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Titel 
”Från ett blodigt rum till lite spott på golvet.” – en studie i skolpersonals fortbildning i 

lågaffektivt bemötande i särskolan. 

 

English title 
”From a room with splattered blood, to just a little spit on the floor” - A study of personnel 

training in low affective treatment, for personal in special schools. 

 

Abstrakt 

Syftet med den här studien är att undersöka hur en fortbildning initieras och vilka tecken på 

förändrade arbetssätt som personalen kan beskriva i ett skolutvecklingsperspektiv. Valet föll 

på en fortbildning som avser personalens kompetens i bemötande av elever i behov av särskilt 

stöd. Vi har undersökt en särskoleenhet där samtlig pedagogisk personal genomgår en 

fortbildning i lågaffektivt bemötande enligt Bo Heilskov Elvéns metod. Vi har valt en 

hermeneutisk ansats med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer för att få svar på våra 

forskningsfrågor. Vi har genomfört två intervjuer med två av flera ansvariga för den valda 

fortbildningen, en specialpedagog och en rektor, som skulle kunna ge svar på vilka grunder 

fortbildningsinsatsen initierades. Denna intervju gav oss önskad information inför 

intervjuerna med personalen på skolorna, där vi har intervjuat två lärare och två 

klassassistenter för att primärt undersöka vilka förändrade tecken man kan se i verksamheten 

utifrån fortbildningen i lågaffektivt bemötande.  

   Resultatet visar att ledning och personal har uppfattat ett behov i verksamheten som kräver 

ett förändrat arbetssätt i att möta elevernas problemskapande beteenden. Utifrån 

fortbildningen i lågaffektivt bemötande visar resultatet att personalen har blivit mer trygga i 

sin undervisningssituation men även i sin yrkesrelation kollegor emellan. Personalen upplever 

att de har utvecklat ett gemensamt språk och en gemensam metod som även leder till 

möjlighet till ökat lärande hos eleverna. De har anpassat miljön och förhållningssättet efter 

elevernas behov. Som framgångsfaktorer kan man se motiverad personal som ser direkta 

effekter av fortbildningen, men också det faktum att fortbildningen omfattar all personal. 

Personalen har en önskan om långsiktighet i fortbildningen med mer tid för reflektion. 

Ledningen har för avsikt att utifrån personalens skilda behov i fortsättningen differentiera 

fortbildningen.  

   I vår analys har vi i huvudsak utgått från Timperleys (2013) cirkulära femstegsmodell för 

skolutveckling. Denna går kort ut på att (1) elevernas behov av kunskaper och färdigheter 

identifieras för att uppnå viktiga mål. Därefter (2) kartläggs personalens behov av kunskap i 

att handleda eleverna till ökad måluppfyllelse. Den professionella förmågan (3) fördjupas hos 

berörd personal och (4) utifrån detta får eleverna uppleva lärande på ett nytt sätt. Det sista 

steget (5): Elevernas nya behov av kunskaper identifieras, vilket är identiskt med steg ett (1). 

Vi tycker oss ha sett tecken på att alla stegen finns representerade vid tillfället för vår studie, 

dels utifrån ledningens organiserade plan för fortbildningen, men också utifrån att tecken på 

ett cirkulärt tänkande som nu riktar fokus på elevernas behov mer än före fortbildningen. 

Timperley menar att utgångspunkten för en positiv skolutveckling är just elevernas behov 

(a.a).  

 

Nyckelord 
Cirkulära utvecklingsprocesser, Fortbildningsinsats, Lågaffektivt bemötande, Skolutveckling, 

Särskola  
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Inledning 
Kompetensutveckling är ofta efterfrågad inom skolan och dessutom en prioriterad verksamhet 

som rektor ansvarar för att organisera. Men hur är en kompetensutveckling organiserad och 

hur tydliggör en utvärdering att den faktiskt har förändrat något till det bättre? Det går att med 

utvärderingar försöka hitta tecken i verksamheten till analysen, och som frågan ställs finns det 

risk att man får svar. Det är viktigt att fråga sig om man vill ha en slutlig utvärdering av en 

insats, eller om man vill lyfta en pågående process. Det blir då avgörande på vilket sätt frågan 

ställs, så att en ögonblicksbild kan beskriva de ledtrådar som beskriver en utvecklingsprocess, 

utan att påverkas av idealiserande tankar som inte sällan en målstyrning uppmuntrar.  

Samhället i sig är i stark förändring vilket ställer höga krav på skolans verksamhet. Skolan 

har som uppgift att utbilda elever till att ha de aktuella förmågor som krävs för att vara 

effektivt verksamma i olika former av aktiviteter, både yrkesmässiga och privata. En förmåga 

är att vara föränderlig. Skollagen anvisar en skolverksamhet som skall stimulera till ett 

livslångt lärande, vilket kan lyftas som en grundläggande faktor för alla som deltar i en positiv 

skolutveckling.  

Alla elever bör ses som kompetenta personer, som i sin utveckling ställer höga krav på 

lärarens kompetens. I en starkt föränderlig verksamhet ställer detta höga krav också på lärares 

förmåga till att förändras i en tillräckligt hög takt. Lärares personliga lärande kan ställas i 

relation till perspektivet ”ett livslångt lärande”, vilket väcker förväntningar på att skolpersonal 

är en yrkeskategori som lever som man lär i detta avseende. Det finns dock risker i en starkt 

föränderlig verksamhet att man bygger sin verksamhet på redan beprövad erfarenhet som är 

självförvärvad sen många år tillbaka. Hur kan då en organisation vara stödjande för de som är 

beredda att söka nya vägar i sitt arbete?  

Vi är två lärare som har mångårig erfarenhet av svensk skola, och själva har valt att ta ett 

ytterligare steg, då vi haft en idé om att vår egen vidareutbildning skall gagna våra elevers 

lärande, som en slutprodukt av vårt eget lärande. Vi har olika erfarenheter och förutsättningar 

från våra verksamheter, då en av oss jobbar som lärare inom grundsärskola med inriktning 

träningsskola, och den andre jobbar som specialpedagog i grundskolan. Vår kontaktpunkt 

blev att vi sedan tidigare har deltagit i av en av ledningen planerad fortbildning i ”lågaffektivt 

bemötande”, där Bo Hejlskov Elvén har varit central, både som författare och föreläsare. Vi 

har sett stora fördelar med arbetssättet, men har olika erfarenheter av hur utbildningen har 

visat sig i det vardagliga arbetet. Detta väcker nyfikenheten i att ta reda på varför.  

Vi är också nyfikna på själva lärandet i en skolutveckling och har då som utgångspunkt att 

varje människa lär av att reflektera, vilket i sin tur ställer krav på att hitta situationer att 

reflektera över. Vad är det då för tecken i den egna verksamheten som kommer att ligga till 

grund för reflektioner och hur används dessa till att skapa en positiv cirkulär process där 

utvärdering och reflektion ligger till grund för ett förändrat agerande i vardagen? 

Det är en utmaning för ledningen på en skola att planera en fortbildning utifrån ett faktiskt 

utbildningsbehov och initiera den så att den passar personalens behov av att mobilisera 

tillräckligt stark motivation och kraft som behövs i ett förändringsarbete. Även vid sidan av 

det egentliga fortbildningsarbetet blir tydliga tecken på ett framgångsrikt arbete med eleverna 

viktiga i ett motivationsarbete, då dessa bör bidra starkt till att skapa intresse nog att anamma 

nya arbetssätt innan dessa faller bort som nyhetens behag?  
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Syfte 
Syftet är att undersöka hur en fortbildningssatsning, avseende personalens kompetens i 

bemötande av elever i behov av särskilt stöd, initieras, och vilka tecken på förändrade 

arbetssätt som kan beskrivas i ett skolutvecklingsperspektiv.  

Frågeställningar 
 

 Vilka faktorer beskriver ledning och personal som avgörande, inför valet av, och i 

planeringen av en fortbildning?  

 Hur beskriver ledning och personal tecken i verksamheten, som ett utfall av 

fortbildningen?  

 Hur framträder en cirkulär utvecklingsprocess utifrån de beskrivna tecknen? 

Bakgrund 
Utifrån vår frågeställning vill vi tydliggöra vår nyfikenhet på faktorer som påverkar 

processerna i en av skolledningen planerad fortbildning. Studien prioriterar inte ett resultat 

som skall påvisa huruvida fortbildningen har varit positiv eller inte. Vi är mest intresserade av 

vilka tecken i skolans verksamhet som blir beskrivna av personalen som en följd av den på 

arbetsplatsen initierade fortbildningen och hur dessa uppmärksammas som stödjande faktorer 

i en fortsatt skolutvecklingsprocess. Utifrån våra egna tankar om vårt arbete i skolan har vi 

som utgångspunkt att vi jobbar i en organisation som på allvar har ambitionen att den svenska 

skolan skall vara en skola för alla. Oavsett om denna ambition råder fullt ut eller inte, 

påverkas individers och gruppers gränsdragningar av den lokalt rådande människosynen och 

de erfarenheter av de socialt konstruerade normer som gäller i gruppen. Vi möter ofta 

pedagoger som har en god ambition om att inrymma alla elever, men som i praktiken har 

svårt för att iscensätta detta med alla elever. 

I vår verksamhet har vi sedan tidigare mött Bo Hejlskov Elvén både som föreläsare och 

författare, vilket har satt spår i vårt eget tänkande om begreppet ”en skola för alla”, och hur en 

skolmiljö skall utvecklas för att uppfylla detta. Elvén upprepar ofta ett citat riktat till alla som 

jobbar med barn: ”Ett barn gör alltid sitt bästa för att behålla sin självkontroll” (Elvén, 2014, 

sid 66). I betydelsen av detta lägger han ansvaret på den vuxne att ge förutsättningarna till att 

barnet skall ges chansen att göra rätt, om barnet själv ännu inte har fått de fungerande 

förmågorna som krävs, och lyfter fram begreppen ”lågaffektivt bemötande” och 

"affektsmitta" som betydelsefulla då man möter elever som inte kan styra sina egna affekter 

så bra, eller värja sig mot andras affekter. Detta betyder i praktiken att den vuxne själv skall 

ha förmåga att möta barnet med de förutsättningar som barnets aktuella behov kräver, snarare 

än vad en lokalt rådande norm kräver för att passa in. Att dagligen möta elever i behov av 
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särskilt stöd, ställer ofta krav på att känna till och kunna använda olika förhållningssätt som 

fungerar i detta sammanhang. Inte sällan krockar speciellt utformade metoder med rådande 

samhällsnormer där man istället lägger ansvar på den enskilde individen, oavsett vilka 

grundläggande förutsättningar denne har att förstå och följa de regler man förväntas följa.  

Ansvaret hos den vuxne finns väl beskrivet i våra styrdokument och i skollagen beskrivs 

även skilda ansvar för olika befattningar i organisationen (Skollagen, 2010). Om vi stannar till 

på pedagogers ansvar, så ställer många av deras uppgifter krav på en fungerande social 

kompetens. Fungerande i det avseendet, att den skall inte bara vara en privatförvärvad 

förmåga att umgås generellt, utan en förmåga som fungerar under komplicerade förhållanden 

med elever som utifrån sina behov ställer högre krav på ett professionellt förhållningssätt 

(Aspelin & Persson, 2008). Här visar sig tydligt våra olika personliga erfarenheter från våra 

egna yrkesverksamheter, i särskola respektive grundskola. I särskolan möter personalen ofta 

elevers affektiva ageranden, vilket då kan uppfattas som en normalitet i den rådande kulturen. 

Man är helt enkelt van vid aggressioner och lär sig att förhålla sig till det, vilket till slut visar 

sig i en förtrogenhet med uppgiften att möta elever som agerar med affekter. I en för övrigt 

lugn grundskola ses aggressivt affektiva utspel som onormalt och en ovana vid situationerna 

skapar frustration hos den personal som inte har förtrogna strategier för att möta dessa elever. 

Det finns fällor i båda situationerna. Räknas svåra affekter som normala och problemen ses 

ligga hos eleven, ser man inte någon anledning att förändra det egna förhållningssättet. Ses 

affekterna som onormala, finns risken att eleven som person blir bedömd som onormal, 

snarare än beteendet, vilket också kan leda till ett motstånd i att förändra sig själv i syfte att 

möta elevens behov.  

Efter att i våra egna verksamheter ha fått kunskaper om och fått chansen att pröva 

lågaffektivt bemötande som arbetsmetod, har våra erfarenheter i våra arbetslag varit olika. I 

särskolan har personalen sett tydliga tecken på framgång och blivit nyfikna på att utveckla 

sina egna förmågor. I grundskolan har också vissa tecken på framgång blivit tydliga, men 

dessa har inte räckt till för att motivera personalen till att utveckla och använda metoden till 

en gemensam modell. I vår studie vill vi gräva djupare i hur väl förberedd och motiverad en 

personalgrupp kan ha varit inför en fortbildning, för att utifrån detta kunna dra våra egna 

slutsatser om vilka faktorer som visat sig vara betydelsefulla. Vi vill också få reda på hur 

personalen uttrycker synliga förändringar, vilket har en stor betydelse för hur de själva tolkar 

sin situation och vilka orsaker till förändring de anger. Är det eleverna som har ändrat sig, 

eller är det personalens förändrade bemötanden som gör skillnad? 

Centrala begrepp 

Vårt arbete har sin grund i vi valt att studera en fortbildning utifrån Elvéns (2009) 

metodbeskrivningar i ”lågaffektivt bemötande”. Elvén beskriver också hur begreppet 

”affektsmitta” har en central roll i mötet mellan elever och pedagoger, och hänvisar i sina 

referenser till Tomkins (1991) för att få mer kunskap om begreppet. Några av nedanstående 

begrepp vill vi beskriva mer ingående utifrån att de är aktuella i de studerade arbetsplatsernas 

arbete, och bör öka förståelsen i en hermeneutisk ansats. 
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Lågaffektivt bemötande 

Elvén (2009) menar att många elever, speciellt i kategorin ”elever i behov av särskilt stöd” 

har en outvecklad förmåga att reagera enligt rådande norm då de möts av andras affektuttryck. 

Därför kan ett medvetet förhållningssätt med återhållsamma känslouttryck vara dem till gagn i 

de flesta sammanhang, inte minst i pedagogiska möten. Det lågaffektiva bemötandet skall då 

ha två funktioner. Dels skall den vuxne undvika att starta elevers egna affekter genom att 

oaktsamt använda sina egna, ofta i privatlivet fungerande affektuttryck, för att tillrättavisa 

eller försöka påverka elever till att göra saker de inte förstår eller kan. Den vuxne skall också 

kunna härbärgera elevers redan påbörjade affektuttryck och genom sina kontrollerade 

motöverföringar istället uppträda så att eleven får tillbaka kontrollen över sin oro med sina 

egna fungerande strategier. 

Affektsmitta 

Teorierna om affektsmitta grundar sig i hur människor kommunicerar sina känslor, omedvetet 

eller medvetet, genom känslouttryck som för många är naturliga inslag i en mänsklig 

kommunikation (Tomkins 1991). Beroende av den egna förmågan att tolka och förstå andra 

människors affektuttryck blir man påverkad i olika grad, vilket ligger till grund för hur man 

agerar i samspel med andra. Det finns sociala regler för hur man bör reagera på varandras 

ageranden, vilka dock kan sättas ur spel om man inte förstår eller kan läsa av syftet med 

andras ageranden. Tomkins (1991) ger affekten ”ilska” två funktioner: Att övertyga någon om 

att man har rätt i en konflikt, eller att man vill undvika något som är hotfullt.  

