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A student who eventually explodes - A scientific essay on practical 

knowledge in meeting with challenging behavior 
 

Abstract 

Author: Jonas Anderö  

Mentor: Åsa Arketeg  

Term: Spring 2015 

This scientific essay starts in a story where you get to follow me in my work by three 

situations with creative problem behavior at the special school where I work. The story 

culminates in a dilemma where I ask myself questions about how I look at my actions and my 

thoughts about the student. I break down and put these thoughts into three questions: What is 

my student's perspective and how will it affect my actions? How can I explain my actions and 

attitude of the student from ethical perspective? How do my practical knowledge look like in 

the narrative situations and why do I act like I do?  

My approach is to get answers to the questions by the reflection of the text itself, the 

reflection group and supervisors, as well as through literature that I find relevant to the issues. 

The process is like a pendulum motion between text, reflection and new understanding.  

I look at my situations based on psychological theories about the treatment of persons within 

the autism spectrum of problems creative behavior. My ethical issues, I see from the 

theoretical perspective which includes Aristotle, Levinas and Kant.  

I find that the answer to my questions can be paired with my practical actions. I notice that by 

putting words to them I get a new understanding of my actions. I see that most of the acts I do 

is based on the knowledge of my student's perspective and I find similarities to my situations 

and my acts to the literature. I approach it as my works practical wisdom. 

 

Keywords: practical knowledge, challenging behavior, learning disabilities, ethics, 

reflection, perspective, autism   
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Titel: En elev som till slut exploderar – En vetenskaplig essä om praktisk kunskap vid 

problemskapande beteende 

Författare: Jonas Anderö 

Handledare: Åsa Arketeg 

Termin: Vårterminen 2015 

Sammanfattning 
Den här vetenskapliga essän startar i en berättelse där man får följa mig i mitt arbete genom 

tre situationer med problemskapande beteende på den särskola där jag jobbar. Berättelsen 

mynnar ut i ett dilemma där jag ställer mig frågor om hur jag ser på mitt handlande och mina 

tankar kring den elev som jag arbetar med. Jag bryter ner och formulerar dessa tankar i tre 

frågeställningar: Vilket är elevens perspektiv och hur påverkar det mitt agerande? Hur kan jag 

förklara mitt handlande och bemötande av eleven utifrån etiska perspektiv? Hur kan jag 

förklara varför jag handlar jag som jag gör i situationerna med min elev och av vilken 

anledning? 

Mitt tillvägagångssätt för att få svar på frågorna är genom reflektion av texten i sig, med 

reflektionsgrupp och handledare samt genom litteratur som jag finner relevant för frågorna. 

Processen är en som en pendelrörelse mellan text, reflektion och ny förståelse. Jag ser på 

mina situationer utifrån psykologiska teorier kring bemötande av personer inom 

autismspektrum med problemskapande beteende. Mina etiska frågor ser jag ur teoretiska 

perspektiv från bland annat Aristoteles, Levinas och Kant. 

 Av de etiska perspektiven är det framförallt Aristoteles syn på dygder och praktisk kunskap 

som leder mig vidare för hur jag ser på mina val. Jag märker att genom att sätta ord på dessa 

kommer får jag en ny förståelse för mina handlingar. Jag ser att de handlingar jag gör är 

baserade på kunskap om min elevs perspektiv och finner en igenkänning i litteratur. Jag 

närmar mig det som är mitt arbetes praktiska klokhet.  

 

Nyckelord: praktisk kunskap, problemskapande beteende, särskola, etik, reflektion, 

perspektiv, autismspektrum  
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Berättelse 

En tärningsincident 

Det är en tisdagsförmiddag i april och jag befinner mig på mitt arbete, en särskola i utkanten 

av Stockholm. På min skola arbetar vi med ofta en pedagog per barn och jag väntar just nu på 

Sofia, den elev som jag ska vara med under dagen. Hon skulle varit här med skolskjuts för en 

timme sedan men hennes mamma har ringt och meddelat att hon är försenad. Det är inte 

ovanligt att hennes mamma får skjutsa henne till skolan då många epilepsikramper under 

natten gör att hon är utslagen på morgnarna. Jag förbereder dagens aktiviteter då telefonen 

ringer ”Bräckanskolan, det är Jonas”. ”Hej Jonas, det är Åse. Vi sitter i bilen nu och är på väg 

till dig”, ”Vad bra Åse, jag möter er vid grinden så vi ses snart då”. Jag ställer tillbaka 

telefonen och lämnar kontoret för att diska mitt kaffeglas i arbetsrummets kökspentry. Jag tar 

mig tid att diska de muggar som kollegor som ställt ifrån sig på diskbänken. Att Åse och Sofia 

är i bilen brukar betyda att de är utanför skolans grind om tio minuter. 

Det är lugnt och tyst i den lilla särskolan, de flesta elever befinner sig utomhus för tillfället. 

De har genomfört dagens första arbetspass och varvar nu detta med att vara ute. Vissa cyklar, 

andra går promenad eller leker i lekpark. Anders är den enda som för tillfället huserar i 

skolans lokaler, han har just nu tid med skolans specialpedagog, Lena. Lena som handleder 

oss elevpedagoger arbetar också enskilt några timmar i veckan med var och en av skolans 

elever.  

I samma stund som jag stänger dörren till personalrummet hör jag ett märkligt ljud från 

Anders klassrum. Jag tycker att det låter som att en stol slår ner i golvet och släpas en bit. Jag 

tänker att Anders kan ha ramlat och att min kollega behöver hjälp. Jag skyndar i korridoren 

bort mot Anders klassrum för att se om Lena och Anders behöver hjälp. Jag hinner inte ta mer 

än ett par snabba steg i korridoren då jag möts av en märklig syn. Dörren öppnas och Lena 

leder ut Anders från klassrummet. Anders är på benen men med nedböjt huvud. Jag hör att 

han rosslar och liksom kippar efter andan.”Vi spelade spel då han försökte svälja tärningen”, 

förklarar Lena hetsigt. Resterande kan jag räkna ut på egen hand. Tärningen som Anders 

försökt att svälja har fastnat i halsen och det är den som gör att Anders nu rosslar och kippar 

efter andan.  

Jag tänker instinktivt att jag måste utföra Heimlich manöver. Då jag närmar mig honom 

försöker jag att minnas de olika stegen. Att ställa mig bakom, lägga armarna under 
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bröstkorgen, knyta den ena näven och ta tag i den med den andra handen för att sedan trycka 

från det nedersta revbenet, kraftfullt inåt och uppåt i hopp om att tärningen ska lossna. Jag 

intar den första positionen bakom Anders och ska böja mig ned för att lägga armarna om 

honom då Anders från sitt framåt lutande läge börjar hosta. Just i en hostning flyger den 

svarta tärningen ut ur munnen och studsar mot det hårda betonggolvet. Lättnaden är för mig 

oerhörd och jag känner välbehaget i kroppen då adrenalinet sjunker tillbaka. Jag tänker att 

faran är över och möter min kollegas blick för att liksom bekräfta vad vi precis varit med om. 

Lugnet som nu börjar infinna sig i min kropp avbryts dock återigen. Anders försöker 

nämligen, i ett tillstånd som jag bedömer som i affekt, göra anspråk på den lilla otursbringade 

tärningen som ligger på golvet.”Jag vill ha den” säger han bestämt och tillägger ”Jag vill äta 

upp den”. Anders rör sig dock långsamt och jag kan från min position bakom honom snabbt ta 

ett kliv fram och lägga armarna runt han bröst och hindra hans framfart. Detta ger Lena tid att 

hinna ta tärningen och stoppa den i fickan. Anders propsar nu inte på att få den utan tycks 

köpa situationen, tärningen verkar vara ur världen men han är märkbart trött.”Gå du till 

personalrummet Lena, säger jag. Åse är snart här för att lämna Sofia, du kanske kan se till att 

någon tar emot henne så tittar jag och Anders på film”. 

Att tillsammans rulla in Tv:n till klassrummet och sätta sig i soffan och titta på film är en av 

Anders favoritaktiviteter. ”Vilken film vill du se, Anders?” frågar jag. ”Skönheten och 

odjuret” svarar Anders. Jag sätter igång filmen och slår mig ner i soffan bredvid en trött kille 

som tar min hand i sin. Han börjar direkt kommentera filmen, ställer frågor och vill att även 

jag ska kommentera det som händer. Han är på ett sätt trött och tagen av situationen med 

tärningen. Samtidigt är han rastlös och ängslig, vill ha närhet och hela tiden bekräftelse. Han 

tycks nu helt ha släppt den kritiska situationen som ägde rum för några minuter sedan. Själv 

spolar jag tillbaka och går igenom det som utspelade sig gång på gång i mitt huvud. Samtidigt 

tänker jag att vilken tur att tärningen kom ut av sig själv, skönt att jag inte hann ingripa med 

Heimlich. Jag har alltid varit rädd för att hamna i den situationen, med att en människa i min 

närhet inte kan andas. Jag tror att det har att göra med att min syster, då vi var små, satte en 

stor godisbit i halsen på ett tåg. Jag minns det som att min mamma och personerna omkring 

fick panik då min syster inte kunde andas. Jag känner därför även en trygghet i att jag agerade 

konstruktivt i den skärrade situationen och förberedde mig för vad som krävdes. Jag ryser då 

jag funderar på konsekvenserna som hade uppstått om inte tärningen lossnat. Framförallt 

ställer jag mig frågan varför Anders försökte svälja tärningen på nytt, då han sekunder 

tidigare knappt kunde andas? Hans beteende är för mig ologiskt och irrationellt. 
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En rastsituation, några veckor senare 

Det har gått några veckor sedan incidenten med tärningen och jag sitter nu i klassrummet med 

Anders och hans klasskamrat Pontus. De har för närvarande den första av två på varandra 

följande halvtimmesraster. Den första har alltså Anders och Pontus i klassrummet, sedan 

väntar en rast för dem i skolans lekpark som vi kallar skogsparken. Under en av dessa 

elevraster kan skolans pedagoger ta ut egna halvtimmesraster medan en kollega ser till att 

vara med flera barn. För att få det att fungera krävs att eleverna är knutna till platser och 

aktiviteter som roar dem och som eleverna behärskar hyfsat självständigt.  

