Partesmodellen är ett sätt att göra sig förstådd, att övertyga en mottagare. Den tränar 
kunskapen om det normativa genom sina topiker, för att nå det målet. Därför skulle 
partesmodellen kunna vara en förlängning av de tre pedagogiska fälten. Ett sätt att 
utveckla sin förståelse och därmed sitt oberoende. Med oberoende menar jag att 
personen som har A/S, efter introduktion (träning) av partesmodellen, troligen själv 
skulle kunna använda sig av vissa delar som ett verktyg, med endast lite eller inget 
stöd från närstående. 

• Partesmodellen tränar föreställningsförmåga i flera av delarna, då frågeställningarna 
kräver förståelse för en andra människors ethos, logos, pathos. Först lärs ett beteende 
teoretiskt, för att sedan praktiseras. Genom att göra, övas färdigheten. Personer som 
har A/S behöver träna upp färdigheten i föreställningsförmåga, för att genomskåda 
annars oförklarligt beteende hos omgivningen. 

• Partesmodellens tillhandahåller en tydlig struktur då delarna logiskt följer varandra. 
Det logiska underlättar och då det ofta finns alternativa vägar i partesmodellen kan en 
social eller retorisk situation logiskt undersökas på ett annat vis än i det tre 
pedagogiska fälten. Återigen, att kanske ibland bli oberoende av sin omgivning inför 
sociala och retoriska situationer. 

• Partesmodellen tillhandahåller visuella stöd precis som de tre pedagogiska verktygen. 
De övar färdigheten att se ur olika perspektiv och därmed möjlighet till ett vidgat 
copia. 

 
Genom att förskjuta perspektivet i talets delar kan partesmodellen användas som en mall för 
att analysera sociala situationer, inte bara tal. Partesmodellen kan givetvis också användas i 
sin ordinarie funktion, att förbereda ett tal eller text. Den skulle vara ett ypperligt redskap för 
personer som har A/S i just den kontexten, på grund av sin tydlighet och struktur. 
 
Theoria ligger till grund för de båda perspektiven poiesis och praxis på ett eller annat sätt. 
Genom att använda partesmodellens olika delar övas skickligheten i och kunskapen om, olika 
sociala och retoriska situationer. Ju fler lyckade sociala och retoriska situationer som läggs till 
copia, ökar dugligheten att veta varför något är som det är, episteme, och möjligheten att 
handla klokt, fronesis. Partesmodellen är en mall att använda genom poiesis och praxis, dels 
för personer som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom, dels för omgivningen. 
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12. Sammanfattning 
Partesmodellens olika delar stöder theoria visuellt och borde därför vara ett bra redskap för 
personer som har A/S. Detta gör också att delarna tillhandahåller en tydlig strategi, vilket 
underlättar för görandet. Används, poiesis, strategin, kan följden bli i en mall. En mall som är 
så tydlig i sin struktur att eventuell analys förenklas. Via praxis kan sedan fronesis uppstå. 
Personens teoretiska och praktiska vetande vidgas, varvid episteme och techne införlivas i 
copia. Det copia som med hjälp av partesmodellen kommer att breddas med mer kunskap om 
ethos, logos och pathos.  
 
Ett expanderande copia ger personer som har A/S fler strategier och möjligheter att oftare 
ingå mer normativt i sociala och retoriska sammanhang än tidigare. Det innebär också en ökad 
möjlighet att bli förstådd och att förstå. 
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Schemaexempel 
Frukost (är en symbol för att gå upp, duscha, klä på sig, äta frukost och att läsa schemat inför 
agen, fem saker att checka av mot handens fem fingrar) 
Gör tentamenväskan, lägg ner matlistan. (det första betyder att personen tar fram en tidigare 
förberedd ”packlista” för vad som materiellt behövs när man gör en tenta och lägger ner det i 
en speciell väska att ta med till tentamen. Det andra är en inköpslista, också den förberedd för 
att undvika stress) 
Ta med tentamenväska, handväska- bilnycklar, matlista, plånbok (kom-i-håg) 
10-13 Tentamen 
Lunch, universitetet, fråga Maria eller Eva (påminner om vilka personer som fungerar bra i 
äta-lunchsituationen) 
Tanka bilen ☺ (är ett rogivande och tillfredsställande göromål att se fram emot) 
Hem. Ring studievägledaren, 5555-123123.  
Inget svar- flytta detta till i morgon.  
Svar-Boka mån mellan 13-16, eller annan tid ?  
Ja, tid………. Nej. Annan dag och tid…….  
(det här kapitlet ger konkret tydlighet till något för den här personen abstrakt, annan dag och 
tid) 
Fika hemma ☺ (är ännu en inplanerad rogivande aktivitet för att få ner stressnivån efter 
samtalet som inte går att avgöra i förväg om det ens blir av) 
Handla mat 
Gör skolväskan (ren instruktion) 
Slappar-kväll, ( betyder som det låter, den här personen behöver inte konkret instruktion till 
sig själv för att sortera ut vad som är avkopplande) 
Borsta tänderna (är en symbol för att kontrollera om det är något som behövs skrivas till på 
handla-listan, göra-listan eller morgondagens schema, och ta fram kläder till morgondagen för 
att sedan avrunda dagen, fem saker att checka av mot handens fingrar) 
 
 