Särskilt stöd 

Urvalet i studien ger ”elever i behov av särskilt stöd” en central roll, då den i sin helhet berör 

personal som är verksamma inom särskolan. Skollagen är tydlig med att elever i största 

möjliga mån skall få stöd och anpassningar i den ordinarie undervisningen, där man då 

hänvisar till grundskoleformen.  

 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit 

i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den 

elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan 

författning. (Skollagen 2010, 3 kap. 7 §)  

   

Eleverna i vår undersökning har efter utredning och bedömning fått tillgång till undervisning i 

särskola, vilket med få undantag bör räknas som en permanent insats i form av ”särskilt stöd”.  

 

Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som 

omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med 

barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. (Skolagen 7 kap. 5 §) 

 

Skolverkets allmänna råd (2013) anger att syftet med den pedagogiska bedömningen är att ge 

en allsidig och realistisk bild av elevens förutsättningar att nå kunskapskraven i årskurs 6 eller 

9. En psykologisk bedömning bör göras av psykolog för att klargöra elevens kognitiva nivå. 

Den medicinska bedömningen syftar till att klargöra om det finns medicinska skäl till 
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utvecklingsstörning. I den sociala bedömningen söker man klargöra om det finns sociala 

bakgrundsfaktorer som kan förklara elevens svårigheter. 

 

Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de 

har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan. (Skolagen 7 kap. 5 §) 

 

Definitionen på funktionshinder är komplex: Ineland mfl (2013) anger vanliga perspektiv 

kring funktionsnedsättningar varav ur den medicinska eller individuella modellen kan 

utvecklingsstörning förstås som en effekt av sjukdomar eller skador. I den sociala modellen 

kan utvecklingsstörning förstås som ett resultat av samhälleliga hinder och barriärer, dit det 

professionella bemötandet från skolpersonal kan räknas in. 

Skolutveckling och fortbildning 

Skolutveckling är ett vanligt förekommande begrepp i skolverksamheten och vi vill kortfattat 

dela upp utveckling i två spår, omedvetna och medvetna förändringar. En spontan utveckling i 

en organisation utan medvetna inslag av målstyrda insatser skiljer sig från ett medvetet 

förändringsarbete i just medvetenheten. Denna medvetenhet kommer ur ett, internt eller 

externt, reflekterande omkring den utvalda verksamheten (Weick & Quinn, 1999). Vi vill visa 

exempel på styrdokumentens ansvarsfördelning vad gäller personalens kompetensutveckling.  

  

Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det 

pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en 

förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. (Skollagen, 

2010, 2 kap. 9§) 

 

Lydelsen om att särskilt verka för utveckling, tolkar vi som en medveten förändringsprocess, 

vilken vi vill hitta uttryck för i vår studie.  

 

Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges 

möjligheter till kompetensutveckling. (Skollagen, 2010, 2 kap. 34§) 

 

Utifrån ovanstående citat kan processen antas vara en självklar procedur. Rektor ser ett behov 

av kompetensutveckling och huvudmannen ansvarar för att resurser finns då en planerad 

fortbildning skall initieras för personalen. Fortbildning bör kunna översättas till ”ett fortsatt 

lärande” för skolans pedagogiska personal, vilket är ett av de grundläggande syftena inom 

skolans verksamhet. Detta fortsatta lärande för personalen lägger grunden till att de i sin tur 

ska kunna utvecklas i sin förmåga att stödja eleverna i sitt lärande. 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. (Skollagen 2010, 1 kap, 4§) 

 

Sammantaget ser vi fortbildning som en medvetet organiserad utbildning, som skall leda till 

den av skollagen förväntade skolutvecklingen.  
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Orsaksförklaring 

Lust att lära ger tankar om begrepp som ”motivation” och ”intresse” en hög prioritet. Jenner 

(2004) kopplar dessa till begreppet ”attribution” och översätter detta till ett mer vardagligt 

begrepp ”orsaksförklaring”. Just orsaksförklaring vill vi ha som ett centralt begrepp i 

analysen, då vi anser att denna har en stor betydelse i att medvetandegöra det egna lärandet i 

reflekterande situationer, t.ex. handledning, utvärdering och inte minst egen reflektion. 

Orsaksförklaringen är starkt beroende av den rådande självbilden och självförtroendet och 

lägger grunden för hur man formar desamma i händelser som avviker från det förväntade 

(Weiner, 1985).  

Cirkulära utvecklingsprocesser 

En cirkulär process ger bilden av att vara krokig, men på ett sätt där man återkommer till 

utgångspunkten regelbundet. I sammanhanget skolutveckling beskriver Timperley (2013) en 

cirkulär process som anses vara framgångsrik då den har prövats i Nya Zeeland. En 

framgångsfaktor visas i att utgångspunkten skall vara elevernas behov, vilka skall ligga till 

grund för den plan som initierar en fortbildning i den lokala organisationen (Timperley et al 

2007). Utifrån den organiserade fortbildningen genomförs arbetet i lärarnas praktik där 

utfallet skall utvärderas i form av att se elevers utveckling i den förändrade verksamheten. I 

den cirkulära processen blir elevers nya identifierade behov utgångspunkten för att initiera ett 

nytt innehåll i en ny eller pågående fortbildning (a.a). 

Proximal utvecklingszon 

Vardagsbegrepp bygger på empirisk erfarenhet medan de vetenskapliga begreppen är 

teoretiska. Undervisning handlar om att dessa begrepp skall mötas. Elevernas erfarenheter ska 

ställas emot vetenskapernas begrepp. Här har läraren en avgörande roll. Vygotskij (2001) 

beskriver relationen mellan elevernas vardagstänkande och det vetenskapliga tänkandet. Det 

är i spänningen däremellan som den proximala utvecklingszonen ligger. Det är lärarens 

uppgift att utmana elevernas tänkande. Det samhällsvetenskapliga begreppet utvecklas i en 

inlärningsprocess, som består av en speciell form av systematiskt samarbete mellan 

pedagogen och barnet – ett samarbete där barnets högre psykologiska funktioner mognar med 

hjälp av, och under deltagande av den vuxne (a.a.). 

Forskningsläget 
Även i aktuell forskning hänvisar många författare till relativt gamla tankar om mänskliga 

relationer och lärande som enskilt fenomen och i grupp. Under första halvan av 1900-talet 

utformade forskare fram nya tankar om relationer och lärande. Vi har fått återkommande 

träffar på Lewin, Weiner, Tomkins och Dewey, vilket har lockat oss att fördjupa oss i deras 

teorier. Vi inleder med beskrivningar av processer som ligger till grund för lärande möten och 

vikten av att dessa är medvetna professionella förmågor som går att utveckla, både 

individuellt och i grupp. Med utgångspunkt ifrån det cirkulära lärandet med egenreflektion 

som grund, avslutar vi med utveckling på organisationsnivå, med planerade strukturer och 

utvärderingar som avgörande faktorer i ett skolutvecklingsperspektiv. 
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Att möta elever med känslighet för affekter   

Lågaffektivt bemötande har sin funktion i att man utnyttjar att människor kommunicerar 

genom sina affektiva uttryck (Elvén. 2014). Tomkins (1991) beskriver affekter som vi 

människor kommunicerar med. De kan anses vara medfödda, men i huvudsak börjar de 

användas på ett funktionellt sätt i samband med att vi utvecklar vår kommunikation i samspel 

med andra människor. Affekter är ett starkt kommunikationssätt, som kan sätta andra försök 

att kommunicera på ur spel. Det är t.ex. svårt att övertyga någon om att man är glad då man 

med hela kroppen lyser av ilska, men samtidigt beskriver med ord att man är glad. Affekterna 

uttrycks i huvudsak med kroppsliga tecken, t.ex. minspel, rodnad hud, eller kanske röstläge, 

vilka vi i vardagssituationer använder omedvetet i möten med andra människor. Detta 

kommunikationssätt bygger samtidigt på att vi har skapat sociala regler för hur vi skall möta 

affekterna då de uppträder (a.a). En situation kan vara att en elev uttrycker ilska i samband 

med en undervisningssituation och då visar ilskan med aggressivitet, t.ex. att skrika våldsamt. 

Detta är i de flesta sammanhang ett opassande uppträdande som behöver dämpas, vilket 

innebär ett aktivt val hos den vuxne som har ansvar för undervisningen. Ett naturligt val i 

svensk kultur är att tillrättavisa eleven, i syfte att påvisa det opassande i uppträdandet, 

samtidigt som eleven skall lyssna till läraren och lugna sig då den blir påmind om de 

normerade sociala reglerna som gäller (Elvén, 2014). För väldigt många barn fungerar detta, 

vilket utfallet i en konfrontation kommer att visa väldigt fort. Om det inte fungerar, och detta 

är en situation som upprepar sig med just denna elev, beror det sannolikt på att det finns en 

oförståelse någonstans (a.a). Funktionen med affekten ilska kan på ett enkelt sätt beskrivas i 

två delar. Antingen vill man komma ur en situation som man inte vill vara med om (flykt), 

eller vill man övertyga någon om att man har rätt i en konfliktsituation (ta makten) (Tomkins, 

1991). I nedanstående exempel från en undervisningssituation kan scenariot vara olika.  

 

1: En osäker elev som vill komma ur en situation och får panik, möter en lärare som anser 

sig ha rätt till respekt som vuxen och förväntar sig att eleven lugnar sig. Elevens oro ökar då 

läraren inte har förstått bakgrunden till elevens ilska, varpå läraren själv visar ilska, som ett 

sätt att övertyga eleven om sin förväntan av att få respekt. 

2: Samma elev möter en lärare som stannar upp och frågar eleven eller någon annan vad 

som har hänt, och med informationen som ges förstår läraren elevens problem och kan därför 

möta eleven med förståelse och lugn, utan att själv behöva visa affektiva uttryck i sitt 

agerande. 

 

Det kan i första anblicken vara lätt att utse den första situationen som ett misslyckande för 

läraren, och att det är ett tecken på ett oprofessionellt agerande, men vi har inte beskrivit slutet 

på historierna. Det kan vara så att läraren i det första exemplet genom upptrappningen får en 

reaktion hos eleven som avleder paniken och hämtar tillbaka eleven till ett lugnt agerande. 

Det kan vara så att läraren i det andra exemplet ändå inte lyckas avleda elevens oro direkt. 

Om lärarens agerande är professionellt eller inte beror snarare på om denne har en 

professionell strategi som utgår från elevens behov, eller om det är en privatförvärvad 

förmåga som används reflexmässigt (Aspelin & Persson, 2008). 

I ett professionellt agerande åligger också att förstå, att varje sätt att möta eller tillrättavisa 

en elev blir en del av ett lärande för alla som närvar i situationen. Lärarens agerande sätter 
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alltså spår hos alla närvarande elever och bidrar till att bilda norm för hur man möter olika 

elevers ageranden.  

Green (2011) beskriver olika förhållningssätt i mötet med elever som agerar med affekter 

och betonar att det i förväg planerade, och utifrån elevens behov anpassade agerandet är det 

som fungerar bäst. Green delar upp sina olika bemötanden i tre olika förhållningssätt, Plan-A, 

-B och -C. Plan-A går ut på att möta eleven intuitivt med samma förutsättningar som man 

använder till de flesta barn. Man kan ge eleven motstånd och tillrättavisa den utifrån vanliga 

regler som gäller i klassrummet. Plan-B går ut på att man använder ett bemötande som 

grundar sig på i förväg överenskomna strategier, där eleven har haft en stor delaktighet i 

utformningen. Plan-C går kort ut på att man som lärare ignorerar ett problem som visar sig 

och uppmärksammar inte elevens agerande. Green betonar Plan-B som den man har som 

utgångspunkt och hänvisar till överenskommelser man skall göra med eleven. Dessa görs med 

empatisteget, där den vuxne sätter sig med eleven och tar emot elevens perspektiv på problem 

som visar sig. Detta möte ställer krav på den vuxne att kunna möta eleven på en nivå där 

denne känner sig bekräftad och samtidigt känner tillit till att den vuxne lyssnar aktivt och tar 

hänsyn till elevens version av sin situation. När den vuxne och eleven tillsammans kunnat 

utforma överenskomna strategier för att hantera kritiska situationer, utgör dessa basen för 

Plan-B som skall användas. Plan-B skall enligt Green användas i största möjliga utsträckning 

och Plan-A dyker egentligen bara upp vid tillfällen då man som vuxen inte tänker sig för. 

Plan-C kan användas i nödfall då en konflikt inte kommer att vara en fördel för någon, eller 

som en negativ tanklös handling då den vuxne hellre tittar bort än att agera adekvat. 

Greens modell, med empatisteget som utgångspunkt, betonar ansvaret på den vuxne. 

Eleven förutsätts göra så gott den kan, och hela metoden bygger på att den vuxne håller de 

avtal som gjorts, vilket kan innebära att eleven kan få förmåner i klassrummet som andra 

elever inte får, t.ex. extra raster eller byta till arbetsuppgifter som är utformade för att avleda 

stress. Sammantaget kan Greens modell tydliggöra att en professionell relation till eleven är 

nödvändig då uppdraget i förhållande till eleven är att utforma metoder och strategier som 

förenklar arbetet i klassrummet där affektiva problem uppträder.  

Greens (2011) Plan-B är i jämförelse lik Elvéns (2014) beskrivning av lågaffektivt 

bemötande. Båda förutsätter att den vuxna kan möta eleven utifrån det situationer kräver, just 

i syfte att sänka oro och undvika affektiva utspel. En skillnad är att Green förutsätter elevens 

delaktighet i den utformade strategin, vilket Elvén inte gör. Greens Plan-B ställer därför lite 

högre krav på elevens förmåga att formulera och delge den vuxne sitt perspektiv i samband 

med empatisteget.  

Relationell kompetens 

Aspelin & Persson (2008) använder begreppet relationell kompetens för att beskriva den 

professionella sociala kompetens som utvecklas, då en egen privatförvärvad social kompetens 

utvecklas tillsammans med professionella strategier. Den relationella kompetensen skall 

kunna användas som ett anpassat verktyg i yrkesrelationer med andra människor (a.a). 

Kunskapen om vilka förmågor som behövs utifrån elevers behov, tillsammans med kunskapen 

om den egna förmågan, bör vara en grundläggande förutsättning för att genom en 

reflekterande process utveckla den relationella kompetens cirkulärt, där lärandet får en 

progression utifrån en hög grad av medvetenhet. Att få förmånen att spegla sig tillsammans 
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med andra i en kontext som är öppen för gemensam reflektion, och dessutom ha ett 

gemensamt språk att referera till, bör ge goda förutsättningar till ett lärande som stabiliserar 

och ger förtrogenhet med nya arbetssätt. 