Pontus sitter och lyssnar på en Disney-ljudsaga om Djungelboken på cd. Han är mycket 

auditiv och älskar att sjunga med och att upprepa det som strömmar ur högtalarna. Han pratar 

med i dialogen och sjunger i sångerna. ”När du hör det här ljudet är det dags att vända blad” 

säger Pontus och rösten från ljudsagan i kör. Att höra Pontusstämma gör mig på gott humör. 

Jag hör att han är närvarande och hans glada melodi utstrålar att han mår riktigt bra. På de här 

rasterna har jag inte så mycket tid till Pontus. Jag sitter på andra sidan av det långsmala 

klassrummet bredvid Anders som spelar på datorn. Jag är knuten till Anders i den här 

situationen, jag sitter nära honom och håller hans ena hand medan han manövrerar datamusen 

med den andra. Då jag ibland skiftar plats för att prata och vara nära Pontus blir Anders 

genast orolig och befaller mig tillbaka. ”Kom, Jonas, jag behöver hjälp”, eller ”Sitt här, 

Jonas”. Det är en balansgång, Anders behöver träna på att vara själv och göra saker 

självständigt men han blir snabbt orolig och ängslig. Jag vet att Andersoro och ängslighet 

snabbt kan gå över till ilska och raseri. Däri ligger min balansgång, att ge Anders utrymme att 

vara självständig samtidigt vara närvarande för att oron inte ska starta. När vi sitter där 

bredvid varandra kommenterar jag spelen som han spelar. Vi säger tillsammans efter en 

barnröst, som i spelet ”Fem myror är fler än fyra elefanter ”ljudar sig igenom bokstäverna till 

namn på barn som visas på skärmen. Vi har en fin stund tillsammans där i klassrummet. Mina 

elever är glada och nöjda och befinner sig i aktiviteter där de trivs. 

 

Att bryta från en aktivitet och övergå till en annan 

Det börjar nu närma sig slutet av rasten och jag slänger en blick på timstocken som står väl 

synlig på en hylla i klassrummet. Timstock är benämningen på den lilla svarta lådan med 

tjugo små lampor på, vilket är ett tidshjälpmedel som vi använder oss av på skolan. Beroende 
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på hur många minuter man vill att timstocken ska räkna ner, startar den med olika antal tända 

lampor. De röda lamporna slocknar sedan en efter en för varje minut, och då den sista lampan 

slocknat börjar alla lamporna att blinka och timstocken ger ifrån sig ett pipande ljud. Tanken 

är att den ska hjälpa elevernas tidsuppfattning och tydligt påvisa när aktiviteten är slut. De 

flesta av skolans elever lär sig med tiden sambandet mellan antal tända lampor och tid kvar 

till ”slutsignal”. Jag ser att det är tre lampor (minuter) kvar och förbereder nu pojkarna på 

detta. ”Det är tre lampor kvar på timstocken, snart piper den och då är det dags att gå till 

schemat”. 

Jag har uppmärksammat att Anders sedan några minuter tillbaka tappat intresse för och 

koncentration på spelandet. Datorn är för honom en rolig aktivitet och han kan sitta länge 

framför den, men efter ett tag blir han rastlös och kan inte längre behålla koncentrationen på 

spelandet. ”Pip – pip – pip – pip”. Ljudet kommer från timstocken vars lampor blinkar då den 

nu har räknat ner till noll. Jag kommenterar att timstocken nu signalerar och att rasten är slut. 

Pontus är snabb med att trycka av stereon, han är snart vid sitt veckoschema och tar med sig 

bilden för nästa aktivitet. Bilden på skogsparksrasten tar han med sig för att sätta upp på sin 

klädplats. Han avlägsnar sig från klassrummet och går ut i hallen där en pedagog möter upp 

honom och för att göra sällskap under påklädningen. 

Anders däremot är inte lika villig att gå ut på rast men jag får honom att stänga av datorn då 

han har spelat färdigt en sekvens. Jag har placerat en schematransport i hans hand. 

Transporten tydliggör Anders nästa moment, att gå till schemat för att hämta nästa bild i 

turordningen.  Anders går med lunkande steg mot schemat. Han har en naturligt släpande 

gång, ofta är han trött av alla de mediciner han äter. Men den här gången läser jag också in ett 

missnöje i de tunga stegen.  Mycket riktigt, då Anders är framme vid sitt schema river han ner 

nästföljande aktivitetsbild på golvet. ”Jag vill inte gå ut, jag vill spela Pippi!”Att avbryta en 

aktivitet för att förflytta sig till en annan är något som är svårt för Anders. ”Jag vet att du vill 

spela mera data Anders och det kommer du kunna göra. Titta, först har vi rast i skogsparken, 

sedan ska du ha musik med Matilda (skolans musikpedagog), jobba ett pass i bänken, äta 

mellanmål och sedan får du välja. Då kan du välja att spela på datorn igen och då kan du 

fortsätta med att spela Pippi.” Jag plockar upp bilden föreställande uterastens skogspark och 

håller upp den så att Anders kan se. ”Men först ska du ha rast i skogsparken”. Anders köper 

resonemanget, schemat ger honom en trygghet och överblick över vad som ska hända. Nöjd 

verkar han dock inte vara då han går ut och sätter sig på stolen vid sin klädplats. Jag har 
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känslan av att oro och ängslighet håller på att övergå i ilska och raseri. Det händer ofta då 

Anders är orolig i kombination med att han är missnöjd.  

Jag kan uppleva mig själv i dessa situationer uppträda och förhålla mig till Anders på ett sätt 

som jag inte gör mot andra personer. Jag låter inte Anders lösa sina problem själv utan 

hänvisar sakligt till schemat. Jag har en idé att människor och barn ska agera ifrågasättande 

och att uppmuntras att lösa problem i sin närhet på egen hand eller tillsammans med 

omvärlden. Mitt bemötande av ett barn där konflikt kan uppstå skulle kortfattat se ut på det 

här viset. Jag skulle be barnet berätta om sitt perspektiv på situationen, jag skulle bekräfta 

detta och visa förståelse inför det. Sedan skulle jag vara tydlig med hur jag ser på situationen, 

varför jag tänker annorlunda. Slutligen skulle jag se om vi tillsammans hittar en lösning på 

vår meningsskiljaktighet.  

Med Anders måste jag behålla samma sinnesstämning hela tiden. Jag använder mig 

uteslutande av en och samma ton i mitt tal. Det är en tydlig, vänlig och glad ton och den blir 

aldrig sprudlande glad utan är hela tiden densamma, något gladare än normalt. Tonen jag 

håller är inte heller krävande och förutom det där ”lite gladare än det normala” förmedlar den 

inga starka känslor utan kan liknas vid den röst den som ger information om säkerhet på ett 

flygplan innan start. Jag upplever att det fungerar och att Anders är trygg i att mitt känsloläge 

(min ton) är stabil men samtidigt bjuder jag inte på mig själv. Också vad gäller spontaniteten 

kring Anders aktiviteter har jag samma förhållningsätt. Anders har återkommande val att göra 

efter sitt schema. Det kan vara att välja mellan tre aktiviteter som han vill göra under rasten. 

Men att spontant exempelvis gå en promenad för att det är fint väder ute, det gör jag inte. Jag 

vet att det skulle innebära en stor otrygghet för Anders att tappa strukturen över vad som ska 

hända. Även om han skulle vilja gå promenaden från första början kan otryggheten i 

dagstrukturen övergå i oro som så lättleder till ilska. 

 

Påklädning och en elev som till slut exploderar 

Anders sitter nu på stolen vid klädplatsen. ”Jag vill inte ha på mig skorna” säger han, ”Jag vill 

inte gå ut! ”Pojkens röst är nu mer bestämd och jag anar en aggressiv ton. Samtidigt som jag 

krånglar på de stela och höga ytterskorna svarar jag ”När du kommer ut till skogsparken kan 

du leka med Gustav i sandlådan” (min kollega som ska vara med barnen under uterasten). 

”Baka du en riktigt god tårta som du kan bjuda honom och Pontus på”. Det är något som 

Anders brukar göra under rasten i skogsparken. Han lagar soppor och grytor i hinkar eller 
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fyller formar med sand, vänder på dem, lyfter på formen och skapar sina bakverk. Inte sällan 

är dessa bakverk chokladtårtor som han mer än gärna bjuder vuxna och kamrater till att 

smaka. Att jag målar upp en bild där Anders redan ser sig utföra nästa aktivitet brukar lugna 

honom. Trots allt brukar han tycka om att vara på ute i skogsparken, men idag tycks han inte 

vara i balans och sedan han suttit vid datorn har han visat sitt missnöje. 

Mycket riktigt, missnöjet stegras hastigt hos Anders. Jag har känt av det sedan han satt vid 

datorn, men att Anders nu börjar skrika och gråta är en upptrappning. ”Jag vill inte!” skriker 

han. Jag står i det här läget på mig, förklarar att vi nu ska gå ut till de andra i parken och att 

Anders där kan leka i sandlådan med Gustav. Jag sitter därför kvar på den lilla pallen framför 

hans stol och pratar om tårtor och chokladbollar som han kan bjuda på i skogsparken, då 

Anders försöker slå mig. Han börjar fäkta med armarna för att träffa eller eventuellt klösa mig 

i ansiktet. Jag har inga större problem att avstyra anfallen. Jag bemöter hans slag med att 

avstyra dem och inte fästa någon vikt vid Anders beteende. Det är som att det kokar över i 

Anders huvud och att en massa känslor nu måste ut. Anders raseri stegras, han fortsätter att 

gråta och skrika och jag ser ingen annan utväg än att hålla kvar i hans händer. ”Släpp! Det gör 

ont!” säger Anders. Jag släpper dem varpå Anders försöker slå mig igen. Jag fångar återigen 

hans händer och håller kvar dem. ”Jag måste hålla i dina händer annars slår du mig” förklarar 

jag. Jag pratar så lugnt och tydligt jag kan, vill förmedla en slags trygghet och känslan av att 

vi är tillsammans i det här. ”Aj!” skriker Anders, ”Du slår mig, det gör ont!” De orden tar hårt 

på mig. Jag försöker att återigen förklara varför jag håller i honom, jag håller varken hårt eller 

stelt. Försöker snarare följa med i hans rörelser och rikta kraften bort från mig. Även om jag 

är säker på att jag inte skadar honom känns det hela fel. Jag håller fast i en människa som inte 

mår bra och denna ber mig att släppa honom.  

Vi håller på sådär ett litet tag. Anders rasar och försöker slå, spottar och skriker. Jag avstyr de 

fysiska angreppen, försöker att i möjligaste mån inte hålla fast. En kollega som hört Anders 

skrik kommer ut i korridoren och erbjuder mig att byta plats. Det är ett lockande erbjudande 

och en metod som kan få Anders att komma ut ur sin affekt men jag tackar ändå kollegan 

vänligt men bestämt nej. Jag känner ingen prestige utan har en känsla av att jag vill avsluta 

situationen med Anders för hans skull. Lika troligt som att Anders blir avledd i sin affekt är 

att han får ångest av att Jonas, som han slog helt plötsligt försvinner.  

 Jag märker hur Anders attacker blir lamare och lamare, de är enklare nu att avstyra och jag 

kan enkelt leda dem bort från mig. Även Anders märker detta och det är som hans raseri lagt 
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sig då han säger ”Jag vill gå ut och leka i skogsparken”. Vändningen är lika snabbt tillbaka till 

lugnet som då den tidigare hastigt trappades upp. ”Vad bra! Du har ju dina skor på dig nu och 

jag hjälper dig med jackan så går vi ut till de andra i skogsparken”. Då jag lämnat ifrån mig en 

trött men samtidigt leksugen elev går jag in för rast i personalrummet. Jag går nu igenom 

situationen som blev, vad gjorde Anders? Hur reagerade jag? Vad kunde jag gjort för att 

hindra Anders att explodera? 

 

Dilemma 

I min berättelse beskriver jag tre olika situationer från mitt arbete med elever inom särskolan. 

Eleverna på skolan är diagnostiserade inom autismspektrum och flera av dem har ytterligare 

diagnostiserade utvecklingsnedsättningar. 

Efter situationen som jag väljer att kalla tärningsincidenten handlar jag snabbt och utan att 

tänka då Anders först har tärningen i halsen och sedan försöker att få tag i den på nytt. Det 

väcker frågor i mig efteråt. När jag funderar på varför Anders väljer att försöka komma över 

tärningen och jag förstår att det är för att återigen försöka svälja den tycker jag att han agerar 

ologiskt och irrationellt. Vilket är Anders perspektiv, kan jag närma mig och förstå hans 

agerande?  

I situationen där Anders sitter framför datorn och ska gå vidare till skoldagens nästa aktivitet 

tvivlar jag på vad som är etiskt riktigt. Anders vill inte byta aktivitet, dels säger han det med 

egna ord, jag tolkar det i hans kroppsspråk och agerande då han kastar schemabilden. Ändå 

går jag emot hans egen vilja då jag insisterar på utesrast. Jag inbjuder i det här läget inte 

Anders till att lösa situationen tillsammans med mig, utan för honom snarare vidare i den 

riktig som jag avser vara lämpligast. I FN:s barnkonvention finns att läsa 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets ålder och mognad” (barnkonventionen, artikel 12). I ett av förskolan 

och skolans styrdokument: Förskolans och skolans värdegrund– förhållningssätt, verktyg och 

metoder (Skolverket, 2011, rev 2013) finns följande att läsa under rubriken inflytande och 

delaktighet: ”... betonar läroplanerna barns och elevers rätt att utöva inflytande över sitt lärande och 

sin lärmiljö både till form och till innehåll” (Skolverket, 2011, rev 2013, s. 59). Att skapa starka 

individer som kan lösa problem såväl tillsammans med andra som på egen hand är ett synsätt 

som känns självklart för mig. Men i situationer som den här handlar jag inte därefter så frågan 
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är med vilka avsikter handlar jag som jag gör och hur kan jag förklara dessa avsikter? Kan jag 

få vägledning av etiken för att närma mig ett svar på de frågorna? 

Då Anders sitter på stolen för att ta på sig ytterkläderna blir han aggressiv och börjar slå och 

skrika mot mig. Jag lämnar situationen med en känsla av misslyckande. Jag ställer mig då 

frågan hur kunde det bli såhär och vad jag gjorde för fel? 

 

Syfte, avgränsning och frågeställningar 

Min uppsats tar sin utgång i de tre upplevda situationer som jag gestaltat i min berättelse. I 

situationerna som är av problemskapande karaktär ställer jag en rad frågor kring mitt eget 

agerande. Syftet med min uppsats är att reflektera vidare kring dessa frågor och se om 

relevant forskning kan hjälpa mig vidare i mina tankar. Jag arbetar på särskola men jag tonar 

avsiktligt ned fokus på Autism och liknande diagnoser utan inriktar mig snarare kring elevens 

beteende och hur jag förhåller mig till det. Jag hoppas att reflektionerna i min uppsats leder 

till att jag ser framtida situationer i ett bredare perspektiv och tydligare kan förklara mina 

beslut och handlingar. Jag vill även att mitt reflekterande leder till rätt avvägningar och 

praktiska handlingar då jag ställs inför nya problemskapande situationer i framtiden. 

I min utbildning till förskolelärare har jag märkt att det finns ett glapp mellan den gängse 

synen på pedagogik och min praktik inom särskolan. Jag har en önskan att min erfarenhet 

kring problemskapande beteende och reflektionerna i min text går att dra nytta av även 

utanför särskolan. Om inte bara för att bredda de egna perspektiven. 

De frågeställningar som jag kommer att reflektera kring i min text är följande: 

Vilket är Anders perspektiv och hur påverkar det mitt agerande? 

Hur kan jag förklara mitt handlande och bemötande av Anders utifrån etiska perspektiv? 

Hur kan jag förklara varför jag handlar jag som jag gör i situationerna med min elev och av 

vilken anledning? 
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Metod 

Jag har tretton års erfarenhet av att arbeta inom skola och förskola med barn med särskilda 

behov. De tio senaste åren har jag arbetat inom särskolan med barn med diagnoser inom 

autismspektrum. Inte sällan har barnen på särskolan också haft flera kombinationer 

exempelvis inom autismspektrum med utvecklingsnedsättning. Jag har ofta hamnat i 

situationer som jag inte kunnat förutspå, där elever tappat kontrollen och blivit 

problemskapande. Sådana situationer leder till snabba handlingar för att dessa barn och de 

som befinner sig i närheten inte ska skadas. När jag då får chansen att rikta strålkastaren på 

mitt handlade och reflektera kring det i en essätext enligt en form som arbetats fram på 

Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns Högskola kändes valet uppsatsform självklart. 

Formen för hur en erfarenhetsbaserad essä arbetas fram beskrivs av docent i praktisk kunskap 

på Södertörns högskola, Lotte Alsterdahl. ”En essä av det här slaget består av tre delar: 

berättelsen om en svårbedömd handlingssituation, egna tankar och frågor till den, samt 

perspektiv utifrån som förhåller sig till det egenupplevda” (Alsterdahl 2014, s. 53). Genom att 

skriva berättelsen och synliggöra handlingar i den och sedan resonera kring dessa skapas en 

väg till ny kunskap menar Maria Hammarén, docent i yrkeskunnande och teknologi 

(Hammarén 2005, s. 17).  

Denna pendelverkan mellan handlande och reflekterande för ny förståelse förklarar professor i 

medievetenskap Jostein Gripsrud som den hermeneutiska cirkeln (Gripsrud, 2002, s.176). 