Illeris (2012) tar upp kompetenser som beskrivs som ofta förbisedda. Några av dessa är 

flexibilitet, empati och intiution. Flexibilitet, i den betydelsen att vara beredd att ändra 

beteende och tänkande i förhållande till ändrade förutsättningar. Empati, att kunna göra det 

perspektivskifte som krävs för att kunna se förhållandet ur dennes perspektiv. Intuition, en 

uppfattning av en händelse eller situation där alla egenskaper och moment uppmärksammas 

på en och samma gång. ”Ofta förbisedda” tydliggör risken för att man inte uppmärksammar 

dessa kompetenser som viktiga ingredienser i sin verksamhet och då inte heller 

uppmärksammar dem tillräckligt. Men även om man medvetet söker efter dem behövs 

kunskaper om dem, så att man finner de tecken som påvisar den faktiska funktionen i att 

kompetenserna används. Då dessa kompetenser kan synas vara huvudingredienser i en 

relationskompetens, och kanske en förutsättning för att lyckas med ett lågaffektivt bemötande 

då detta kräver av den professionelle personen att kunna skilja på elevers behov i sina 

affektiva uttryck, snarare än att bemöta elever med normerade metoder (Elvén, 2014). I en 

situation av att utvärdera en fortbildning blir alltså dessa ”ofta förbisedda” kompetenser 

viktiga att förtydliga tillsammans med andra effekter. Det bör främja en positiv 

skolutveckling om man kan hitta orsaksförklaringar till de förväntade resultaten i personalens 

kompetens, då detta ger ansvaret och makten att styra förändringarna till den inre 

organisationen, istället för att lita på yttre omständigheter och tur. Dessutom ger positiva 

förändringar en möjlighet för att stärka motivationen och intresset till det egna lärandet, inte 

minst att vilja reflektera över sitt eget arbete (Jenner 2004). Att vara motiverad och ta sitt jobb 

på allvar gör också att man ökar sin egen anspråksnivå på resultatet av sin insats, vilket i sin 

tur ökar känsligheten för att känna att man lyckas eller inte (a.a). Här bör en väl planerad 

fortbildningsinsats kunna hjälpa individen i sin orsaksförklaring, speciellt i ovan nämnda 

kompetenser som ligger nära den privata identiteten.  

Att reflektera över sitt arbete 

Som skolpersonal är man inte ensam i sitt arbete och det i arbetslaget gemensamma språket 

kan vara både utvecklande och konserverande. Timperley et al (2007) beskriver hur 

skolpersonal kan vara experter på, att antingen behålla rutiner, eller utveckla anpassningar, 

vilket kan vara olika uttryck för rådande språk- och arbetskulturer i ett arbetslag. I ett 

arbetslag där enstaka individer går fortbildning och hittar idéer om förändrade arbetssätt, är 

det lätt att den redan rådande kulturen tar överhand och dämpar eventuella nya perspektiv om 

de ifrågasätter rutiner och arbetssätt. En gemensam fortbildning bör ha fördelen att alla i 

gruppen får chans att få nya arbetssätt och begrepp förklarade för sig och dessutom få en 

gemensam plattform för reflektioner och orsaksförklaringar efter fortbildningstillfällena. En 

öppen dialog om orsaksförklaringar bör också minska risken för att individer skall vända 

negativa resultat till att vara personliga misslyckanden (Weiner, 1985). 

Orsaksförklaringarna till de synliga tecken på brister eller framgång i det egna arbetet blir 

därför mycket viktiga i allt utvärderingsarbete, både kortsiktigt och långsiktigt. Dewey (1997) 

som menar att allt lärande är cirkulärt utifrån erfarenhet, lägger då grunden till att den 

individuella reflektionen kräver kunskaper om elevers behov av bemötande, speciellt då man 
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jobbar med elever i behov av särskilt stöd. För att man som lärare skall utveckla sitt 

bemötande inför kommande möten med elever är det en stor fördel att vara kunnig om 

affekternas betydelse som kommunikationsmedel (Tomkins, 1991). Inte minst när ett möte 

har varit riktigt bra med en elev, och insikten om att det var det egna bemötandet som la 

grunden för framgången skall stärka den relationella kompetensen, istället för att räknas som 

tur (Weiner, 1985) 

Ovanstående resonemang kopplas till sociala förmågor, som t.ex. hur vi utför och känner 

igen gester hos varandra, vilket är mycket viktigt i sociala interaktioner. Det går inte att bortse 

från inlärda kunskaper och erfarenhetsbaserade reflektioner när vi skall lyckas i vårt agerande 

i en viss kulturellt organiserad situation med outtalade eller uttalade normer.  

Att tolka tecken i verksamheten kräver i inledningen att man ser dem. Vilka tecken man 

ser, och hur uppmärksam man blir på förändrade nyanser, kan bli avgörande för reflektionen 

och lärandet. Den rådande kulturen och diskursen i ett arbetslag bör ligga till grund för vilka 

tecken man letar efter och förstår innebörden av. Med rätt språkbruk bör man kunna undvika 

att en ”bråkig” elev förblir bråkig, trots att den har ändrat sitt beteende och skapar 

förutsättningar för hur man bedömer orsakerna till det förändrade beteendet när man väl har 

sett det.  

Att utveckla förmågor till relationell kompetens  

En gemensam fortbildning kan förändra förutsättningarna för vilka tecken man är 

uppmärksam på, inte minst genom att ge nytt innehåll i det gemensamma språket, men också i 

kunskap och förmågor som krävs för att hitta de ledtrådar man behöver för att se att 

verksamheten har förändrats. Man kan också utveckla kunskaperna om sin egen roll i olika 

möten i det dagliga arbetet. Innebörden i att den som kan ta ansvar skall göra det, markerar att 

det inte är självklart att alla kan ta ansvar (Elven, 2014). Skollagen (2010) beskriver 

förväntningarna på elever, vilka skall få chans att utveckla sina förmågor, vilket inkluderar 

social kompetens, samtidigt som det förväntas att personalen skall inneha behövlig kompetens 

och förväntas utveckla den vid behov. Här ligger en skillnad i förväntningarna på att kunna ta 

ansvar. Vuxna i skolan skall kunna ta ansvar och eleverna skall ges chans till att utveckla sin 

förmåga till att ta ansvar. I mötet mellan den vuxne och eleven ligger ansvaret hos den vuxne i 

dubbel bemärkelse genom att, dels ta ansvar i stunden, och även senare i nästa möte, då detta 

skall ske utifrån en reflektion, grundad på resultatet från det förra. I mötet med elever i behov 

av särskilt stöd bör det också vara särskilt tydligt att den vuxne också har ett särskilt ansvar 

(Elvén, 2014). Den relationella kompetensen blir extra viktig i möten som präglas av starka 

affektiva uttryck, speciellt då våra affektuttryck ofta är omedvetna för oss. Att sända ut 

affektiva signaler till varandra, och upptäcka dem, är processer som är svåra att påverka, 

medan tolkningar och förmåga till att härbärgera varandras signaler går att styra med sociala 

normer (Tomkins, 1991). Kunskaper om affekters funktionalitet, och om vilka individuella 

orsaker som kan leda till exempelvis ilska, bör då kunna hindra, eller sänka risken för 

upptrappade konflikter. Den egna utvecklingen blir då beroende av praktikens erfarenheter 

och de gemensamma erfarenheterna bidrar till både individuell utveckling och gruppens 

utveckling, under förutsättning att en gemensam reflektion existerar (Dewey, 1997). En 

reflektion behöver vara byggd på kunskaper i det aktuella området man skall reflektera om 

och blir helt beroende av de orsaksförklaringar som väcks. Lyckas en lärare hitta orsaker till 
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återkommande elevkonflikter i sitt eget agerande, samtidigt som denna kan härbärgera 

upptäckten utan att känna skuld eller skam, blir intresset och motivationen starkare då en 

adekvat fortbildning presenteras (Jenner, 2004).   

Mötet elev - lärare 

Vår studie är gjord i en miljö där eleverna har funktionsnedsättningar som gör att de inte i 

tillräcklig omfattning kan erbjudas utvecklingsmöjligheter i den miljö som den allmänna 

grundskolan erbjuder, utan blir istället erbjudna att gå i grundsärskola (i denna studie 

träningsskolan). Detta ställer naturligtvis särskilda krav på personalen i att erbjuda den 

anpassade miljö som motsvarar elevernas särskilda behov.  

Östlund (2012) har gjort en omfattande studie i träningsskolan gällande villkoren för 

träningsskolans pedagogiska praktik. Träningsskolan som pedagogisk praktik kännetecknas 

av personalens ansträngningar att i alla situationer anpassa sig i förhållande till de elever som 

får sin undervisning där. Personalens och elevernas relationer präglas av närhet. Personalen 

hade ingående kunskaper om eleverna med avseende på hur de skulle tolka elevernas 

kommunikation, vad de hade för erfarenheter intressen och behov. Östlund visar dock att 

personalens ständiga närvaro kan medföra att elever sällan ges möjlighet att erövra sin 

delaktighet på egen hand. Det ställs sällan krav att på att eleverna ska fungera mer 

självständigt utan personal (a.a). Ett ansvar som personalen har är att genom sitt bemötande 

ge elever förutsättningar till ett lärande genom en lugn atmosfär utan affektiva triggers. Det är 

inte osannolikt att man i all välmening isolerar elever ifrån varandra då dessa relationer i sig 

kan vara orosskapande. En väl fungerande relation mellan den vuxne och eleven, bör dock 

kunna öka det ”överskott” som kan behövas i en kanske problematisk relation till en jämnårig 

(Elvén, 2014). Bättre relationer inom elevgruppen kan då vara ett tecken på att personalen 

klarar att ta ett professionellt ansvar för elevrelationerna som sträcker sig utanför det direkta 

mötet.  

Även i det direkta mötet med elever kan det vara svårt att vara förberedd på vilka 

situationer som kan uppträda och inför sin praktik känna självförtroende nog att reflektera 

över sin egen roll. Jönsson (2008) har i en studie prövat att träna lärarstudenter inför den 

aktiva praktiken, då man i både handledningssyfte och bedömningssyfte använde inspelade 

sekvenser från ett klassrum för att träna studenter. Man lät studenten se en sekvens från en 

situation som skulle kunna bli en konflikt och bröt denna i ett strategiskt läge, för att be 

studenter beskriva hur de skulle fortsätta lektionen. Tryggheten i att inte behöva ta reellt 

ansvar för den vidare situationen gjorde att studenterna kunde ha mer öppna förslag till sitt 

fortsatta agerande och genom handledning utveckla mer fungerande strategier än om de 

tvingats till att göra bedömningar i en skarp praktik. Vinsten med metoden är enligt Jönsson 

att studenterna blev mer kunniga i att reflektera över sin egen roll redan inför sin fortsatta 

praktik, vilket främjar den egna utvecklingen (a.a). Metoden bör också underlätta för läraren 

att bidra till att utveckla ett gemensamt reflekterande språk i sitt blivande arbetslag, men 

också genom att vara trygg i att bli speglad av sina kollegor.  

Att utveckla ett kritiskt förhållningssätt redan under lärarutbildningen är befogat, då en 

samlad bild är att lärare redan inför sin praktik, av tradition, verkar få en konserverande bild 

av sin blivande roll just i sin utbildning. Aspelin och Persson (2008) sammanfattar läget i en 

artikel:  
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Lärarutbildningen socialiserar studenter till en allmän bild av vad yrket innebär. 

 

Lärarutbildningen betyder inte särskilt mycket för de blivande lärarnas sätt att 

tänka om lärande och ger dem inte heller analytiska redskap för att reflektera 

över undervisningssituationer. (a.a, s.39) 

  

 

Detta tydliggör en kontinuerlig fortbildnings betydelse och i synnerhet i former av att 

reflektera över verksamhetens innehåll i förhållande till förväntade effekter. Detta ställer 

genast krav på att ha goda kunskaper om de förväntningar som finns, om de metoder som 

förväntas fungera och hur man i praktiken kan läsa av resultatet av metoderna genom tecken i 

den egna praktiken.  

Cirkulära processer och skolutveckling 

Förmågor att agera och reflektera rationellt beskrivs av Brusling & Strömqvist (2007) i termer 

av, Agera-i-handling, och Reflektera-i-handling. Dessa förmågor måste ses som goda 

förutsättningar till en positiv utveckling genom reflektion, men kräver träning och en 

förtrogenhet med sammanhanget för att fungera, eftersom de sker i stunden. En slutsats bör 

vara, att en välfungerande förmåga till reflektion i stunden ökar chansen till en för arbetet 

positiv utveckling, även i situationer som överraskar mig.  

Intern reflektion skapar positiv förändring genom en reflekterande problemlösning. 

Brusling & Strömkvist (2007) sammanfattar en modell enligt Schön (1991) och delar upp 

processen i 5 steg. 

1. Förslag. När det dyker upp flera förslag på lösningar i en situation uppkommer en 

valmöjlighet, i motsats till att bara ha en självklar lösning där ingen reflektion behövs. 

2. Intellektualisering. Valmöjligheterna visar sig som ett problem som måste lösas och en 

intellektualisering skapar olika valmöjligheter för lösningar. 

3. Den vägledande idén, hypotesen. Då man har förkunskaper som ger grundade alternativ 

till lösningar kommer en intellektualisering att ge fler lösningsvariabler. Bland dessa gör man 

en kvalificerad hypotes. En okunnig person är hänvisad till att gissa. 

4. Resonemang. Ett välutvecklat resonemang kan redan före lösningsförsöket testa det mot 

tidigare erfarenheter. Detta är avgörande för hur fungerande nästa steg blir. 

5. Att pröva hypotesen genom handlingar. Förutsättningarna att hypotesen stämmer och 

fungerar i praktiken är större om personen som gjort den bakomliggande reflektionen är 

kompetent sedan tidigare (Brusling & Strömqvist, 2007). 

Oavsett funktion på lösningen kommer en efterkommande reflektion att läggas till de 

tidigare kunskaperna, som i sin tur förbättrar förutsättningarna för liknande problemlösningar 

(a.a). Just att den nya kunskapen läggs till den tidigare kunskapen beskriver fenomenet att 

kunskap förändras när man drar slutsatser och hittar orsaker genom reflektion. Även om man 

har färdiga lösningar som fungerar, så har man fått ännu en erfarenhet av att den kunskapen 

man har är tillräcklig.  

Att ha känslan av att ha tillräckliga kunskaper skapar naturligtvis en trygghet i arbetet, 

vilket gagnar både den enskilde och arbetslaget. Cirkulariteten i lärandet finns på alla nivåer, 
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från det individuella till organisationsnivå (Dewey, 1997), (Weick & Quinn, 1999), men 

lärandet formas utifrån den reflektion man gör då resultatet inte blev som man tänkt sig. När 

man som i steg fem ovan har prövat sin hypotes, och finner att den inte fungerar, står man 

inför att förklara det som hände. Weiner (1985) betonar denna orsaksförklaring som en ytterst 

viktig faktor, vilken ligger till grund för det vidare resonemanget och intellektualiseringen 

inför nästa händelse att hitta lösningar till. Den egna självbilden och självförtroendet ligger till 

grund för det egna resonemanget, grunden för att utvecklas, men som också kan leda till en 

stagnation om orsaksförklaringarna formas utifrån en vacklande verklighetsuppfattning (a.a). 

En kontinuerlig fortbildning med inslag av handledning, och utvecklandet av ett gemensamt 

kritiskt förhållningssätt, bör minimera riskerna för att enskilda personers uppfattningar skall 

dominera lärandet, oavsett det är på individnivå eller i gruppen.  

Timperleys (2013) cirkulära modell är anpassad för skolutveckling och bygger på 

medvetna strategier i de olika stegen som skall tas innan cirkeln sluts. (Se figur 1. s 18.) 

Studien som ligger till grund för modellen är förlagd till Nya Zeeland och har elevers behov i 

fokus för att utveckla lärares kompetenser, i syfte att öka organisationens förmåga att ge en 

lokalt anpassad undervisning (Timperley et al, 2007).  