Hermeneutik som metod handlar om att tolka utifrån sin horisont, våra tolkningar är knutna 

till tidigare erfarenheter (Gripsrud, 2002, s. 171). Det är mina egenupplevda erfarenheter som 

jag gestaltar i min berättelse vilken jag sedan gör ytterligare tolkningar samt reflekterar vidare 

kring. Metoden jag använder i min uppsats kan därför kategoriseras in under den 

hermeneutiska. 

Min text har sedan lästs och diskuterats av kurskamrater och handledare. Varifrån jag fått nya 

perspektiv kring situationerna. Det har inte varit någon enkel process att se att tankar och 

handlingar som sitter i ryggmärgen på mig inte är en självklarhet för utomstående. Genom att 

belysa dessa och reflektera kring varför jag handlar som jag gör i vissa situationer har mitt 

reflekterande lett till ny kunskap. Den nya kunskapen leder sedan till nya handlingar, varpå 

det bildas en växelverkan mellan reflektion och praktik. På samma sätt har jag fått nya 

perspektiv på mitt handlande då jag läst litteratur, reflekterat och kopplat dessa till 
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situationerna i min berättelse.  Detta i enlighet med vad forskaren Bernt Gustavsson skriver i 

sin bok Kunskapsfilosofi, tre kunskapsformer i historisk belysning (Gustavsson, 2000, s. 101).  

I min vetenskapliga essä är det inte slutmålet som är det viktiga och jag kommer inte att 

presentera någon slutgiltig sanning. Då handlingar är kopplade till enskilda situationer där 

personer, sinnesstämningar, miljö och agerande aldrig är helt detsamma blir processen mellan 

mitt handlande och resonerandet i texten det väsentliga.  

 

Sekretess 
Forskarna Bo Davidsson och Runa Patel skriver i sin bok Forskningsmetodikens grunder: att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning (Patel & Davidsson, 2003) att ”Vare sig 

vi hämtar informationen om individerna eller om individerna själva lämnar informationen, 

måste vi värna om enskilda individernas integritet” (Patel & Davidsson, 2003, s. 63). För att 

värna om personerna i berättelsernas integritet så har detaljer som namn, kön och tid bytts ut 

eller förvrängts. Jag vill också påpeka att även om Anders uppvisar ett beteende som skulle få 

honom att sticka ut utanför särskolan så är hans beteende inte exklusivt. Flera av min 

arbetsplats elever visar upp liknande beteende då deras kommunikation brister eller kraven på 

dem är för höga. 

 

Teoretiska perspektiv 
I min uppsats reflekterar jag vidare kring de gestaltade situationerna med litteratur och teorier 

som bygger på praktisk kunskap som arbetats fram på Södertörns Högskola.  

Jag låter många psykologer delge sina teorier de mest frekvent förekommande Greene och 

Ablons teori kring hur man bemöter explosivitet och de faktorer som kan påverka 

explosivitet. Bo Hejlskovs syn på problemskapande beteende och hur man bemöter dessa har 

också en central roll.  

Jag kopplar utvecklingspsykologen Daniel Sterns teori kring affektsmitta till min praktiska 

kunskap. Även hur jag ser att Lev Vygotskijs teori kring den proximala utvecklingszonen kan 

knytas till mitt handlade. 
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Teorier kring etik med människor reflekteras utifrån bland annat Immanuel Kants syn på 

pliktetik, Levinas närhetsperspektiv och Aristoteles tankar om dygdetik och fronesis. 

 

Begrepp 

Innan jag startar mitt reflekterande vill jag förklara min syn på några av de begrepp som 

beskriver Anders agerande och som är återkommande i texten. Ross W Greene och J. Stuart 

Ablon är forskare och psykologer. I deras bok Att bemöta explosiva barn (2012) ger de sin 

syn på personer med problemskapande beteende. Explosiv är med deras benämning på barn 

som reagerar med frustration, obalans och kaos och möter de vuxnas vilja med trots och 

explosiva utbrott (Greene & Ablon, 2012, s. 11). Deras mening är att personer som hamnar i 

situationer där de uppvisar explosivt beteende har svårigheter inom ett eller flera kognitiva 

områden. Jag känner igen Anders i många av deras beskrivningar i boken men då de i titeln av 

boken skriver Att bemöta explosiva barn reagerar jag. Explosivitet ser jag som ett tillstånd 

som vi alla kan hamna i då vi hamnar agerar i affekt. Det är enligt min mening inte barnet 

som är explosivt i sig utan tillståndet som denne hamnar i. Jag tror att denna skillnad kan ha 

betydelse för hur vi ser på personen som reagerar med explosivitet. 

Problemskapande beteende är ett begrepp som den dansk svenske Psykologen Bo Hejlskov 

Elvén använder sin sin bok Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga 

funktionshinder (Hejlskov, 2009). Problemskapande beteende är något som en del personer 

tar till då de exempelvis hamnar i affekt. Mitt förhållningsätt till detta begrepp är att 

problemet är mitt ansvar att lösa och inte personen jag hjälper. Min elev är inte ett problem 

utan den har gett mig ett problem att lösa eftersom den inte kan detta på egen hand. Jag måste 

finna lösningar där eleven är i balans och mår bra, det är en förutsättning för inlärning och 

utveckling för denne. 

Anders perspektiv och hur jag förhåller mig till det 

Att se situationen ur Anders perspektiv 

Efter situationen då Anders velat svälja tärningen en andra gång reflekterar jag över 

situationen och tycker att Anders agerar irrationellt. I den situationen utgår jag från mitt eget 

perspektiv och tycker att Anders borde tänka och kunna förutse vad hans handlingar leder till. 

Att han borde ha resonerat på liknande sätt som jag i termer av: tärningen var för stor för mig 
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att svälja. Det var obehagligt att ha den i halsen, jag kunde inte andas och blev rädd. Om jag 

försöker att svälja den återigen kommer den förmodligen att fastna på nytt och jag kommer än 

en gång att få svårt att andas och bli rädd. Det är vad jag anser vara ett rationellt 

tankemönster, att kunna tänka utgången av handlingen och förstå hur den drabbar mig. Det är 

därför slående då jag läser en artikel att av forskaren Eva Johansson publicerad i tidskriften 

Pedagogisk forskning i Sverige. Johanssons artikel heter Att närma sig barns perspektiv 

(Johansson, 2003) och i den exemplifierar hon en situation där vuxna och barns meningar går 

isär. Hon visar på att de vuxna i form av pedagoger på en förskola ser barnets intentioner som 

att de saknar rationell betydelse. Möjligen kan de tänka sig att dessa skulle vara ett utryck för 

en protest eller ett sätt att testa gränserna från barnets sida (Johansson, 2003, s. 52). Jag kan i 

viss mån känna igen mig i pedagogerna i exemplet tänker. Jag har känt det som att elever jag 

arbetat med testar mig eller protesterar mot något.  

Exempelvis har jag haft den inställningen de första gångerna som jag blev spottad i ansiktet. 

Det var en elev som gjorde detta vid upprepade tillfällen på mig och de kollegor som arbetade 

med hen. Jag såg det först som ett personligt påhopp med uppsåt, innan jag började tänka i 

andra banor. Att det snarare var en kommunikation från elevens sida där denne såg en 

spännande reaktion i ansiktet på den pedagog som just fick en spottloska på sig. Eleven 

lyckades provocera fram roliga och annorlunda reaktioner hos olika personer som den 

spottade på. I början följdes denna reaktion från pedagogernas sida med en verbal tillsägning. 

Detta fick inte det resultat vi eftersträvade utan istället mattades elevens beteendet ut och 

avtog helt efter att vi i personalgruppen hade enats om ett gemensamt förhållningssätt 

gentemot spottandet. Vi reagerade nu vare sig muntligt mot eleven eller sände ut några 

signaler genom ansiktet. Istället höll vi fram en bild föreställande en mun som spottar 

överkryssad med ett stort rött kryss.  

Efter händelser som den med spottloskorna har jag förstått att andra personers perspektiv i 

allmänhet och personer inom autismspektrum i synnerhet inte är detsamma som mitt. 

Kanske är han ute efter samma effekt som eleven som spottade oss i ansiktet? Den teorin kan 

inte avfärdas och det kan vara så att Anders tycker att det är spännande med reaktionerna från 

oss pedagoger. Men jag upplever inte att Anders fäster någon uppmärksamhet mot oss vuxna, 

han verkar bara rikta sitt fokus mot tärningen.  

Jag uppfattar det alltså inte som att Anders försöker svälja tärningen en andra gång enbart för 

att få reaktion från oss vuxna. Han tycks snarare handla i affekt och är ouppmärksam på vad 
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som händer omkring honom. Jag upplever varken att han agerar rationellt eller för att 

provocera och skapa uppmärksamhet. Snarare är det som att hans olustkänslor driver honom 

till problemskapande handlingar. Det är kaos som han upplever inombords vill han leva ut i 

handling. 

 

Anders, en pojke inom autismspektrum med utvecklingsnedsättning 

Då jag hjälper Anders att förflytta sig från aktiviteten vid datorn för att gå ut är jag medveten 

om att han kan hamna i en explosiv sinnesstämning. Jag har varit med om att han försökt 

svälja den där tärningen några veckor tidigare. Han har också försökt skada pedagoger och 

klasskamrater då han blivit arg. Jag känner att han inte är i balans och vet att byta aktivitet är 

något som är ansträngande och krävande för honom. Därför låter jag Anders bryta 

dataspelandet först då Anders kommer till det närmaste naturliga slutet i spelet. Jag har också 

förberett Anders och Pontus på aktivitetsbytet genom att uppmärksamma timsocken som snart 

har räknat ned. Då vi går till schemat låter jag Anders få ta sin tid och jag lägger heller inga 

extra krav på honom. Jag känner att själva aktivitetsbytet i sig är tufft nog att hantera och 

påpekar värderar inte eller påpekar att Anders gör fel eller att han ska plocka upp den kastade 

schemabilden. Jag tillrättavisar inte och jag ingen visar så lite reaktion som möjligt då Anders 

tar till våld och skriker mot mig. Jag försöker istället att avleda honom genom att få honom att 

tänka i positiva banor. Jag visar på schemat att det blir val senare under dagen där han kan 

välja att spela på datorn.  Jag pratar om det positiva med att leka ute i skogsparken och målar 

upp en bild där han leker och har roligt. 

Jag finner att mitt handlade får stöd i ”Evaluating the Negative or Valuing the Positive?” (Van 

Duijvenvoorde, 2008), en artikel skriven av neuroforskaren Anna Van Duijvenvoorde med 

flera. Artikeln bygger på forskning kring feedback för personer i olika åldrar. 

Försökspersonerna skulle sortera kort på en dator enligt en viss ordning. I en del av testet, fick 

de positiv respons då de gjorde rätt. I en annan del, negativ respons då de gjorde fel. 

Blodflödet i hjärnan mättes samtidigt som försökspersonerna genomgick testet för att se på 

vilken respons försökspersonerna reagerade starkast och lärde sig mest. Resultatet för 

undersökningen var olika beroende på försökspersonernas ålder. Vuxna lärde sig snabbare 

genom att få reda på sina misstag medan barnen lärde sig bäst då de fick reda på när de gjorde 

rätt. Slutsatsen jag drar genom Van Duijvenvoorde forskning är att Anders lär sig mer av att 

bli uppmärksammad på det som han gör bra än att fokusera på det som han gör dåligt. Att ge 
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respons som landar i något negativt för Anders triggar också igång negativa känslor i honom. 

Negativa känslor har en tendens att växa sig större och till slut får Anders att explodera. 

En annan orsak till att barn hamnar i situationer där det blir explosiva menar Greene och 

Ablon är att de inte har fullt utvecklade emotionella färdigheter. Det kan yttra sig i att de har 

svårt att uttrycka känslor i ord och att förstå vad de känner. Känslorna driver dem i vissa 

handlingar och de har svårt att behålla lugn och tänka rationellt (Greene & Ablon, 2012, s. 

30).  Psykologen Hejlskov är av en något annan uppfattning då han menar att människor 

sällan gör sina val utifrån ett rationellt tänkande. Han hänvisar till läkaren och filosofen 

Antonio Damasio som menar att vi i högre utsträckning än vi tror gör våra val utifrån känslor. 

Att hjärnan efter ett val inte bara minns hur vi valde utan också känslan vi hade efter det 

(Hejlskov, 2009 s. 61). Hejlskov har uppfattningen att människor med utvecklingsnedsättning 

och framförallt de med neuropsykiatriska nedsättningar har svårare att välja på ett snabbt och 

nyanserat sätt. Det som Greene och Ablon har gemensamt med Hejlskov är att människors 

förhållande mellan känsla och val handling är individuella. En teori till varför Anders försöker 

svälja tärningen på nytt kan vara att han är i affekt och uppfylld av negativa känslor. De starka 

känslorna påverkar hans handlingar och vilja, han agerar alltså utifrån negativa känslor som 

driver honom till handlingar med negativ utgång. Spiralen med starka känslor följt av 

impulsiva och kraftiga handlingar är affekten som Anders befinner sig i. 

Enligt den teorin skulle situationen kunna förklaras på följande vis. Anders och Lena sitter i 

Anders klassrum och spelar spel. Något i spelandet inte gick som Anders önskade, tärningen 

kanske hamnade med en sida upp som gav Anders ett dåligt utfall. Anders blir arg, han 

reaktion på ilskan är att reagera på tärningen. Han tar tärningen och stoppar den blixtsnabbt i  

munnen för att bita på den. Något går tokigt och han sväljer den men då tärningen är för stor 

för luftröret fastnar den. Anders blir rädd då han inte kan andas och när Anders väl hostat ut 

tärningen är han full av starka negativa känslor. Det kan vara misslyckande, ilska och rädsla 

och dessa agerar han nu utifrån och gör ännu ett impulsivt och ogenomtänkt val.  

Ulrika Aspeflo är logoped och pedagog med erfarenhet av personer inom autismspektrum och 

kursledare för Autism- och Aspergersförbundets Utbildningscentrum. Hon skriver i sin bok 

Aspeflo om Autism (2010) att personer med autismspektrumtillstånd har svårt att förstå 

konsekvenser av sina handlingar (Aspeflo, 2010, s. 17). Det stämmer också väl in på Anders 

och med den vetskapen blir det ännu svårare för Anders att fatta ett rationellt beslut i 

situationen. 
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På samma sätt kan man se Anders agerande då han väljer att skrika och slå på mig vid 

påklädningen. Anders har i situationen innan visat signaler som jag tolkar som missnöje. 

Missnöjet och kravet på aktivitetsbytet får Anders att känna negativa känslor. Trots att jag 

försöker avleda Anders och få honom att tänka i positiva riktningar bär han med sig dessa tills 

han exploderar. Han tar till slut ut sin ilska på mig och det är som att han är i den där onda 

spiralen mellan negativa tankar och handlingar då han skriker och slår mot mig. Att ska kunna 

se konsekvenser av sitt handlande där Anders agerar i affekt är i det närmaste otänkbart. 

 

Hur påverkar synen på Anders perspektiv mitt agerande? 

Spelar det då någon roll för hur jag tänker kring Anders perspektiv? Mitt svar på den frågan 

blir genast ja det spelar roll hur jag tänker kring hans perspektiv och det påverkar mig vad 

som leder fram till hans handlingar. Om jag tänker att Anders skulle planera och göra ett 

genomtänkt val i att skrika och slå mig skulle jag känna mig illa behandlad och förnedrad. 

Precis som jag kände i den där situationen då jag för första gången blev spottad på i ansiktet. 

Jag kände mig äcklad och förnedrad och jag ville impulsivt svara på behandlingen med en 

motattack. Någonstans på vägen hejdade jag mig själv men som jag tidigare beskrivit så såg 

eleven reaktionen i mitt ansikte och kroppsspråk. Med stöd från kollegor och litteratur lärde 

jag mig sedan att tänka att spottloskan mot mitt ansikte egentligen inte var riktad mot mig 

som person. Den var uttryck för ett missnöje eller en negativ tanke hos min elev vilket 

riktades mot den person som han ville ha hjälp av. Med den vetskapen blev det enklare att 

hantera mina egna känslor i liknande situationer och jag kunde istället fokusera på att eleven 

fann ett annat sätt att kommunicera sitt obehag på. På samma sätt kan jag tänka då Anders 

skriker och slår mot mig vid påklädningen. Det är inte riktat mot mig som person, lika lite 

som att Anders ville ta sitt liv då han var i tärningssituationen. Just nu är jag bara en person 

som befinner mig i närheten av Anders och som han kan anförtro sig till och vågar agera ut 

på.  

Etiska perspektiv på mitt förhållningsätt till Anders 

Etiska perspektiv på situationen 

I situationen där Anders ska byta aktivitet från datorn och gå ut beskriver jag en konflikt inom 

mig. Jag säger mig värdesätta ett förhållningssätt till människor och barn där de är delaktiga, 

har inflytande och där de har chans att påverka sin situation och lösa de problem som angår 
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dem. Jag känner att jag i den här situationen inte gör det. Jag bemöter Anders sakligt och 

något torrt på ett sätt som jag inte förhåller mig till andra personer i min omgivning. Jag vill 

veta om den etiska konflikten inom mig kan förklaras utifrån tidigare forskning. Till min hjälp 

har jag tagit professor i systematisk teologi Jan Olav Henriksen och docent i filosofi Arne 

Johan Vetlesens bok Etik i arbete med människor (2011). Jag har från boken valt ut fyra 

etiska perspektiv i möte med människor för att reflektera kring mina frågor. 

Pliktetik 

Det pliktetiska perspektivet menar att det vi kan sätta upp vissa generella regler. Rätt 

handlade enligt det pliktetiska perspektivet är att följa sina plikter. Henriksen och Vetlesen 

menar att en stor förespråkare och utvecklare av pliktetiken var Emanuel Kant (Henriksen & 

Vetlesen 2001, s. 147). Kant var en filosof som levde på 1700 talet, han menade att det måste 

finnas två krav i ett etiskt dilemma för att handlingen ska bli korrekt. Vi kan inte se enskilda 

situationen som något som är isolerat utan vi måste finna en generell regel. Då man agerar 

pliktetiskt ska man därför tänka efter vilken regel man handlar efter då man gör sina etiska 

val. Kants uppfattning var också att ens regel måste kunna användas i alla liknade situationer 

(Henriksen Vetlesen, 2001, s. 148).  