Även Hine (2013) betonar vikten av att behärska ett cirkulärt reflektionssätt redan när man 

som lärare börjar sin praktik och hänvisar till hur man i Australien redan i utbildningen 

initierar lärarstudenter för ”Action Research”, i syfte att förbereda dem för ett föränderligt 

yrke. Action research bygger på samma cirkulära principer som Timperleys modell, men 

beskrivs inte av Hine som en särskild skolutvecklingsmetod, utan återfinns i olika 

sammanhang av organisationsutveckling. Vinsten med att initiera modellen redan i 

utbildningen är enligt Hine att man tränar lärarstudenter i att vara progressiva i sin blivande 

praktik, både i klassrummet och i organisationen (a.a). 

Teorier 
I detta avsnitt vill vi sammanföra olika begrepp till en funktionell helhet i ett 

skolutvecklingsperspektiv, men vill också hitta metoder för att sätta enskilda beskrivna 

uttryck i ett förståeligt sammanhang. På så sätt visas de teoretiska verktyg fram, vilka ska 

användas i analysen av det empiriska material vi så småningom kommer att redovisa. Det 

övergripande begreppet skolutveckling är stort och kan vara svårt att definiera i sin helhet. I 

studien har vi valt att leta efter uttryck som beskriver cirkulära utvecklingsprocesser. Dessa 

finns beskrivna i litteratur sedan Dewey la fram sina teorier om den dialektiska processen 

(Granberg, 2014) och finns som specialdesignade för skolutveckling utifrån studier i bl.a. Nya 

Zeeland (Timperley et al, 2007). För att en utveckling skall få en cirkulär funktion krävs det 

en reflektion inför framtida situationer utifrån en erfarenhet och att den kan vara mer eller 

mindre medveten (Dewey, 1997). Vi utgår ifrån att det är en fördel att kunna kommunicera 

sina erfarenheter i ett arbetslag och att det då finns stora fördelar med ett gemensamt språk för 

att tolka och skapa förståelse för de upplevda uttryck som visar sig i verksamheten, vilket bör 

öka den medvetenhet som bidrar till en mer organiserad utveckling, än en spontan som styrs 

av mer slumpmässiga faktorer. 
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Cirkularitet som utgångspunkt för skolutveckling 

Lewins teorier om utveckling i organisationer lyfts tillsammans med Deweys teorier om 

lärande fram som en av grundpelarna i den cirkulära utvecklingsprocessen (Granberg, 2014). 

Weick & Quinn (1999) beskriver dock Lewins trestegsmodell som linjär då de benämner den 

som en episodisk insats. Lewin bygger sin modell i de tre stegen ”Unfreeze”, ”Change” och 

”Refreeze”. Det första steget Unfreeze, innebär att man "tinar upp" en rådande organisation 

och förbereder personalen inför en förändringsprocess. Man tydliggör vilka behov som finns 

av förändring och ett motivationsarbete påbörjas. En skolledning kan utifrån ett identifierat 

behov delge den information som behövs för att tillräckligt många i ett arbetslag skall vara 

intresserade av det förändringsarbete som krävs, alltså vara överens om vilka orsaker som 

ligger bakom behovet och därefter vara delaktiga i att skapa metoder för den önskade 

processen. Andra steget Change, innebär att man utformar och arbetar med de initierade 

insatserna för att pröva och utveckla ett nytt arbetssätt. I det tredje steget Refreeze, vill man 

"frysa", alltså stabilisera de positiva förändringar som ges uttryck för. Man vill som ledning 

skapa den trygghet som behövs för att få en gemensam förtrogenhet med nya arbetssätt, i 

syfte att få en bestående förändring som inte återgår till gamla trygga arbetssätt (a.a).  

Weick & Quinn (1999) vill dock utveckla tankarna, samtidigt som de vänder på Lewins 

trestegsmodell och istället beskriver denna som en del i en cirkulär process. I den omvända 

ordningen Freeze, Change och Unfreeze, menar de att modellen passar bättre i en kontinuerlig 

utvecklingsprocess, där man regelbundet uppmärksammar hur verksamheten fungerar. Man 

fryser inledningsvis en bild av verksamheten för att utkristallisera detaljer och tolka de uttryck 

man ser, i avsikt att hitta förändringsbehoven och utifrån dessa planera och ge struktur åt en 

fortbildning i förändringssteget. Förändringssteget är likt Lewins andrasteg och innehåller det 

egentliga förändringsarbetet. Då förändringarna i det andra steget är stabiliserade kan man i 

det tredje steget tina upp strukturen igen, och genom en utvecklad förtrogenhet i 

gemensamma metoder och kunskaper i arbetsgruppen, kan dessa utvecklas utan den styrande 

och för fortbildningen organiserade processen (a.a).  

 I Timperleys (2013) femstegsmodell kan man hitta kopplingar till Lewins och Weick & 

Quinns tankar.  

 I första steget som skall beskriva elevers behov, finns en tydlig koppling till 

att frysa bilden av verksamheten och hitta uttrycken för att beskriva de 

grundläggande behoven av förändring, enligt Weick & Quinn.  

 I nästa steg, där personalens behov av fortbildning skall analyseras, finns 

det fortfarande starka inslag av Weick & Quinns tankar om frysning, men 

också ett behov av upptining enligt Lewins modell, den som krävs för att 

motivera arbetsgruppen till att starta en förändringsprocess med en 

tillräckligt hög motivation.  

 Att skapa delaktighet i det tredje steget bör skapa en god förutsättning för 

att hitta de lokalt utformade lösningar som ligger till grund stödjande 

strukturer i form av en planerad fortbildning. Här blir både Lewins och 

Weick & Quinns inledning till förändringssteg tydliga och en känsla av 

delaktighet bör ha en upptinande effekt utifrån Lewins tanke om att skapa 

motivation.  
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 I det fjärde steget aktiveras förändringar och det förändrade arbetssättet 

prövas i praktiken, då eleverna skall erbjudas en förändrat arbetssätt. I detta 

steg skall också tecken på förändringar bli synliga och ligga till grund för en 

kontinuerlig reflektion, individuell och gemensam. Här blir den i 

verksamheten aktiva delen av förändringssteget tydligt.  

 I Timperleys femte steg kan både Lewins respektive Weick & Quinns 

frysningssteg återfinnas. För att hitta uttrycken som beskriver 

fortbildningens effekter behöver någon stanna upp och hitta dessa, vilket 

Weick & Quinn ser behovet av. I detta steg är det också dags att stabilisera 

verksamheten som Lewin vill göra, för att inte riskera att återgå till gamla 

trygga mönster. Samtidigt är det dags att enligt Weick & Quinn tina upp 

strukturen för att det fortsatta arbetet skall kunna ses som ett stabilt men 

föränderligt resultat av den planerade fortbildningen.  

                         
                        Figur: 1. Timperleys femstegsmodell (2013, sid. 33). 

 

I det andra steget i Timperleys modell, det där orsakerna till vad som skall ligga till grund för 

ett förändringsarbete skall tydliggöras, anknyter Elvéns tankar om arbetet med lågaffektivt 

bemötande. Elvén menar bestämt att den som kan ta ansvar skall göra det (Elvén, 2014). Detta 

perspektiv på ansvarsfördelning, ställer genast krav på att orsakerna till brister i en 

verksamhet hittas hos de personer som har förmåga till att ta ansvar, vilket hänvisar till 

personalen. Inte sällan hittas ändå orsaker i elevers ageranden och det kan vara frestande att 

vilja stanna upp vid elevers negativa beteende som orsak till rutinstärkande strategier, för att i 

all välvilja få verksamheten trygg och stabil (a.a).  

Timperley et al (2007) beskriver hur personer i ett utvecklingsarbete kan delas upp i två 

kategorier av ”experter”. I kategorin ”rutinbevarande experter” hittar man personer som har 

som avsikt att förfina och slipa på det egna arbetet kring redan rådande rutiner och i kategorin 

”experter på anpassning”, verkar personer som är uppmärksamma på vilka anpassningar som 

behöver initieras i verksamheten, utifrån de förändringar som sker över tid. I kategorin 

rutinbevarande experter, blir utmaningen att tydliggöra och använda rutiner som skall hjälpa 

eleverna till en begriplig situation och man litar på att det arbetssätt man använder är det rätta. 
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Eleverna skall få chansen att utvecklas över tid och genom en stabil och förutsägbar miljö 

tillsammans med personalens tålamod i arbetet kommer utvecklingen att visa sig positiv för 

eleverna över tid. I kategorin experter på anpassning är personalen mer lyhörd för att 

förändrade förutsättningar i miljön kan vara betydelsefulla för elevernas utveckling. Detta 

avlastar elevers ansvar i att förändra sig, och om miljön omkring eleverna anses utlösa elevers 

svårigheter, blir det tydligare hur personalens ansvar att anpassa miljön ökar. Detta bör också 

leda till att orsaker till elevers svårigheter också tydliggörs som utvecklingsbehov i 

verksamheten, inte primärt hos eleven.  

Risken med att hitta orsakerna till elevers problem i deras inte färdigutvecklade strategier, 

kan vara att man gör rutiner och arbetssätt till att bli mål att nå istället för arbetsmetoder. När 

rutinbevarande experter inte lyckas få rutinerna att fungera, kan en situation av missnöje och 

frustration få hjälp av en upptining som första steg i en förändringsprocess. Nya 

orsaksförklaringar i en utvärdering kan bli den faktor som ökar intresset och stärker 

motivationen till att ta sig an en fortbildning (Jenner, 2004). 

För att utveckla en personal till experter på anpassning krävs det att kunskapen om 

reflektionens betydelse är hög och att det finns en tillräckligt stark samlad förmåga till att 

planera och analysera sitt arbete ute i arbetslagen. Att hitta och tolka orsakssamband är dock 

inte så enkelt som att studera sin omgivning. Weiner (1985) beskriver hur 

orsaksförklaringarna hos var och en av oss har stor grund i vår förmåga till att hantera 

överraskningar i form av oväntade eller oönskade resultat. Om det förväntade utfallet av en 

händelse inte stämmer med våra planer, kommer våra förklaringar till detta bero mycket på 

vår rådande självbild och vårt självförtroende. Beroende på om utfallet blir negativt eller 

positivt kan den personliga orsaksförklaringen formas utifrån bilden av att jag är en sådan 

person som brukar lyckas, eller misslyckas. Kan jag ta åt mig äran av en framgång, eller var 

det bara lyckliga omständigheter? Kan jag å andra sidan ta åt mig kritiken av att mitt agerande 

inte var tillräckligt bra och skapar egen förändring, eller letar jag efter orsakerna utanför mitt 

ansvarsområde? Jenner (2004) beskriver just orsaksförklaringarna som en betydande faktor 

till hur motivationen påverkas då man lyckas eller misslyckas i sitt arbete och hur detta 

påverkas av förväntningar inför en arbetsinsats. Att vara lyhörd till förändrade förutsättningar, 

och att vara öppen för att anpassa sitt eget arbetssätt, underlättas av att ha en självbild och ett 

självförtroende som härbärgerar motgångar och som kan närma sig orsaksförklaringar som 

ställer krav på ett eget förändrat arbetssätt (Weiner, 1985). Att motivera sig till en fortbildning 

innehåller ingredienser av osäkerhet och skapande av förväntningar som säkerligen inte alla 

kommer att infrias, varken positiva eller negativa.  

Att initiera en fortbildning ställer alltså vissa krav på den som organiserar den. Ur 

Timperleys (2007) resonemang om rutinbevarande experter eller experter på anpassningar blir 

därför orsaksförklaringarna till vad som händer i det praktiska arbetet viktiga att definiera 

tillsammans. Om det gemensamma språket i arbetslaget tydliggör metoder och arbetsinsatser 

på ett fungerande sätt, bör det vara till gagn för att hitta rimliga orsaker till både nya och 

gamla erfarenheter av det praktiska arbetet. Om också arbetslagets gemensamma förmåga att 

härbärgera förändringar är stor, bör enskilda personers osäkerhet och oro minskas av en i 

gruppen fungerande dialog. Lewins första steg, att tina upp organisationen på ett sätt som 

skall vara motivationshöjande (Weick & Quinn, 1999), blir därför ledningens utmaning. Det 
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ställer inte bara krav på att definiera elevers behov, utan i allra högsta grad på att hitta 

personalens behov av stöd i en kommande förändringsprocess.  

Metod 
Nedan kommer vi att redovisa metodval, dvs vilken datainsamlingsmetod vi har valt och 

varför. Vi kommer redogöra vad för urval vi har gjort och sedan beskriva hur vi genomförde 

insamlandet av data och sedan hur denna har bearbetats och analyserats. Vi kommer också att 

behandla de forskningsetiska ställningstaganden samt diskutera tillförlitligheten i de data vi 

har erhållit. 

Metodval 

I våra forskningsfrågor så framgår det att vi vill veta vad ledning och personal beskriver som 

avgörande faktorer inför en fortbildningsinsats samt hur de beskriver tecken i verksamheten 

utifrån denna. Vi vill alltså få fram ny kunskap utifrån hur våra informanter beskriver 

företeelser. De av informanterna beskrivna företeelserna ska vi tolka och sammanställa för att 

så småningom få fram ett resultat. Vi har alltså gjort en hermeneutisk ansats av vårt syfte och 

våra frågeställningar. Hermeneutikern vill förstå och inte bara begripa. Hermeneutisk 

tolkning är viktig när det handlar om att förstå människor, människors handlingar och 

resultatet av människors handlingar (Thurén, 2007). Vi vill förstå och tolka de berörda 

personernas upplevelser och uttryck av fortbildningen. Molander (2003) menar att innebörden 

av ett uttryck kan komma att ändras av betraktaren allt eftersom förförståelsen kring uttrycken 

ändras i takt med att erfarenheten kring dessa fördjupas. Vi kan alltså komma att omtolka 

innebörden av våra informanters uttryck eftersom vi kontinuerligt fördjupar oss i det aktuella 

kunskapsområdet.  

För att få reda på våra informanters beskrivningar så kan man välja flera sätt: Deltagande 

observation skulle kunna vara en metod. Det kan innebära att man följer deltagarna medan de 

utövar specifika aktiviteter som är typiska för den miljö eller organisation de är del av 

(Fangen & Sellerberg, 2011). Utifrån forskningsfrågorna så bedömer vi att denna metod inte 

är tillräckligt effektiv. För att få ut relevant data på detta sätt bedömer vi att vi måste närvara 

under lång tid och vid flera tillfällen. Vi bedömer att för stor del av tiden i en deltagande 

observation inte skulle hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. 

När det handlar om att beskriva faktorer och tecken i verksamheten som det gör i detta fall 

så väljer vi att göra kvalitativa intervjuer. I kvalitativa intervjuer är det de intervjuades 

ståndpunkter som är centrala och det är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar 

eftersom detta ger kunskap om vad informanterna anser vara viktigt (Bryman 2011). Vi har 

gjort semistrukturerade intervjuer med intervjuguide. Det innebär att vi har gjort en plan för 

vilka frågor och områden vi vill undersöka men vi är inte främmande för att tillfälligt gå 

utanför guiden för att följa upp och få förtydliganden, beroende på de svar vi får från 

informanterna. Vi har valt att ha två informanter med i varje intervju. Detta för att de ska 

kunna komplettera varandra och för att det ska bli ett dynamiskt samtal. 

För att öka kvaliteten i undersökningen har vi i inledningsskedet sökt efter litteratur som 

ska öka vår egen förförståelse inom området. Den hermeneutiska ansatsen kräver av oss att vi 

har en förståelse för det vi skall undersöka. Det finns stora fördelar att sondera tidigare 
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resultat inom området, dels i planeringen av intervjufrågorna för att öka chanserna att få ett 

användbart resultat, men också för att under intervjutillfällena, med en semistrukturerad 

intervju, kunna använda vår förförståelse till att utveckla samtalet med informanterna. En 

orsak till att vi har valt just lågaffektivt bemötande som undersökningsmodell, är att vi har just 

dessa förkunskaper som kan vara till hjälp vid en senare analys av hur informanternas 

upplevelser skall tolkas. 