Vilka skulle mina plikter då vara i situationen med Anders? Exempelvis skulle det vara att 

alla elever mår bra av att ha en rast ute, det var vad jag själv fick höra under min skolgång, att 

man var tvungen att vara ute och det fanns inga undantag för detta. Kanske är det också så 

man tolkar mina handlingar i situationen. Min uppfattning är att det inte finns några generella 

regler då man arbetar med människor. Jag anser att alla individer är olika och detsamma gäller 

de förutsättningar vi bär med oss in varje enskild situation. Varje situation, så också med ett 

barn med problemskapande beteende är unik och kräver sin speciella lösning. Vissa skoldagar 

har föregåtts av nätter där Anders sovit så få timmar att det är svårt att få kontakt med honom 

och att han inte orkar hålla upp sitt huvud då han går. Dessa dagar blir uterasten i skogsparken 

en farlig plats. Vi pedagoger väljer då att Anders ska ha sin andra rast någon annanstans eller 

på ett annat sätt av säkerhetsmässiga skäl. Min tolkning av det pliktetiska perspektivet utifrån 

Henriksen och Vetlesens bok är att detta perspektiv inte tar lika stor hänsyn till det unika i 

varje situation. Jag bör istället ta hänsyn till så mycket mer än generella och övergripande 

regler i mina lösningar av Anders problemskapande beteende. 
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Nyttoetik 

”Vi ska söka det som ger största möjliga lust eller nytta för alla inblandade parter när alla 

konsekvenser tas i betraktande ” (Henriksen & Vetlesen, 2001 s. 183). Nyttoetik eller som det 

också benämns utilitarism (nytta på latin är utilitas) bygger på att uppnå lust och undvika 

lidande. Lust är nyttan, det goda eller i alla fall det som minskar olusten, det onda. Där 

pliktetikens fokus ligger i själva handlandet riktar nyttoetiken istället blicken mot 

konsekvenserna av dem. 

Hur applicerar jag då nyttoetikens perspektiv i min situation med Anders? Lusten eller olusten 

i situationen ligger i att undvika konflikten till varje pris. Man kan tänka sig att jag låter 

Anders spela vidare på datorn istället för att följa schemat. Vi uppnår då ett högre värde av 

nytta då Anders slipper byta aktivitet och jag lugnt kan sitta kvar utan att behöva ställa Anders 

i en jobbig situation med konflikt som resultat. Men i ett längre perspektiv skulle inte denna 

metod fungera. Den har provats både av mig och av kollegor. Antingen har man tagit beslut 

om att Anders mår för dåligt för att gå ut på rast eller så har man som pedagog varit lite lat 

eller rädd och undvikit konflikt. Anders är inte nöjd framför datorn i oändlighet, han blir mer 

och mer rastlös och klickar sig efter en stund mer slumpmässigt igenom programmen. Även 

om han väljer själv att sitta kvar vid datorn är min erfarenhet att Anders blir ängslig då 

strukturen kring hans dag förändras. Jag kommer att beskriva det mer ingående senare i min 

uppsats och nöjer mig med att här konstatera att jag tycker att situationen är mer komplicerad 

än hur nyttoetiken ser på situationen. Den säger mig inte om nyttan ska vägas på lång eller 

kort sikt. Att låta Anders sitta kvar vid datorn upplever jag vara ett kortsiktigt alternativ som 

leder inte leder till största nytta på lång sikt.  

I situationen med aktivitetsbytet väger jag också in Anders mående i ett längre perspektiv. Jag 

är medveten om att Anders behöver en struktur omkring sig för att inte känna oro och ångest. 

Att rucka på den strukturen kan leda till att Anders mår sämre i ett längre perspektiv trots att 

han själv gjort val. Jag beskrev det tidigare i min uppsats att min uppfattning är att Anders har 

svårt att se konsekvenserna av sina beslut, vilket är vanligt för personer inom autismspektrum. 

Den tolkningen av det nyttoetiska perspektivet är orsaken till att jag inte reflekterar vidare 

kring det i situationerna kring Anders.  
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Närhetsetik 

 

Det som i Levinas tänkande räknas som etiskt är alltså inte inneslutet i några regelstyrda 

beteenden, etiska koder eller moralbud som säkras genom stabila innebörder. Det etiska 

ligger tvärtom just i kommunikationens mångtydlighet, i det som glider undan vår kognitiva 

fattningsförmåga och behärskning (Todd, 2008, s. 104) 

 

Citatet ovan är hämtat ur professor i pedagogik Sharon Todds bok Att lära av den andre 

(2008). Hon sammanfattar i de två meningarna filosofen Emanuel Levinas syn på etik. 

Levinas representerar det närhetsetiska perspektivet och beskrivs i Henriksen och Vetlesens 

bok som ansiktets filosof. I motsats till de två föregående perspektiven på etik menar Levinas 

att det inte finns ett absolut mönster, regler eller lagar som styr vårt sätt att handla etiskt. 

Istället uppstår dessa i mötet med andra människor och då framförallt det vi utläser i andras 

ansikten. Det är av våra medmänniskor som vi får ansvaret att agera etiskt men övervägandet, 

beslutet, handlingen och konsekvenserna som blir därutav styr vi själva över (Henriksen & 

Vetlesen, 2001 s. 218). 

Genom vidare läsning av Todds analyser av Levinas teori delges jag tanken att 

närhetsperspektivet kan förklaras utifrån begreppen uppoffring, ansvar och transcendens. Då 

vi kommunicerar uppoffrar sig jaget osjälviskt för den andre vilket Levinas menar är ett 

ansvar gentemot den vi kommunicerar med. Uppoffringen tillåter jaget att påverkas av den 

andre och ta ansvar för denne, inte genom empiri utan av transcendens. Denna påverkan sker 

alltså inte av erfarenhet eller rationalitet utan att det uppstår en känsla av ansvar för 

medmänniskan (Todd, 2008, s. 105-106). 

Ett begrepp som jag finner då jag läser om det närhetsetiska perspektiv och som känns 

relevant i min arbetssituation är paternalism. Med detta menas att någon annan tolkar och 

bestämmer vad som är det bästa och rätta för en person. Paternalism är att ignorera en persons 

självbestämmande och tro sig veta för denne (Henriksen, Vetlesen, 2001, s. 215). Jag tänker 

på situationen där Anders vill svälja om tärningen. Hur jag och Lena snabbt tog beslutet att 

hindra honom från att få tag på den trots att det går emot Anders vilja. Vi åsidosätter Anders 

rätt att bestämma om sig själv och fattar ett beslut där vi tycker oss veta bättre.  
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I situationen med aktivitetsbytet är jag inte lika säker. Närhetsperspektivet är en etisk väg jag 

många gånger föredrar att välja. Jag har tidigare skrivit om hur mitt utgångsperspektiv är att 

barn ska ges möjlighet att själva lösa de vardagliga problem som uppkommer på egen hand. 

När nu Anders visar en uppenbar ovilja till att byta aktivitet och visar signaler som jag förstår 

kan leda till en stark reaktion. Varför gör jag då inte Anders till lags och låter honom finna en 

egen lösning som kan leda till att han blir mer harmonisk? Tanken skulle inte vara främmande 

för mig om jag visste att verkligen blev harmonisk på lång sikt. Jag vet också att Anders 

reagerar starkt på att strukturen kring honom faller. Jag kommer att gå djupare in i det ämnet 

under rubriken ”Att prioritera strukturen för Anders bästa” senare i min text. Nu nöjer jag mig 

med att konstatera att strukturen tyvärr väger tyngre i den berörda situationen. Så Anders 

självbestämmande och egen lösning på problemet får stå tillbaka. Enligt mig är detta ett 

tydligt fall av paternalism. 

Närhetsperspektivet kan jag också skönja i situationen då Anders blir aggressiv vid 

påklädningen. Jag håller kring Anders händer då han i momentet innan har försökt att slå mig. 

När Anders ber mig att släppa för att det gör ont lyder jag direkt hans vilja. På ett sätt är jag 

säker på att jag inte gör Anders illa men ändå tvivlar jag på mig själv då jag ser Anders 

ansiktsuttryck och hör hans desperata stämma. 

Jag förstår att närhetsperspektivet påverkar mitt sätt att handla och tänka. Men det finns också 

exempel som vid tärningssituationen där närhetsperspektivet inte påverkar mig det minsta i 

min handling. 

 

Dygdetik 

 

… det moraliska beteendet måste vara knutet till personliga färdigheter och förmågor, som 

kräver utveckling och ”kultivering” i förhållandet till konkreta ramar och kontexter. Dessa 

förmågor som gör att vi även blir i stånd att fungera väl i ett yrkessammanhang kallas 

dygder” (Henriksen, Vetlesen 2001 s. 194). 

 

Det dygdetiska perspektivet kan spåras tillbaka till filosofen Aristoteles som levde i Grekland 

på 300 talet före Kristus. Enligt detta perspektiv är det problematiskt att sätta generella regler 

för hur en människa ska handla etiskt då omständigheter som kulturella ramar, personens 
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funktion och ställning behöver vägas in i sammanhanget (kontexten). Istället tas beslut kring 

etiska problemställningar genom individens dygd, dygden kan vara karaktärsfasthet, ärlighet, 

mod, sinne för rättvisa eller den som beskrivs som den viktigaste dygden i etik med 

människor, den moraliska klokheten eller som den också benämns praktiska klokheten 

(Henriksen & Vetlesen 2001, s. 194). Enligt perspektivet kan en människa alltid utveckla sitt 

etiska handlande, det är inte bara möjligt utan en viktig del i att bli en god människa. 