Urval 

Vi har alltså valt två skolor inom kommunens särskoleenhet. Inom hela enheten pågår en 

fortbildningsinsats utifrån Bo Heilskov Elvéns metod kring lågaffektivt bemötande. I denna 

enhet finns en ledning som har ansvar för hela särskoleenheten. Ur ledningen har vi valt att 

intervjua en rektor och en specialpedagog. Rektorn har det övergripande ansvaret för 

verksamheten i stort tillsamman med ytterligare en rektor och en biträdande rektor. 

Specialpedagogen har tillsammans med övriga ledningen bl.a. har ansvar för 

kompetensutveckling. Hen har även rollen som ovan nämnda biträdande rektor. Ingen av oss 

arbetar på de skolor som våra informanter jobbar på och den intervjuade rektorn är inte vår 

chef. 

Vi har tidigare angett att vi även vill få personalens bild av de avgörande faktorerna inför 

en fortbildningsinsats samt tecken i verksamheten för denna. Lärarna är den personalkategori 

som har det primära ansvaret för elevernas lärande. En av oss (Claes) hade möjlighet att 

närvara när de flesta av särskoleenhetens lärare var samlade och frågade då om någon eller 

några av dessa ville medverka i en intervju. Tre lärare erbjöd sig att medverka. Två av dessa 

hade möjlighet att ställa upp på de tider som vi hade möjlighet att genomföra intervjuerna. Vi 

ville även intervjua klassassistenter (senare omnämnda som assistenter). Detta p.g.a. att de har 

en delvis annan roll än lärarna i det dagliga arbetet med elevernas lärande. De har inte det 

formella ansvar som lärarna har vad det gäller planering och utvärdering av elevernas lärande 

men har i gengäld ofta ett bredare ansvar för elevens hela skolvardag. Således skulle den 

aktuella fortbildningsinsatsen eventuellt ta sig olika uttryck beroende på yrkeskategori. Vi 

tänker i så fall att vi kan få en bredare aspekt på tillämpningen av fortbildningsinsatsen. Vi 

bad de lärare som hade tackat ja att på egen hand fråga om någon assistent från deras 

arbetslag ville vara med. Detta p.g.a. att vi ville att de skulle ha samma utgångspunkt vad det 

gäller elever och arbetsplats. Hulten, Hultman & Erikson (2007) menar att man bör intervjua 

olika typer av aktörer och låta dem uttrycka sig själva samtidigt som författarna lägger stor 

vikt vid aktörsperspektivet och fördelarna med att få olika aktörers syn på en företeelse.  

Genomförandet 

Vi skickade ut missivbrevet till informanterna (se bilaga). Sedan kontaktade vi dem och 

bestämde tid och plats för intervju. Intervjuerna gjordes på respektive informants arbetsplats. 

Vi (Claes och Anders) deltog i alla intervjuer. Vi beslöt att det var viktigt att börja med 

ledningsintervjun. Rektorn och specialpedagogen i ledningen har, tillsammans med en annan 

rektor, huvudansvaret för planering och genomförande av den aktuella fortbildningsinsatsen. 

De bör rimligen ha en överblick över verksamheten och har således skaffat sig en uppfattning 

om vilka behov som finns och hur man med hjälp av fortbildning kan tillgodose dessa. Utifrån 
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utfallet från denna intervju så tänkte vi att vi eventuellt kunde följa upp detta när vi 

intervjuade personalen.  

Vi bad om tillåtelse att få spela in intervjuerna i sin helhet när vi bestämde tid och plats för 

intervjuer. När vi frågade var inte assistenterna och rektorn med. Vid inledningen av 

intervjuerna så frågade vi än en gång om vi fick spela in intervjun, vilket informanterna gick 

med på. Vi hade för avsikt att hålla oss till vår intervjuguide men samtidigt ville vi ha frihet 

att följa upp och be om förtydliganden. Vi ville självklart ha svar på våra frågor men 

samtidigt ville vi inte styra för mycket. Vi ville att informanterna skulle tala så fritt som 

möjligt. Vi vände oss inte direkt till någon person utan lät den som kände få svara. Vissa 

frågeställningar är kopplade till respektive informants yrkesroll vilket av den anledningen 

gjorde att vi då riktade oss direkt till denne. Vi har alltså gjort tre intervjuer, en intervju med 

en rektor och speciallärare och två intervjuer med en lärare och en assistent i vardera intervju. 

Bearbetning och analys  

Intervjuerna har spelats in och transkriberats ordagrant. Detta för att möjliggöra en analys av 

utfallet. Man skulle kunna låta någon extern göra transkriberingen för att spara tid men vi har 

valt att göra det själva. En fördel med detta är att man lättare kan höra vad som sägs då man 

förstår sammanhangen. En annan fördel är att man redan under transkriberingen lär känna 

materialet och kan påbörja tolkningsarbetet (Ahrne & Svensson 2011). Vi har även lyssnat på 

intervjuerna vid ett flertal tillfällen. Utifrån transkriberingarna har vi sedan kategoriserat och 

tematiserat materialet. ”En kategorisering av intervjuerna i en undersökning kan ge en 

överblick över stora mängder utskrifter och underlätta jämförelser och hypotesprövning” 

(Kvale & Brinkeman 2014).  

Etik 

I samband med undersökning är det viktigt att agera efter de generella forskningsetiska 

principerna (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet: Vi måste vara tydliga med att 

informera de intervjuade om alla tänkbara omständigheter som kan påverka dem. Här 

informerade vi våra informanter om att vi kommer att göra fler intervjuer. Samtyckeskravet: 

De intervjuade har rätt att delta på sina egna villkor och avbryta deltagandet utan att riskera få 

negativa konsekvenser. Om detta har vi informerat i det till informanterna utskickade 

missivbrevet och vi upplyste dem om detta innan intervjun startade. Konfidentialitetskravet: 

De intervjuade har rätt att få vara anonyma. I missivbrevet informerade vi också att resultaten 

från vår studie kommer att publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som en 

offentlig handling men att namnen på informanterna och skolenheten kommer vara anonyma. 

Denna information upprepades innan intervjun. Nyttjandekravet: Inhämtade uppgifter får bara 

användas i forskningssammanhang vilket också stod i missivbrevet men även påtalades i 

samband med intervjuerna.  

Tidigare har vi diskuterat deltagande observation som metod men valt bort den för att vi 

inte bedömde den som tillräckligt effektiv. Vi bedömer att även etiska motiv har hindrat oss. 

Vi skulle ju undersöka personalens bemötande av elever. Aktuella undervisningssituationer 

skulle kunna innehålla problemskapande beteenden vilka ju är känsliga ur integritetssynpunkt 

och därmed finner vi att en deltagande observation inte är försvarbar även ur ett etiskt 

perspektiv. 
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Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera. När det gäller trovärdighet handlar det om att rapportera 

resultaten från undersökningen till informanterna för att de ska kunna bekräfta att vi som 

forskare har uppfattat dem rätt men också att det vi som forskare kommer fram till uppfattas 

som trovärdigt (Bryman, 2011). Vad det gäller trovärdigheten i vårt fall så har vi inte i förväg 

delgivit informanterna våra resultat innan tryck. Materialet är en sammanfattning av 

informanternas utsagor och det är vi som forskare som har gjort den sammanfattningen. Det 

kan mycket väl finnas dissonanser mellan vår sammanfattning och informanternas uppfattning 

om denna. Vi anser dock att en sådan återkoppling inte ryms inom tidsramarna för denna 

undersökning. En annan aspekt av trovärdighet är helt enkelt huruvida informanterna talar 

sanning. Det är något som vi självklart utgår ifrån att de gör. Vi vill dock uppmärksamma att 

personalen i intervjuerna är i beroendeställning till sina enhetschefer som ju är ytterst 

ansvariga för de initierade fortbildningsinsatserna. Personalen skulle kunna ge uttryck för mer 

positiva effekter än vad de kanske egentligen tycker. Vi har informerat informanterna om 

vilka intervjuer som ingår i studien. I våra roller som forskare har vi ändå upplevt att 

tillförlitligheten är hög på det som kommer fram. Vi gör ingen utvärdering av verksamheten. 

Utvärderingar utgår ofta från mål att uppnå och det kan finnas en risk att man tenderar att man 

vill kunna beskriva att man har nått dessa mål alternativt att man vill påvisa att man verkligen 

inte har nått upp till målen. I vår studie har vi fokuserat på informanternas konkreta 

upplevelser och tankar utan att ställa det i relation till måluppfyllelse. 

Överförbarheten handlar om resultaten som vi har fått kan överföras i andra kontexter 

(Bryman, 2011). Den sociala verklighet som vi har studerat delas ju inte bara av de sex 

informanter som vi har intervjuat. Det finns sammanlagt runt etthundra lärare och assistenter 

som arbetar inom särskoleenheten och som har deltagit i fortbildningsinsatsen. Varje individ 

har dock sin personliga verklighet som kanske inte är generaliserbar. Informanterna är 

tillfrågade på frivillig basis såtillvida att de inte är slumpade. De vill alltså berätta kring 

frågeställningar för att de har positiva erfarenheter och har sett goda exempel. Vi vet alltså 

inte de icke tillfrågades syn kring problemområdet. Bryman (2011) menar dock att kvalitativ 

forskning ofta tenderar att fokusera på det kontextuellt unika men genom att göra en så fyllig 

beskrivning som möjligt så förser man andra personer med en sk databas med vars hjälp man 

kan bedöma överförbarheten. 

Pålitlighet innefattar huruvida det vi rapporterar verkligen finns i vårt material (Bryman, 

2011). Vad det gäller pålitligheten så finns inspelningar och transkriberingar av intervjuer 

tillgängliga för handledare och examinator. Informanterna får ta del av inspelningar av dem 

själva om de så önskar.   

Att kunna styrka och konfirmera innebär att vi som forskare inser att det inte går att 

förhålla sig helt objektivt (Bryman, 2011). Vi får alltså inte medvetet låta personliga 

värderingar eller teorier påverka utförandet av, eller resultatet från en undersökning. Här är vi 

medvetna om att vi har en förförståelse kring problemområdet som leder oss i vårt arbete.  
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Resultat 
Vi har alltså gjort tre intervjuer. Nedan följer en resultatredovisning av intervjuerna. Vi 

kommer att benämna informanterna från ledningsintervjun med Specialpedagog (Sp) och 

Rektor (R). Från den första personalintervjun kallas informanterna Lärare 1 (L1) och 

Assistent 1 (A1) och i den andra intervjun kallas de Lärare 2 (L2) och Assistent 2 (A2). Vi har 

valt att tematisera resultatet utifrån en kronologi med själva fortbildningsinsatsen på två 

skolor inom en särskoleenhet som utgångspunkt. I några av följande citat har han eller hon 

bytts ut mot ordet hen. 

Faktorer inför fortbildning 

Enligt specialpedagogen fanns ett antal faktorer som indikerade att det behövdes en 

fortbildningsinsats. Denna fick ett flertal samtal från personal och satt med på ett antal 

konsultationer som sammantaget indikerade att något måste göras. Det förekom våld på 

arbetsplatsen, frustration och tillkortakommanden bland personal. 

 

Det handlar väldigt ofta om när personal kommer till korta, hur vi ska agera med 

de här barnen som sticker ut, när jag blir sparkad på knäna, när jag blir biten, när 

jag blir kallad både det ena och andra, både hora och kärring eller elever som inte 

kommer in på lektionen. (Sp) 

 

Det var alltså elever som var våldsamma, som inte ville komma in på lektioner, barn som inte 

ville komma till skolan och personal som därav kände att de kom till korta. Detta gör att 

personalen tappar fokus på det som är skolans huvuduppdrag, dvs lärande, och det blir lätt så 

att personen gärna tycker att t.ex. habiliteringen och korttidshemmen borde göra något.  

 

Och vi då? Vi finns ju här! Vi ska ju jobba med lärande. Hur ska vi göra det, för vi 

har ju barnen här! Vi kan inte välja bort några barn. Alla barn kommer till skolan. 

(Sp) 

 

Specialpedagogen menar vidare att det blir så tydligt att när man har att göra med barn med 

funktionsnedsättning så kan man inte bara säga till eleven att den ska skärpa sig. Det är den 

vuxne som måste ta ansvar för att det ska bli en förändring och till det behöver man verktyg. 

Det här är ett förhållningssätt som sakta men säkert har vunnit mark. Så har det inte alltid 

varit enligt en assistent. 

 

För 20 år sedan…man skulle formatera, man skulle göra om och allt det där man 

har pratat om förut att när någon är aggressiv så går du emot och man jobbar ner 

eleven för att skydda eleven, för att skydda sig själv och för att skydda de andra. 

(A1)  

 

Det fanns tidigare en rädsla för att jobba med vissa elever och en osäkerhet i hur man skulle 

agera. Det fanns många utåtagerande elever. ”Vi hade det väldigt tufft med de här bekymren.” 

(A1). Hen menar att det inte är så längre utan man väntar in eleven och låter den agera ut 

färdigt. Hen uttrycker att det tidigare fanns erfarenheter av situationer varje dag, där 

personalen fick hantera affekter, ofta med inslag av våld. En lärare hade redan innan 
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fortbildningsinsatsen drog igång delvis arbetat enligt metoden i lågaffektivt bemötande och 

upplevt dess positiva effekter. En assistent menar att man tidigare kanske inte har satt ord på 

det här arbetssättet men ändå tänkt tanken kring detta. 

 

Jag har ju jobbat ganska länge, så man har ju kanske inte satt ord på det här med 

lågaffektivt bemötande men man har ju ändå tänkt sig tanken att man har ju jobbat 

med det här tidigare, utifrån andra elevsituationer. (A2) 

  

Det som saknades var ett gemensamt språk. De äldre har det i ryggmärgen men de har saknat 

begrepp att överföra sina erfarenheter. Läraren här menar att egentligen är det inte så mycket 

elevernas behov som var det primära utan just personalens behov av ett gemensamt språk.  

Val av fortbildning 

Det fanns ett flertal aspekter att ta hänsyn till när man valde fortbildningsinsats. 

Specialpedagogen menar att generellt söker man kunskap på olika plan när man har att göra 

med den här elevgruppen. Flera hade läst mycket om Ross Greenes metoder. 

Specialpedagogen hade läst en forskningsstudie från Malmö där man hade jämfört ett antal 

beteendeterapeutiska metoder, bl.a. lågaffektivt bemötande. I den rapporten kommer man 

fram till att det blir svårt att ur etisk synvinkel välja någon annan metod än lågaffektivt 

bemötande. Specialpedagogen drar då en parallell till skollagen, dvs elevbemötandet får inte 

stå i strid med något etiskt dilemma. ”Det känns som det rätta sättet – konflikthantering utan 

något annat än att vi tar ansvar.” (Sp). De etiska dilemman specialpedagogen nämner är att 

man annars lätt kommer in i metoder av belöning och bestraffning och att barn med normal 

kognition kanske kan förstå det, även om hen menar att det inte är känns rätt där heller. Elever 

med kognitiva funktionsnedsättningar kan definitivt inte förstå det. Rektorn hade läst artiklar 

där man använde lågaffektivt bemötande inom LSS. Hen berättar vidare att hen har erfarenhet 

av att man har jobbat med tillämpad beteendeanalys inom habiliteringen och att man där inte 

har lyckats alls. Varför väljer man då Heilskovs metoder i stället för Ross Greenes? Det finns 

flera anledningar. En är att Hejlskov skrivit en bok som är specifikt riktad mot barn med 

funktionsnedsättningar. Dessutom menar rektorn att de hade tur så till vida att kommunen 

anställde en psykolog som var mycket väl insatt i Hejlskovs teorier och metoder. 