Utveckling sker genom övning där kunskaper som viljestyrka, förmåga att kunna skifta 

perspektiv och viljestyrka. En dygd finns inte utan handling vilket gör det viktigt kunna 

praktisera dygderna och i olika situationer prioritera mellan dem (Henriksen, Vetlesen, 2001 

s. 200-201). 

Genom att läsa filosofen Christian Nilssons text Fronesis och det mänskliga i tillvaron 

publicerad i boken Vad är praktisk kunskap? (2009) ges jag en närmare förståelse av hur 

Aristoteles förenade etik med fronesis (Aristoteles begrepp för praktisk klokhet). Nilsson 

skriver här att i motsats till exempelvis Platon menade Aristoteles att vårt etiska resultat inte 

enbart handlar om hur vår etik ser ut i teorin. Aristoteles menade att även om vi har en 

teoretisk kunskap om vad som är rätt så är det först i den praktiska handlingen som vi visar 

vårt etiska ställningstagande (Nilsson, 2009 s. 48). Därför kan inte karaktärsdygder vara givna 

oss av naturen. Utan de framträder genom vana och övning (Nilsson, 2009, s. 42). 

Mina handlingar genom det dygdetiska perspektivet 
 

Att vara medveten om mina signaler och att dessa påverkar Anders 
Jag har tidigare i min uppsats beskrivit att det finns en konflikt i mig för hur jag förhåller mig 

till Anders. Jag har problem med att jag i mitt bemötande till Anders agerar fåordigt, stelt och 

känslolöst.  Efter att ha reflekterat mig fram i uppsatsen förstår jag nu att min konflikt handlar 

om hur jag förhåller mig till människor i allmänhet och vilket bemötande jag upplever att 

Anders mår bäst av. Jag beskriver tonen i min röst som att den ofta har samma läge, en något 

positiv ton som inte bjuder på några överraskningar. Så är det med hela mitt uttryck, de 

känslor jag förmedlar är dämpade och mitt uttryck är ofta här svagt positiv.  

Jag känner igen min situation från texten ”Dilemma i äldreomsorg” skriven av Lotta Alsterdal 

som går att finna i boken Vad är praktisk kunskap (Alsterdal, 2009). I Alsterdals text 

presenterar hon hur processen med att sätta ord på och reflektera kring hur praktisk kunskap 

(fronesis) med ett antal undersköterskor såg ut. Hon beskriver hur Marie som arbetar på ett 
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korttidsboende tar hand om en dement man som visat aggressivitet mot henne. Det resulterar i 

att Marie nästa gång hon bemöter mannen provar ett nytt förhållningsätt. ”Jag är på min vakt, 

stänger av alla känslor och koncentrerar mig bara på honom” (Alsterdal, 2009, s. 176). Marie 

lyckas bättre i sitt bemötande denna gång och jag som läsare fastnar för hur hon 

medvetandegör sina känslor och de signaler hon sänder ut. På samma sätt är jag medveten om 

mina signaler, inte för att jag är sådan som person och bemöter alla människor så utan för att 

jag upplever att Anders fungerar bättre med mig då. 

 

Mina och undersköterskan Maries upptäckter ges stöd av utvecklingspsykologen Daniel 

Stern. I Sterns bok Ett litet barns dagbok ger författaren sin syn på hur människans 

känslospråk utvecklas genom ett nyfött barn som heter John. Då John är i en ålder av cirka 

fyra och en halv månad skriver Stern följande: 

John besitter redan två funktioner av grundläggande betydelse för 

identifikationsprocessen. För det första imiterar han, nästan automatiskt, andra 

människors ansiktsuttryck och gester. Faktum är att han redan kort efter födseln börjar 

visa prov på den här förmågan. För det andra är han, precis som vuxna, mottaglig för 

känslomässig ”smitta”. Du vet själv hur det är, när någon gäspar är det lätt hänt att man 

följer vederbörandes exempel. När någon ler, kan det göra även dig på gott humör och 

kanske krusas också dina läppar av ett leende. När någon gråter, kan även dina ögon 

fuktas. Spädbarn skriker då de hör andra spädbarn skrika runtomkring dem på BB. Den 

här mottagligheten för andras känslor går längre än blott och bart imitation. Det är 

nästan så att den andra människans sinnesstämning invaderar dig, för att framkalla ett 

gensvar i ditt inre (Stern, 2011, s. 91). 

 

Jag tror att det är denna känslomässiga smitta som jag och Marie märker. Hon kanske först 

sänder ut signaler av osäkerhet och rädsla inför mannen. Denne svarar med negativt på dessa 

signaler genom att bli våldsam. På samma sätt upplever jag att Anders åker berg och dalbana 

på andras känslor. Stern menar ju att känslosmittan är en tidig utvecklad förmåga och denna 

känslosmitta blir komplicerat för Anders då han har svårt att förstå sig på sina och andras 

känslor. Att inte veta vems de starka känslorna han känner är och varför han känner dem blir 

antagligen högst förvirrande för Anders. 

 

Hejlskov menar att man kan använda denna känslomässiga ”smitta” fungerar åt motsatt håll. 

Då en person känner tydligt starka känslor och är i affekt kan dessa känslostormar dämpas 

genom en att ha en lugn och trygg människa i sin närhet (Hejlskov, 2009, s. 176). Då jag ser 
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tillbaka på situationen vid påklädningen av Anders kan jag se hur jag reagerar lugnt vid de 

fysiska angreppen som Anders ger. Orden som kommer ur Anders mun om att jag gör honom 

illa känner jag att jag reagerar på kraftigt. Jag släpper hans händer och försöker lugnt och 

sakligt förklara för honom varför jag håller i hans händer. Även om jag försöker vara lugn 

känner jag att min osäkerhet inte går att dölja. Kanske är det min osäkerhet som Anders 

känner och som triggar hans beteende ännu mer? 

Att prioritera strukturen för Anders bästa 
En relevant fråga kring aktivitetsbytet skulle vara varför Anders prompt måste gå ut på rast då 

han är missnöjd över situationen.  Det är en fråga som också jag har ställt mig och visst har 

jag provat den vägen med Anders. jag önskar att Anders själv kan finna lösningar på de 

vardagliga problem som uppstår och det finns heller ingen oskriven lag på skolan att Anders 

måste ha sin rast just där eller då. Jag var inne i de tankarna då jag såg situationen med 

Anders ur nyttoetikens perspektiv. Hur min jag kunde skapa den bästa situationen för oss 

båda genom att Anders får bestämma själv. Min erfarenhet av Anders säger mig dock att 

denna väg skulle ha en baksida. Anders blir ängslig och orolig då strukturen omkring honom 

förändras. 

För att exemplifiera det använder jag ett exempel där Anders har väntat på att hans mamma 

ska hämta honom efter skoldagens slut. Han har frågat många gånger om vem som hämtar 

honom och jag har svarat att det är mamma som hämtar dig idag. Att pappa ska hämta står 

alltid högre i kurs så att mamma hämtar honom denna dag är han inte helt tillfreds med. Då 

Anders skoldag är slut kommer det som en överraskning för mig att Anders pappa och 

hämtar, mamma hade fått förhinder och man skulle kunna tro att detta skulle göra Anders 

glad. Han har tidigare under dagen uttryckt hur han önskar att pappa ska hämta men när nu 

pappa kommer brister det för Anders. Han blir arg och slår och skriker mot sin pappa. Detta 

är ett av flera exempel där Anders agerar kraftigt därför att den dagliga strukturen bryts trots 

att hans egentliga vilja följs.  

På samma sätt hänvisar jag nu till schemat och dess tydliga struktur. Jag visar Anders att han 

får spela mera på datorn då detta finns som ett val att göra efter mellanmålet senare på dagen 

men nu följer uterasten. De erfarenheter jag har med Anders får stöd i litteratur jag tagit mig 

an kring personer inom autismspektrum. Greene och Ablon uttrycker det som att personer 

med svårigheter inom flexibilitet som att hantera oförutsägbara situationer eller att skifta från 

en ursprungsidé oftare hamnar i explosiva situationer (Greene & Ablon, 2012, s. 30). 
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Hejlskov skriver att struktur ofta är bra för personer inom autismspektrum. Det kan 

kompensera för deras svaga förståelse för sammanhang och ge dem trygghet och förutsägelse 

(Hejlskov, 2009, s. 58).  

Även Christopher Gillberg som är professor i barn och ungdomspsykiatri betonar vikten av 

strukturell pedagogik i sin bok Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och 

vuxna (Gillberg, 1999). I boken menar han att dessa personer behöver en tydlig ram för sin 

dag. Att aktiviteter är återkommande och ligger på någorlunda fasta tider (Gillberg, 1999, s. 

155). 

Vid ett annat tillfälle väljer jag att hålla kvar vid strukturen kring Anders framför ett lockande 

erbjudande som skulle ta mig snabbt ur situationen. Det är vid påklädningstillfället där en 

kollega hör Anders skrik och kommer ut i hallen och erbjuder sig att byta plats med mig. Jag 

beskriver hur jag lockas av erbjudandet men väljer att stanna kvar i situationen. Det är dels 

lockande för mig som inte riktigt är i balans att komma ifrån situationen så fort som möjligt. 