Plan för introduktion och genomförande av fortbildning 

Specialpedagogen berättar att det pratades i särskolans elevhälsoteam om hur man skulle få 

till det lågaffektiva förhållningssättet i skolan och det blev då naturligt att tänka på 

fortbildning. De tänkte från början att fortbildningen skulle vara för all personal, men i 

elevhälsoteamet var de också medvetna om att det ”träffar ju väldigt olika för alla har ju inte 

samma behov” (Sp). Elevhälsoteamet tänker sig att det ska ta ca tre år innan samtliga enheter 

har gjort det till sitt arbetssätt och de är medvetna om att det kan ta ännu längre tid. I nuläget 

är det ca ett år sedan allt sjösattes. Det började med en föreläsning av ovan nämnda psykolog 

om arbets- och förhållningssättet i lågaffektivt bemötande. Sedan har delarna i insatsen sett 

väldigt olika ut. Det har skett med handledning i de olika arbetslagen. Hela den centrala 

elevhälsan har varit involverad och personalen har haft gemensamt ansvar att kunna utbilda 

personal. Det är väldigt otillräckligt för en del och för andra så behövs det inte så mycket mer. 
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Nu går man in och tittar på de olika enheterna för att se hur det har slagit igenom. Man får 

alltså differentiera fortbildningsinsatserna efterhand. Samtliga anställda har fått tid för att läsa 

in litteratur och också tagit med sig frågeställningar in i sina arbetslag. ”Det går inte att göra 

på ett sätt för alla” (Sp). Mottagandet har varit väldigt blandat enligt specialpedagogen: En 

del är mycket positiva medan andra har svårt att ta till sig förhållningssättet. 

 

En del tänker, ’åh vad bra!’ Andra tänker frustration. Man vill ha ’gör så här eller 

gör så här’, för så är det ju inte, utan det är ju som vanligt att man måste…tänka 

själv, att man måste förstå vad som är syftet och jag tror det är jobbigt. (Sp) 

 

Det finns andra aspekter av hur man tar till sig fortbildning menar specialpedagogen: Några 

vill börja i det praktiska medan andra i det teoretiska. 

 

Det finns ett göra och det finns en teori. Man måste ju förstå teorierna för att 

kunna göra, fast för en del är det precis tvärtom. En del måste börja göra för att 

förstå teorin. Vi är ju olika även vi vuxna och det blir väldigt tydligt. (Sp) 

 

Den största personalkategorin inom särskolan är klassassistenter. Den mindre gruppen är 

lärare. Specialpedagogen resonerar att det borde vara svårare för assistenterna att ta till sig de 

teoretiska delarna av fortbildningen men hen upplever att många är väldigt bra på detta. Det är 

faktiskt ett flertal lärare som inte har förstått detta menar hen. 

 

Så det är inte bara utbildning som ligger bakom utan kanske också erfarenhet med 

de barn man har jobbat med och med vilken syn på människor, lärande och 

kunskap man har oavsett utbildningsbakgrund. Men det är ju väldigt tydligt att det 

är läraren som har huvudansvaret på undervisningen så på dem kanske man kan 

ställa ännu högre krav att man ska göra det här till sitt arbetssätt. (Sp) 

 

Specialpedagogen har numer även personalansvar i egenskap av att vara biträdande rektor. 

Hen menar att det har gett ett större mandat att kunna genomdriva att det är detta personalen 

ska jobba med. ”Vi får hjälpas åt så vi förstår, men vi ska göra det.” (Sp). Själva 

föreläsningen av den aktuella psykologen blev startskottet på fortbildningen. ”Hen tände 

många tankar och idéer hos oss eftersom vi hade haft det väldigt tufft med de här bekymren” 

(A1). Hen menar att det var utifrån detta som de fick metoden till sig men de hade själva 

ansvar för att prova den. En assistent menar att förutsättningar att ta till sig fortbildningen för 

just assistenter inte har varit de bästa, p.g.a. att de flesta jobbar heltid och att fortbildningen 

har skett på kvällstid. Den av ledningen tilldelade tiden för inläsning av litteratur räcker inte 

till utan man får läsa på sin fritid utifrån eget intresse och engagemang. I ett av arbetslagen 

hade metoden redan börjat användas med ansvarig mentorslärare i spetsen. 

 

Jag är ju väldigt engagerad i just den här metoden och vi började ju redan innan, 

innan vi egentligen visste att vi skulle få den här fortbildningen, så började vi 

känna lite på den. (L2) 
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Hen menar att själva initieringen av fortbildningen gav stöd att fortsätta. Hen hade på eget 

initiativ anordnat workshops med sitt arbetslag kring personalens sk triggers, dvs var 

gränserna går för respektive person vad den tycker är jobbigt i mötet med elever som är i 

affekt. Vidare konstruerade läraren fallstudier där personalen kunde diskutera hur man kunde 

agera. Man diskuterade även när enskilda elever befinner sig i kaos och hur detta såg ut för 

olika elever.  

Kartläggning 

Kartläggning är en central del där man jobbar aktivt med metoden. Rektorn menar att 

personalen ibland har förutfattade meningar om vad elevens problembeteende kan bero på 

eller så har personalen ingen aning. Kartläggningsarbetet hjälper till att förhindra detta.  

 

Det finns inte någon gång vi inte har hittat någon form av mönster och när 

personalen säger att de ser de här mönstren och det blir bättre och bättre, så blir de 

duktigare och duktigare på att analysera dessa händelser. (R) 

 

Specialpedagogen förklarar att kartläggningen går till så att personalen markerar med 

klockslag i ett schema enligt en mall med olika färger där färgerna står för ett specifikt 

tillstånd för olika elever. Grön markering betyder att det inte finns några som helst 

aggressionsutbrott eller oroligheter. Den gröna dagen fungerar som den ska utan att eleven är 

stressad. Det finns förutsättningar att jobba med inlärning. Gul markering är 

upptrappningsfasen och visar att det är jobbigt för eleven. Den kan vara forcerad och t.ex. 

springa runt och låta på ett visst sätt. En röd markering visar på stora utbrott. Eleven kanske 

skriker eller kastar eller ger sig på andra. Det finns alltid rum för tolkningar eftersom det är 

olika personal som gör bedömningar. Färgerna handlar om ett lärande för personalen - om i 

vilka situationer barnet lär sig något, menar specialpedagogen.  

 

Det är väldigt svårt att lära sig något i det röda, det är också ganska svårt att lära 

sig något i det gula. Det vi kan lära oss är: Hur kan vi i det gula göra så att man blir 

lugn igen för det får man ju någon slags erfarenhet av eftersom det nu inte går upp 

till rött. Vad är lagom utmaning och när är det värt att jag utsätter barnet för den? 

Det handlar om personalens lärande att förstå eleven. (Sp) 

 

En lärare anser att man inte ska reagera så mycket på elevens beteende i sig utan snarare 

analysera vad det kan vara som gör att eleven börjar bli orolig. Man måste då backa tillbaka 

och förtydliga situationen så att eleven kan känna sig trygg igen. 

 

Att komma in på en lektion och vara uppe i ett gult eller ett rött, det ger absolut 

ingenting mer än att den här eleven känner sig kränkt, för den har ingen aning om 

vad den skall göra. (L2) 

  

Specialpedagogen menar att en elev måste vara uppe på gult några gånger annars kommer 

eleven inte att bli utmanad. Eleven kan dock inte befinna sig i det gula under en längre tid då 

det är alldeles för ansträngande. Samtidigt får det inte bara vara grönt för då blir eleven aldrig 

utmanad. 
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Det viktigaste med hela den här fortbildningsinsatsen är det lågaffektiva 

bemötandet. Att man backar tillbaka och sitter och allt det här i krissituationen är ju 

en sak. Den stora delen är ju hur jag jobbar för att jag inte ska hamna där. Det är 

den vi vill åt. (Sp) 

 

En assistent menar att kartläggningen hjälper till att få en positivare bild av verksamheten. 

Hen kan känna att det inte har gått bra under dagen men när hen går tillbaka och tittar på 

anteckningarna så kan det visa sig att det bara är en händelse på morgonen som känslomässigt 

sitter i hela dagen. Små korta stödord kring händelserna gör också att de får ett bättre verktyg 

att analysera vad som utlöste affekterna. Anteckningarna kan gälla hur man själv agerade men 

också om det fanns några andra tänkbara yttre omständigheter. En lärare menar att 

kartläggningen underlättar särskilt när det är mycket personal inblandad. Alla kan ju då snabbt 

se hur dagen har varit och vad de har gjort. Just dokumentationen gör att det finns något att 

förhålla sig till ”som ett stöd sedan när det finns tid att prata” (L1).  

Tecken i verksamheten bland personal som följd av fortbildning 

Rektorn säger att numer är "ringandet" över, dvs det kommer inte in larm om ohållbara 

situationer. Personalen har ett helt annat förhållningssätt och vet när man ska backa tillbaka 

och sänka kravnivån. Men som ofta blir uttrycken väldigt olika och detta kan man se i 

bemötandet av elever och hur man diskuterar hur man ska göra i olika situationer. 

Specialpedagogen märker det i den allmänna diskussionen kring eleverna. ”Vad är en optimal 

lärandesituation? Hur ska man göra för att en elev inte ska hamna i att det är timmars 

utbrott? Vad är det man vill utveckla?” (Sp) 

 

Man försöker få till en plan för hur man ska jobba och försöker göra de nödvändiga 

åtgärder som behövs för att förändra situationen för en specifik elev. Jag tänker att 

det är ju mest där man ser det – i samtalet kring eleverna och då behöver det inte 

vara elevvårdskonferens utan det kan vara arbetslag eller i vardag. (Sp) 

 

Hen menar att de som har tagit till sig av utbildning tänker att det är den vuxne som har 

ansvar för alla situationer medan andra istället beskriver att eleven inte vill och att det vore 

bättre om någon annan tar tag i en viss elev någon annanstans. 

En assistent hade tidigare känt att det fungerade att vänta ut en elev när hen jobbade ensam 

med eleven. I samband med fortbildningen fick alla den här informationen och fick idéer hur 

man skulle kunna jobba. ”Det blir lättare när alla gör likadant. Vi är ju flockdjur och vi följer 

varandra” (A1). Hen tycker att det känns mycket skönare att vänta ut eleven istället för att 

hindra. Hen upplever att det finns en trygghet i det, både för hen och för eleven och menar 

vidare att personalen har fått en insikt att genom att inte visa sina affekter så påverkar det 

eleven och övrig personal positivt. Man kan rent kognitivt hålla tillbaka egna affektiva 

signaler eftersom man vet att ingen tjänar på att utbyta affekter.  

Ett annat tecken är enligt lärare och assistenter att fler blir delaktiga i att jobba med elever 

med problemskapande beteenden just för att personalen numer inte behöver gå in och 

konfrontera. De upplever att de inte behöver känna sig dåliga utan de vågar prata om sina 

misstag och de stöttar varandra i arbetet. Personal ger exempel på ganska snabba effekter när 

man har pratat ihop sig: En elev brukade slå barn och personal på morgnarna när hen kom. 
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Personalen hjälptes då åt att hålla lugnet och istället säga stopp på ett mjukt sätt. De tolkade 

att elevens agerande var ett sätt att visa att den hade kommit. De bekräftade eleven i att de såg 

hen och snart så minskade det utåtagerande beteendet. Ett annat viktigt uttryck är att 

personalen generellt har blivit bättre på att se de tecken som gör att en elev är på väg in i ett 

utbrott. Detta gör att man i ett tidigare skede vidtar åtgärder. Det mönster man kan se är att 

kraven är för höga eller att eleven inte förstår vad som förväntas. 

 

Ser det ut som den här eleven kan vara med i den här sångstunden just nu? Man 

lirkar lite och så märker man att det inte är läge idag. Men det är det fina: Det gör 

inget. Då testar vi nästa gång. (L1) 

 

Personalen här menar att de är mer lyhörda för eleven och ger dem verktyg. Är det t.ex. en 

konsert i gymnastiksalen så ger de eleven alternativ. Eleven kan gå in, sitta utanför och lyssna 

eller gå tillbaka till klassrummet. Eleven känner sig trygg i att det är ok att göra vilket som 

och personalen finns med och stöttar. De ställer alltså mer balanserade krav på eleverna, hittar 

sätt att lyckas, istället för att ge dem misslyckanden. Det gäller att utmana lagom och backa ut 

när man ser att eleven blir orolig, istället för att stå på sig i planeringen.  

Lärare och assistenter uttrycker en styrka i att de numer har ett gemensamt språk. De har 

tillsammans tagit till sig begrepp som betyder samma sak för alla i arbetslaget. De uttrycker 

också att de kan sätta ord på sitt agerande i olika situationer. Någon uttrycker att vissa i 

personalgruppen vet intuitivt hur de ska agera lågaffektivt medan andra inte har den känslan. 

Dessa är då behjälpta av konkreta metoder i hur de ska agera när t.ex. en konfliktsituation 

uppstår. Sedan ledningen initierade fortbildningen menar personalen att arbetslaget har blivit 

mer jämställt. Fler i personalgruppen kommer till tals och uttrycker förslag på relevanta 

åtgärder vilket ger en högre kvalitet på verksamheten. Det har blivit ett mer prestigelöst 

förhållningssätt.  

 

Jag kan sitta i hallen med en arg elev i en timme och alla förstår varför jag gör det. 

Jag kan känna mig lugn i att ingen tänker: ’Ska hen inte säga till nu eller ska hen 

inte ta tag i det där snart eller vad håller hen på med’. Jag tror arbetslaget har 

gynnats så jäkla mycket av det här, alltså, på något vis. (L2) 

 

Personal uttrycker en känsla av trygghet dem emellan: Känner de att man inte klarar av en 

situation så kan de säga det till kollegor.  

 

Man blir lyhörd och att man blir lyssnad på det man säger. Jag tycker att det är 

jätteviktigt alltså, för jag menar, mår inte jag bra på min arbetsplats så kan ju inte 

jag göra ett gott jobb till mina elever och till mina jobbarkompisar heller. (A2) 

 

Personalen har gått från en konfliktfylld vardag till en i princip konfliktfri:  

 

När vi har en elev som hamnar i kaos så blir det ingen konflikt mellan personal som 

alla vill hjälpa till eller ingen vill vara där. Det blir ingen konflikt inombords för 

man vet att nu ska jag göra så här. Jag har klara o tydliga riktlinjer för att det här 

funkar. (L2) 
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Tecken i verksamheten bland elever som följd av personalfortbildning 

Lärarna och assistenterna kan i kartläggningen se att det har skett en förändring, att det t.ex. 

har gått från rött till grönt – från kaos till förutsättningar för lärande. Det blir ett viktigt kvitto 

för personalen att arbetssättet som är förebyggande gör någon nytta. Eleven har en helt annan 

harmoni. Personal ger exempel på att elever med självskadebeteende numer har mildare 

strategier för att behålla sin självkontroll. ”Från ett blodigt rum till lite spott på golvet” (L2). 

I det aktuella fallet tänkte man tidigare att det var strukturen som fattades så man la på en 

massa struktur i tron att det skulle skapa lugn och trygghet för eleven. Man visade bilder för 

att tydliggöra vad som skulle hända men istället upplevde eleven detta som krav som den inte 

kunde leva upp till. 