Att avleda genom pedagogbyte då elev som i affekt triggar på en pedagog kan vara effektivt. 

Då eleven får en ny person framför sig, ett nytt ansikte som utstrålar positiva känslor kan 

eleven i komma av sig totalt i sin affekt. Varför tar jag då inte erbjudandet som jag får av min 

kollega, då resultatet kan falla väl ut för både mig och Anders? Trots att mitt svar kommer 

innan jag hinner tänka vill jag i efterhand tro att det är för Anders bästa och inte för prestige. 

Jag har många gånger bett kollegor att byta då jag varit under press eller min elev varit i 

affekt utan att känna prestige. I fallet med Anders vill jag istället inte byta för att jag ändrar 

strukturen kring honom. Om jag försvinner kanske Anders kommer av sin affekt men han 

kommer förmodligen att undra varför Jonas försvann. Kanske kommer han att koppla 

samman sina slag och skrik mot mig med att jag plötsligt försvann. Det är ett troligt scenario 

och om så är fallet skulle dessa tankar kunna leda till ytterligare ångest och dåligt mående för 

Anders. 

Att anpassa kraven efter individ och hur denne mår 
Jag har tidigare berättat och reflekterat kring mina iakttagelser kring att Anders tycks ta på sig 

mina känslor och hur han reagerar på tillrättavisningar. Jag uppfattar det också som att Anders 

är känslig för krav. Då kraven blir för stora blir hans reaktion ofta att streta emot. Det är vad 

Anders gör vid situationen för aktivitetsbytet. I den trygga miljön framför datorn kontrollerar 

han situationen. Att förflytta sig till en ny plats med nya omständigheter är krävande i sig.  

Det visar Anders först genom sitt missnöje och sedan med att kasta schemabilden. Att ställa 
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krav på Anders att vid det här tillfället först plocka upp schemabilden efter sig innan vi går ut 

är inte ett alternativ för mig. På samma sätt är det ute i hallen, normalt skulle Anders kunna ta 

på sina skor själv men då grundkravet är att Anders ska lyckas komma ut lägger jag inte mer 

press på honom. Jag hjälper honom därför med skorna där en utomstående som inte känner till 

Anders problematik skulle anse att jag skämmer bort honom. 

Ulrika Aspeflo skriver att hennes syn på personer inom autismspektrum är att de är 

”…extremt kravkänsliga och reagerar starkt på upplevelsen av krav” (Aspeflo, 2001, s.133). 

Jag delar hennes inställning till att krav ofta är en utlösande faktor till problemskapande 

beteende. Men håller inte med hennes resonemang om att dessa personer skulle vara mer 

kravkänsliga än andra. Snarare ser jag det som att mina elever har krav på sig som vi inte 

uppfattar som krav. Hur kan en uterast med fri lek anses vara kravfylld om man inte mera 

djupgående känner till Anders problematik med att föreställa sig saker som ska ske och oro 

inför det som är okänt? Hejlskov ger rådet att inte kräva flera saker från dessa personer 

samtidigt utan att det är bättre att dela upp dessa så att de följer en ordning och tydlig struktur 

samt är anpassade till personens förutsättningar (Hejlskov, 2009, s. 100). 

Mina erfarenheter av Anders och de tankar som Hejlskovs har om att anpassa kravet efter 

förutsättningar går att förena med den ryske psykologen och teoretikern Lev Vygotskijs teori 

om den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development, ZPD). Teorin om den 

närmaste utvecklingszonen bygger kortfattat på att vi utvecklas och lär som bäst då krav och 

uppgifter ligger i närheten av vad vi redan behärskar (Vygotskij (1978), s. 85). Då Anders 

rivit ned bilden och sitter på stolen för att ta på sig ytterkläderna är han inte mottaglig för fler 

krav. Snarare visar han att de krav han har på sig är stora nog. Han är inte i balans för att lära 

och att pressa honom med fler krav skulle snarare hämma honom än utveckla.  

Att kunna se var situationer hamnar 
Nilsson framför i sin text om Aristoteles och dygderna att man inom den praktiska kunskapen 

har en förmåga att se olika utfall av handlingar. 

… den punkt där överläggningen genom beslut övergår i handling. Denna punkt 

kännetecknas av en viss »evidens» som Aristoteles menar att man har en förnimmelse av – 

man »ser» vart Fronesis och den mänskliga tillvaron resonemanget leder och vad man ska 

göra: det »praktiskt riktiga» (Nilsson, 2009, s. 50f). 

Då jag ser tillbaka på mina handlingar i berättelsen och på mina reflektioner kring dem ser jag 

en koppling mellan min text och Aristoteles tankar. Genom erfarenheter av Anders som 
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individ, i möten med andra personer jag träffat på i mitt yrkesliv med liknande beteende och 

genom samtal med andra pedagoger har jag skaffat mig en kunskap om Anders svårigheter 

och hur jag bör förhålla mig till honom. Även om jag i situationer kan ta till vägar som är 

lockande både för mig och för Anders i nuet, ser jag också vad dessa leder till i ett längre 

perspektiv.  

Jag kommer här att tänka på en textrad jag läst i Kunskap i handling, skriven av docent i 

teoretisk filosofi Bengt Molander. Han beskriver den praktiska kunskapen hos den skicklige 

båtbyggaren Gösta med orden: ”Gösta har hela båten i sitt huvud…” (Molander, 1993, s.16). 

Min tolkning är att Gösta i varje delmoment av sitt båtbyggande kan se helheten och resultatet 

av varje enskild del. På samma sätt är mitt hantverk att inte bara se varje handling som en 

enskild del utan att dessa, mina handlingar tillsammans påverkar Anders mående och detta i 

sin tur förmågan att lära och utvecklas. 

Slutord 

Uppsatsen har varit en process där jag reflekterat kring mitt handlande utifrån tre situationer i 

min berättelse. Genom dilemman för hur jag förhåller mig till eleven i berättelserna ställde jag 

mig tre frågor att reflektera kring. Frågorna gällde hur jag ser på Anders agerande och hur det 

i sin tur påverkar mitt handlande i situationen? Hur jag kan förklara mitt förhållningsätt till 

Anders utifrån etiska perspektiv? Hur ser min praktiska kunskap ut i situationerna och varför? 

Till en början hade jag svårt att se och förklara mina handlingar i berättelsens situationer för 

min reflektionsgrupp. De var så självklara för mig men jag märkte att mina handlingar och 

tankar möttes av intresse och ifrågasättande. Det var inte lätt att formulera mina handlingar 

med rätt ord för de som inte hade lika stor erfarenhet av särskolan.  

Att belysa mitt handlande samtidigt som litteratur satte ord på hur jag tolkar Anders 

perspektiv gav mig ny förståelse. En förståelse som åter sattes på prov då reflektionsgruppen 

synade min text. Det var som att ta tvingas ta ett steg bakåt efter dessa möten och jag gick 

något undrande hem för vidare reflektion. Dessa reflektioner ledde mig sedan vidare två steg 

framåt och jag förstod vad reflektionens pendelrörelse innebär.  

Förståelse för hur jag kan sätta ord på hur mitt perspektiv inte delas av andra började ta fart. 

Att kunna koppla tidigare forskning till mina egenupplevda situationer och få ord på det jag 

upplever vara min elevs perspektiv. Att orsaker till att denne beter sig problemskapande beror 
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på en lägre kognitiv utvecklingsnivå inom en rad områden. Svårigheter som att hantera sina 

egna känslor och kunna skilja på vilka som är hans egna och andras.  Problem med att se 

konsekvenser av sina handlingar och att fatta impulsiva beslut direkt från sina känslor. Att 

denne vill skapa reaktioner hos sin omgivning eller att han enbart vill kommunicera eller få 

uppmärksamhet och att elevens svårigheter med att se sammanhang och ha flexibilitet vägde 

in. 

Jag såg att jag hela tiden förhöll mig till dessa perspektiv utan att riktigt alltid vara medveten 

om det eller att kunna förklara mitt handlade med ord. Efter att ha analyserat de enskilda 

handlingarna såg jag och förstod min praktiska kunskap i berättelsens situationer. Hur jag lät 

bli att påpeka negativa beteenden eller värdera min elevs agerande. Hur jag medvetandegjorde 

mina känslor och de signaler jag sänder därför att dessa påverkar eleven. Hur jag prioriterar 

en struktur för min elevs bästa även om det i stunden inte är den enkla vägen för vare sig han 

och mig. Hur jag tänker och har hamnat på en nivå där jag inte reagerar kraftigt eller tar våld 

och kräkningar personligt. Hur jag anpassar kraven individuellt till varje elev efter individ och 

mående. Hur jag arbetar för att avleda min elev från negativa tankar mot positiva banor. Hur 

förståelse för min elevs perspektiv och svårigheter påverkar mitt handlande och bemötande. 

Hur jag ser utgången för mina handlingar inte bara i nuet utan i ett längre tidsperspektiv. 

Det som startade i frågor och oklarhet kring mitt eget handlande i problematiska situationer, 

ledde fram till hur jag ser mitt praktiska handlande, min fronesis, yrkesskicklighet, min 

klokhet eller om man så vill mitt hantverk. 
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