Det vi gjorde istället då, när vi satte igång med det arbetet, var att ta bort 

strukturen helt och hållet för att strukturen var ett krav. Bilderna var ett krav för 

man kanske inte förstod riktigt vad bilderna var. Men kom det en bild visste man 

att jag måste göra någonting men jag vet inte vad. Då blev det ett utåtagerande, 

eller självdestruktivt beteende, så vi tog egentligen bort allting. (L2) 

 

Man tog alltså bort strukturen och istället började man bygga på relationen. Sedan började 

man bygga upp strukturen igen men mer som ett stöd och inte som ett krav. Numer ser man 

också till att man varvar aktiviteter som ställer krav med sådana som eleven känner sig helt 

trygg i. Ett annat exempel var toalettsituationen som enligt personal tidigare var helt kaotisk 

för en elev. Men genom att gå in, vända sig om och sitta på huk och vänta tills 

självskadebeteendet gick över så kunde eleven känna en trygghet i detta och 

självskadebeteendet försvann så småningom i denna situation.  

Kommunikation är grund för jobbet. En lärare ger uttryck för att en del i att eleverna 

hamnar i affekt är att de inte kan ge uttryck för vad man känner eller vad man vill. Risken är 

då stor att man inte klarar av situationen. Genom att hjälpa eleven att uttrycka sig kan mycket 

av frustrationen minskas. Elever får numer chans att leva ut sin frustration, även om det är 

affektivt. Det tar en stund, men det blir ändå mindre konflikter än om man försöker stoppa 

eleven. Eleverna visar större tillit till personal som respekterar deras uttryck, även om det är 

aggressivt. Personalen kan läsa av en ökad trygghet hos eleven. Eleverna reagerar positivt på 

avledande bemötanden. Elever ingår i verksamheter med andra elever mer än tidigare och 

detta beror på personalen förmåga att anpassa kraven.  

Personal vittnar om att föräldrareaktionerna till en början har varit blandade. Någon 

förälder ger uttryck för enorm tacksamhet och ber att personalen ska berätta om metoden för 

korttidshemmet. De vill också själva ta del av metoden. Det har hållits nätverksmöten mellan 

korttidshem, skola och vårdnadshavare som mottogs väl. Genom dokumentation på lärplattor 

som går mellan hem och skola så har föräldrarna en god inblick i vad som händer i skolan. 

Andra är mer skeptiska och tycker att skolan agerar passivt. Personalen menar dock att detta 

gäller mer föräldrar till barn som inte har problem med självskadebeteenden.  
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Nästa steg i fortbildningen 

Rektorn och specialpedagogen ger uttryck för att det nu är aktuellt att skräddarsy 

fortsättningen utifrån varje enhets behov. Man ska använda de olika rollerna i den centrala 

elevhälsan för vidare fortbildning och handledning, lyfta fram de goda erfarenheterna för att 

synliggöra de positiva tecknen som finns, och använda kartläggningen. Olika tidigare 

erfarenheter hos personal, teoretisk förståelse och människosyn, spelar stor roll för 

fortsättningen. Läraren är ansvarig för undervisningen och har därmed också ett större ansvar 

för metoder. Olikheten i det fortsatta arbetet skall lägga grunden till att få med alla personal. 

Det går inte att göra på ett sätt för alla. Visionen är att alla i enheten använder ett lågaffektivt 

bemötande i sitt arbete. Man måste se lärandet inne i elevhälsoteamet, inte bara ute i 

verksamheten och kunna kommunicera med personalen på ett fungerande sätt. Personalen 

utrycker behov av utvärdering för att ta nästa steg. De vill utveckla metoden, tid är 

hemligheten.  

 

Vi behöver tid att få prata ihop oss på ett strukturerat sätt så vi vet vad vi har gått 

igenom, vad vi har dragit för lärdomar och hur vi går vidare. För det är ju i jobbet 

med eleverna man märker vad som behöver göras. (L1) 

 

Det är viktigt att hålla diskussionen levande, både i vardagen och i reglerade sammanhang, 

gärna med experter och handledare. Personal varnar för det de anser vara det typiska i 

kommunen att inte hålla fast vid en idé utan att det blir en ny inriktning efter några år. De vill 

fortsätta med denna utveckling och sätta ord på det man gjort för att kunna gå vidare med mer 

specifik handledning. Det krävs tid och träning för att metoden skall bli vardag. ”Det ska 

finnas möjlighet att utvärdera, gärna en heldag med att grotta ner sig i det lågaffektiva 

bemötandet” (A1). En assistent ger uttryck för att hen saknar lärarnas tid att fördjupa sig och 

menar vidare att kvällstid några timmar inte är tillräckligt. En annan personal menar att man 

skulle behöva arbeta med fallbeskrivningar i hela organisationen, dvs att man utgår från 

beskrivningar av situationer med elever i problemskapande beteenden där personal får 

diskutera hur händelsen ska hanteras. Det aktuella arbetslaget har tagit egna initiativ och 

upplevt en enorm styrka i detta. Personalen har då fått vända och vrida på sina konkreta fall 

och jobbat med dessa tillsammans.  
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Analys 
Analysen har sin utgångspunkt i Timperleys (2013) modell för skolutveckling. Vi kommer att 

spegla resultatet i modellens fem steg. Inom dessa steg kommer vi även att ta upp andra 

teorier kring skolutveckling, relations-, affekt-, och lärandeteorier. 

Elevers behov  

I vår undersökning talar ledning och personal i första hand inte om elevernas behov utan går 

egentligen direkt till att tala om personalens behov för att kunna hantera utåtagerande elever. 

Indirekt framkommer det ju att i och med att eleverna har problemskapande beteende så har 

de således otillfredsställda behov eller är i kravfyllda situationer som de inte kan hantera. All 

fortbildning ska i slutändan syfta till att öka elevernas måluppfyllelse. För att detta ska ske 

måste man analysera vilka behov eleverna har – vilka kunskaper och förmågor de behöver 

utveckla. Detta är det första steget i Timperleys modell (Timperley, 2013). Elever kan göra 

rätt om de ges förutsättningar att göra det (Elvén, 2014). Ledningen i vår studie beskriver att 

eleverna behöver avlastas ansvar enligt Elvéns tanke att den som kan ta ansvar ska göra det 

(a.a.). Eleverna behöver en trygg miljö att lära i. Specialpedagogen i vår undersökning menar 

att en del i att åstadkomma en sådan miljö är att kartlägga situationer där problemskapande 

beteende uppkommer. Det gäller att undvika röda situationer. Men det ska heller inte bara 

vara gröna situationer, dvs där eleven är helt trygg. Läraren bör arrangera sin undervisning så 

eleven befinner sig i gula situationer ibland vilket innebär att eleven utmanas i sitt tänkande 

och ett lärande kan ske.  

  

Det är väldigt svårt att lära sig något i det röda, det är också ganska svårt att lära 

sig något i det gula. Det vi kan lära oss är: Hur kan vi i det gula göra så att man blir 

lugn igen för det får man ju någon slags erfarenhet av eftersom det nu inte går upp 

till rött. Vad är lagom utmaning och när är det värt att jag utsätter barnet för den? 

Det handlar om personalens lärande att förstå eleven. (Sp). 

 

Ur ett lärandeperspektiv är detta intressant. Personal och ledning ger uttryck för att den gula 

situationen ibland kan stå för en utmaning i en lärandesituation. Det är i ljuset av detta man 

kan se Vygotskijs teorier om den närmaste utvecklingszonen, dvs att i en sådan situation 

handleder en pedagog eleven genom situationen med ett lärande som följd. 

Personalens behov av kunskaper 

I det andra steget (Timperley, 2013) ska man identifiera personalens behov av kompetens för 

att tillgodose elevernas behov. Ledning och personal i vår undersökning uttrycker att 

personalens kompetens att hantera utåtagerande elever är otillräckliga. Ledningen menar att 

personal har gett uttryck för att externa agenter som habilitering och korttidshem ska ta ett 

större ansvar för att ändra eleverna agerande. Timperley (2013) beskriver två huvudspår av 

skolutveckling där de sk rutinbevarande experterna strävar efter att förfina de rådande rutiner 

som finns. Detta är rutiner som det i vår undersökning numer inte visar sig fungera. Det andra 

spåret handlar om att personal måste bli experter på anpassning och det är den här analysen 

som ledningen gör men även delar av personalen. Ledningen har kunnat identifiera att det 
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finns ett behov av förändring eftersom personalen tydligt har gett uttryck för att situationen är 

ohållbar. 
 

Det handlar väldigt ofta om när personal kommer till korta, hur vi ska agera med 

de här barnen som sticker ut, när jag blir sparkad på knäna, när jag blir biten, när 

jag blir kallad både det ena och andra, både hora och kärring eller elever som inte 

kommer in på lektionen. (Sp) 

  

Man har alltså hittat orsakerna till verksamhetens behov och dessa kommer ligga till grund för 

de förändringar man vill genomföra (a.a.). Enligt Lewins modell (Weick & Quinn, 1999) så 

befinner sig den undersökta organisationen i det första steget – unfreeze – upptining - dvs att 

personerna i organisationen förbereds genom att behov av förändring tydliggörs och att ett 

motivationsarbete påbörjas. Det behov som identifieras är ett förändrat arbetssätt hos 

personalen för att möta elevernas behov. För att få till ett förändrat arbetssätt är fortbildning 

av personalen nödvändig.  

Inför valet av fortbildningsinsats sonderar ledningen terrängen kring olika 

fortbildningsmetoder. Fokus blir teorier som betonar de vuxnas agerande snarare än elevers. I 

den aktuella organisationen låg då Elvéns (2014) metod i lågaffektivt bemötande nära till 

hands. Detta för att han betonar den vuxnes ansvar i lärandesituationerna samt att han har 

metoder som är specifikt inriktade för elever med funktionsnedsättningar men även det 

faktum att speciell kompetens inom detta område fanns i form av en väl insatt psykolog. ”Det 

känns som det rätta sättet – konflikthantering utan något annat än att vi tar ansvar” (Sp). 

Intressant är att både ledning och personal är bekanta med, och har reflekterat kring Ross 

Greenes metoder. Dessa väljs i det här fallet bort p.g.a. av att det kräver en högre kognition av 

eleverna i och med att den vuxne i dialog ska komma fram till hur båda ska bete sig för att 

undvika problemskapande situationer (Greene, 2012). Att lägga ansvaret på personalen har 

även en motiverande effekt. Kan framgången härledas till personalens kompetens så ökar 

sannolikt intresset för personalens egna lärande (Jenner, 2004). 

Genomföra fortbildning 

Det tredje steget (Timperley, 2013) handlar om personalens lärande för att utveckla elevernas 

kunskaper och förmågor. Detta kan motsvaras av Lewins (Weick & Quinn, 1999) ”Change”, 

vilket innebär att man följer de initierade insatserna för att utveckla nya arbetssätt. Ledningen 

har i det aktuella fallet klara intentioner om att all personal skall fortbildas och där 

fortbildningen senare skall utvärderas och därefter differentieras. Ledningen har för avsikt att, 

som i en del i en kommande utvärdering, kartlägga om och hur elevernas beteende förändras 

parallellt med personalens förändrade förhållningssätt. Timperley (2013) menar att en 

gemensam fortbildning kan ha fördelen att alla i gruppen får chans att få nya arbetssätt och 

begrepp förklarade för sig och dessutom en plattform för gemensamma reflektioner utifrån 

fortbildningstillfällena. Utvärdering kräver också reflektion från varje medarbetare. 

Ledningen menar att reflektionen är en viktig del i fortbildning. Personalen ska pröva den 

lågaffektiva metoden och ta med sig frågeställningar kring detta in i sitt arbetslag. Detta 

kräver inslag av reflekterande förmågor hos personalen. Reflektionen ska då kretsa kring det 

egna bemötandet av elever med problemskapande beteenden. Personal har i det aktuella fallet 
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reflekterat individuellt och i grupp kring verkliga och fiktiva elevsituationer. Schön (1991) 

menar att reflekterande problemlösning skapar förutsättningar för positiv förändring. Även 

Aspelin och Persson (2008) betonar förmågan att reflektera över verksamhetens innehåll i 

förhållande till förväntade effekter. Personalen i vår undersökning menar att gemensamma 

samtal ökar medvetenheten och tryggheten i det man gör. De beskriver att prestigen har fallit, 

vilket gör att den egna reflektionen blir tryggare att ta upp i gruppen. Detta är något vi ser 

exempel på i våra intervjusituationer. Personalen vänder och vrider på sina tankar för att 

beskriva sina svar för oss, de frågar varandra och hänvisar till varandra i en gemensam 

reflektion. 

 

Man blir lyhörd och att man blir lyssnad på det man säger. Jag tycker att det är 

jätteviktigt alltså, för jag menar, mår inte jag bra på min arbetsplats så kan ju inte 

jag göra ett gott jobb till mina elever och till mina jobbarkompisar heller. (A2) 

 

I vår undersökning har lärare förekommit ledningen i att hitta orsaker och metoder för att 

förändra undervisningssituationen. Man har alltså praktiserat ett lågaffektivt bemötande innan 

fortbildningsinsatsen sjösattes.  

 

Jag är ju väldigt engagerad i just den här metoden och vi började ju redan innan, 

innan vi egentligen visste att vi skulle få den här fortbildningen, så började vi 

känna lite på den. (L2) 

 

Motivationen hos den aktuella personalgruppen ökade då ledningen gav sitt erkännande, 

vilket stärkte den redan positiva personalen till att få med fler av de som var tveksamma till 

metoden. Detta stöder att det behövs gemensamma krafter för att skapa förändring och i det 

här fallet blev fler positiva och utvecklingen fick fart igen. Det finns dock tecken på att 

personal vill behålla gamla strukturer enligt Timperleys (2013) beskrivning kring 

rutinbevarande experter. Det kan bero på otrygghet i förändring eller eventuell utanförskap.  

 

En del tänker, ’åh vad bra!’ Andra tänker frustration. Man vill ha ’gör så här eller 

gör så här’, för så är det ju inte utan det är ju som vanligt att man måste…tänka 

själv, att man måste förstå vad som är syftet och jag tror det är jobbigt. (Sp) 

 

Trots allt är det tillräckligt många som är intresserade och mottagliga och orkar ta steget att 

vilja fortsätta att pröva och praktisera metoden. Upptiningen - unfreeze - enligt Weick & 

Quinn (1999) har lyckats nå tillräckligt många som kan vara drivande.  

Låta elever uppleva lärande på ett nytt sätt 

Det fjärde steget enligt Timperley (2013) handlar om att eleverna får nya erfarenheter utifrån 

personalens förvärvade kompetens. I vårt resultat kan vi se tecken på  personalens förändrade 

agerande, förhållningssätt och relationer till eleverna och varandra, vilket också ökar chansen 

för att eleverna får uppleva ett förändrat lärande. Personal utrycker att man numer har ett 

gemensamt språk kring elev- och personalsituationerna vilket är en stor vinst. 
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Jag har ju jobbat ganska länge, så man har ju kanske inte satt ord på det här med 

lågaffektivt bemötande men man har ju ändå, tänkt sig tanken att man har ju jobbat 

med det här tidigare, utifrån andra elevsituationer. (A2) 

 

Vårt resultat har som sagt visat att redan innan fortbildningen startade fanns förkunskaper hos 

enstaka personal i att arbeta med lågaffektivt bemötande, men saknaden av det gemensamma 

språket har hindrat personer från att kunna intressera och motivera andra till att lära sig av 

erfarenheten. Den enskilda kunskapen som har funnits sprider sig med det gemensamma 

språket som grund. Det gör att personalen kan lära sig av varandras erfarenheter. Det ökar 

antalet situationer att lära sig av och de får därmed fler perspektiv att förhålla sig till. Den 

egna utvecklingen blir då beroende av praktikens erfarenheter. De gemensamma 

erfarenheterna bidrar till både individuell utveckling och gruppens utveckling, under 

förutsättning att en gemensam reflektion existerar (Jfr. Dewey, 1997). Gemensamma begrepp 

skapar förståelse för varandra. Personalen ser en trygghet i att ha gemensamma 

orsaksförklaringar, inte bara i mötet med eleven utan för varandras arbete. En ny och hållbar 

diskurs på arbetsplatsen infinner sig. 

Personalen har numer även ett förändrat och mer homogent agerande i mötet med eleverna 

i deras lärandesituationer. Den relationella kompetensen har således ökat i och med att man 

har insett att när man befinner sig i en miljö där det förekommer starka affektiva uttryck, så 

kan man medvetet hålla tillbaka sina egna affekter. Genom sina kontrollerade 

motöverföringar uppträder personalen så att eleven får tillbaka kontrollen över sin oro (Elvén 

2014). Jmf. Tomkins (1991) teori om affektsmitta. Kan personalen hålla nere sina affekter och 

uppträda lugnt så kan det generera ett lugn även hos eleven. 

Man har sänkt antalet och nivån på de utmanande inslagen för eleverna vilket skapar mer 

lugn. Fler personal kan gå in i situationerna, även de som tidigare kände sig osäkra. 

Personalen har utvecklat sina orsaksförklaringar (Jenner, 2004) till elevernas 

problemskapande beteenden. Det kan t.ex. vara en strumpa som skaver men framför allt så 

kan de härleda elevernas beteende till miljön och i synnerhet personalens egna agerande.  

Elevernas resultat 

Steg fem i Timperleys modell (2013) innebär att man analyserar vilken effekt personalens 

förändrade agerande har haft på elevernas resultat. Man har som sagt gått ”från ett blodigt 

rum till lite spott på golvet” (L2). Man är numer ”experter på anpassning” (Timperley, 2013) 

istället för att man agerar traditionellt normativt. Detta rymmer kompetenser som flexibilitet, 

empati och intuition (Illeris, 2012). Elever har ökat sin förmåga att delta i större gemensamma 

situationer vilket man kan anta främjar de horisontala elevrelationerna (Östlund, 2012). Här 

finns exempel på mer delaktighet och valfrihet i undervisningen för eleverna. Vid t.ex. 

gemensamma konserter är personalen mer flexibel och lyhörd i vilken grad eleven kan och 

vill delta. Detta skapar ett lugn hos eleven och personalen är trygg i att utveckling sker.  

Den tidigare nämnda kartläggningen ger en mer objektiv bild att eleverna har blivit 

lugnare. Det måste dock ändå finnas rum för att eleverna utmanas för att ett lärande ska ske. 

Den balansgången är en ständig utmaning för varje pedagog. Det är i spännvidden mellan vad 

eleven kan själv och vad den kan med handledning av en som kan mer som ett lärande kan 

ske (Vygotsky, 2001). 
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Utvärdering inom enheten 

Vi är nu tillbaka på ruta ett i Timperleys modell (2013). Det är alltså tid för att identifiera 

elevernas förändrade behov utifrån personalens tillika förändrade arbetssätt. Sedermera 

hamnar vi på ruta två (a.a.) som ju handlar om vilka nya förmågor personalen behöver 

utveckla. Personal har gett uttryck för att man vill få tillfälle att befästa metoderna, vilket 

motsvaras av Lewins begrepp ”Freeze” som innebär att man vill stabilisera de positiva 

förändringarna för att få en förtrogenhet med nya arbetssätt. För att lyckas med detta menar 

personal att man behöver förutsättningar för att enskilt och i grupp reflektera över sina 

erfarenheter. 

  

Vi behöver tid att få prata ihop oss på ett strukturerat sätt så vi vet vad vi har gått 

igenom, vad vi har dragit för lärdomar och hur vi går vidare. För det är ju i jobbet 

med eleverna man märker vad som behöver göras. (L1) 

 

Ledningen har, som tidigare nämnts, för avsikt att utvärdera fortbildningsinsatsen för att ev. 

differentiera kommande fortbildningar utifrån personalens tillika differentierade behov. 

Diskussion 
Vi kommer kort reflektera kring studiens metod och det analyserade resultatet. Vi kommer att 

lägga in våra personliga tankar kring metoden vi har haft för att få fram vårt resultat. Vi 

kommer att lyfta fram några aspekter ur analysen som vi finner särskilt intressanta. 

Metoddiskussion 

Vi har i studien hittat ett positivt resultat i en fortbildning som ställer stora krav på den 

enskilde att utvecklas. Detta är viktigt att poängtera. Samtliga våra informanter ställer sig 

positiva till både fortbildningens innehåll och till resultatet i form av förändrade arbetssätt 

utifrån innehållet i den angivna fortbildningsinsatsen. Fortbildningen omfattar ca 100 

anställda men vi har endast intervjuat sex av dessa. Vi kan utifrån detta inte generalisera att 

utfallet från fortbildningen har slagit så väl ut som vårt resultat visar i hela arbetsgruppen, 

men anser dock att vi kan påvisa att våra studerade faktorer gör skillnad.  

Vi valde en hermeneutisk ansats av problemområdet. En del i datainsamlingsmetoden blev 

semistrukturerade intervjuer där vi ville tolka och försöka förstå de intervjuades upplevelser. 

Samtliga tre intervjuer genomfördes med båda oss närvarande och med två informanter i 

vardera intervju. Detta upplevdes som en styrka. Vi kunde båda leda och stödja varandra, 

komplettera med frågeställningar samtidigt som vi upplevde att informanterna på liknande 

sätt kunde bekräfta, komplettera och hjälpa varandra att beskriva upplevelser och 

erfarenheter. För oss har detta varit mycket intressant. Inte bara själva innehållet som våra 

informanter har förmedlat utan även på det sätt som det har framförts till oss. Mycket av det 

som formulerades för oss kan mycket väl ha varit oformulerat av informanterna själva inför 

intervjun. Organiserad reflektion är en av många förutsättningar för lyckad 

verksamhetsutveckling (Aspelin & Persson 2008). Informanterna har alltså på plats, inför oss, 

fått reflektera över sin egen praktik och teori i förhållande till fortbildningsinsatsen. Vi har 

lärt oss mycket av detta och vi tror och hoppas att informanterna också har gjort det.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur en fortbildningsinsats, avseende personalens 

kompetens i bemötande av elever i behov av särskilt stöd, initieras, och vilka tecken på 

förändrade arbetssätt som kan beskrivas i ett skolutvecklingsperspektiv. Fortbildningens 

innehåll bygger på Bo Heilskov Elvéns (2009) metoder kring lågaffektivt bemötande.  

Personlig utveckling i form av social kompetens, bygger på långsiktiga processer som ofta 

kantas av hinder i form av privata intressen och normer. En förutsättning för att en 

fortbildningsinsats skall slå igenom är att det finns motivation för en förändring i 

verksamheten. Det fanns ett antal tecken som indikerade att många ville se en förändring i den 

rådande skolsituationen. Det tydligaste var det faktum att elevernas problemskapande 

beteenden gjorde situationen ohållbar för den inblandade personalen. Vi kan anta att 

motivationen för förändring är störst bland den personal som upplever de svåraste 

problemskapande beteendena hos eleverna. Det räcker dock inte som motiverande faktor att 

fortbildning ska vara en del av att komma till rätta med personalens ohållbara situation. Om 

det i personalgruppen finns tankar om att någon extern agent ska ställa saker till rätta så är 

fortbildning kanske meningslös, då detta förhållningssätt fråntar den inblandade personalen 

ansvaret och känslan av att själva äga problemet. Detta synsätt sänker även möjligheten att 

påverka kommande skolsituationer, då en orsaksförklaring som lyfter ansvaret från de som 

skall ta det blir missriktad och försvårar en utvärdering. För att fortbildning ska kunna 

motiveras måste personalen övertygas om att deras förändrade arbetssätt är vägen till ett 

förändrat agerande hos eleverna. Det bör främja en positiv skolutveckling om man kan hitta 

orsaksförklaringar till de förväntade resultaten i personalens kompetens och agerande, då 

detta ger ansvaret och makten att styra förändringarna till den inre organisationen, istället för 

att lita på yttre omständigheter och tur. Dessutom ger tydliggjorda och positiva förändringar 

en möjlighet för att stärka motivationen och intresset till det egna lärandet, inte minst att vilja 

reflektera över sitt eget arbete (Jenner 2004).  

Vi nämnde tidigare att den fortbildning vi har studerat bygger på långsiktiga processer men 

för att hålla dessa vid liv krävs det synliga konkreta och ganska omedelbara resultat. I den 

aktuella studien har alla informanterna gett oss tecken på just dessa omedelbara resultat, men 

de beskriver också en önskan om utvärdering, kontinuitet och långsiktighet för att utveckla 

det nya arbetssättet vidare. Orsaksförklaringarna till de synliga tecken på brister eller 

framgång i det egna arbetet blir därför mycket viktiga i allt utvärderingsarbete, både 

kortsiktigt och långsiktigt. Dewey (1997) som menar att allt lärande är cirkulärt utifrån 

erfarenhet, lägger då grunden till att den individuella reflektionen kräver kunskaper om 

elevers behov av bemötande, speciellt då man jobbar med elever i behov av särskilt stöd.  

En annan aspekt av fortbildningen är vilka som ska ta del av denna. Ledningen har beslutat 

att den skall omfattas av alla, både lärare och elevassistenter. Detta är också med stor 

sannolikhet en av framgångsfaktorerna för utfallet av fortbildningen. De flesta fortbildningar 

innehåller en mängd centrala begrepp, teorier och metoder. När dessa blir synliga för samtliga 

inblandade i verksamheten bör det rimligen skapa gemensamma verktyg för hur 

verksamheten kan utvecklas. Både lärare och elevassistenter betonar att en av de största 

vinsterna just är det gemensamma språket. Det professionella språket är ett centralt verktyg i 

den dagliga skolsituationen. Med detta uttrycker man tankar och avsikter från sin inre 

verklighet men man tolkar och beskriver också den konkreta yttre verkligheten. Dessa två 
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världar har uttryckligen utökats hos personalen p.g.a. det nya erövrade gemensamma språket, 

som har sin grund i fortbildningen. Att få förmånen att spegla sig tillsammans med andra i en 

kontext som är öppen för gemensam reflektion, och dessutom ha ett gemensamt språk att 

referera till, bör ge goda förutsättningar till ett lärande som stabiliserar och ger förtrogenhet 

med nya arbetssätt (Aspelin & Persson 2008).  

För att få till stånd en genomgripande förändring utifrån en fortbildning så räcker det 

således många gånger inte att ett fåtal ur personalen genomgår en sådan. Den gemensamma 

förståelsen och grunderna för förändringsarbetet finns därmed inte helt förankrat hos samtliga 

i personalen, vilket då följaktligen försvårar verksamhetsutvecklingen. I vår undersökning kan 

vi hitta uttryck för detta, både genom direkta önskemål hos informanterna, men också som vi 

tolkar de positiva resultaten i verksamheten. Utifrån den organiserade fortbildningen 

genomförs arbetet i lärarnas praktik, där utfallet skall utvärderas i form av att se elevers 

utveckling i den förändrade verksamheten. I den cirkulära processen blir elevers nya 

identifierade behov utgångspunkten för att initiera ett nytt innehåll i en ny eller pågående 

fortbildning (Timperley et al, 2007). 

Vi har kunnat beskriva att en lärare hade kunskaper om, och praktiserade lågaffektivt 

bemötande som metod redan innan ledningen initierat fortbildningsinsatsen. Hen beskriver att 

det först fanns en splittring inom personalgruppen kring hur verksamheten skulle bedrivas och 

att missförstånd mellan personer i personalen förekom. När sedan all personal i arbetslaget 

fick ta del av metoden så kunde man snabbt se positiva resultat i verksamheten. Tryggheten i 

personalgruppen ökade i samband med att alla i arbetslaget blev insatta i metoden. Läraren 

fick dessutom ett stärkt mandat från ledningen i att fortsätta arbetet i linje med fortbildningens 

innehåll, vilket läraren beskriver som motivationshöjande för gruppen som helhet.  

Det omedelbara positiva resultatet, de positiva tecken i verksamheten som har blivit tydliga 

för både personalen och ledningen har med stor säkerhet bidragit starkt till den positiva 

inställning till fortbildningen som vi har sett tecken på. Denna positiva inställning ligger till 

grund för att, som vi tolkar det, utforma en fortsättning av fortbildningen. Denna skall enligt 

ledningen utformas mer specifikt på varje arbetsplats utifrån den lokala utveckling som har 

skett, och då med ett nyanserat stöd utifrån personalens aktuella behov av handledning.   

Framtida forskning 

Redan då vi började bearbeta intervjuerna insåg vi att vi i urvalet av skolenheter har hittat 

informanter som har varit genuint positiva till fortbildningen och som också gett oss tecken på 

att cirkulariteten i skolutvecklingen har fungerat som ledningen planerat. Därför skulle det 

öka kvaliteten och ge en mer nyanserad bild av skeendet på en likvärdig studie, om man 

använder en förstudie till att bredda urvalet av informanter med större olikheter i sina 

berättelser utifrån mer polariserade erfarenheter. Därmed ges man chansen att hitta de tecken 

som kan berätta om vad som inte har fungerat enligt ursprungsplanen.  

Ett annat intressant fält att utforska skulle kunna vara att mer i detalj undersöka hur 

personal specifikt agerar när de bemöter elever lågaffektivt när dessa är i problemskapande 

situationer. Här skulle deltagande i observation vara intressant trots de tidigare nämnda etiska 

dilemman som skulle kunna infinna sig. Man skulle då kunna ha observationerna som 

underlag till uppföljande och förtydligande personalintervjuer. 
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Även elevperspektivet är en intressant aspekt som vi inte kunnat närma oss med vår valda 

metod. Hur uppfattar eleverna att personal har anammat ett lågaffektivt bemötande och 

därmed erbjuds en annan skolmiljö? Genom att använda kvalitativa intervjuer tillsammans 

med deltagande observationer skulle man kunna få fram ett annat perspektiv än personalens.   

En av framgångsfaktorerna i vår analys har varit att samtliga i personalen har deltagit i 

fortbildningen. Det skulle vara intressant att jämföra skillnaden i två identiska fortbildningar 

fast med den skillnaden att man i den ena fortbildningen inte omfattar all personal. Man kan 

också studera ett initierande som är mer anpassat utifrån att personalen har olika behov av 

kunskapsutveckling, t.ex. beroende av skilda yrkesroller eller erfarenheter.   

 

Slutord 

Utifrån våra frågeställningar ser vi att vi har hittat en arbetsplats som ger ett positivt exempel 

på att en gemensam fortbildning ger möjligheter till en förstärkt skolutveckling. Vi kan också 

påvisa att det är betydelsefullt att initiera fortbildningen vid rätt tillfälle, då vi i vår studie fann 

en arbetsplats som var redo för att göra en radikal förändring, vilket stärker Lewins uttryck 

om att tina upp en organisation innan man kan ändra den. Vi valde att studera en organisation 

som i intervjuerna gav starka tecken på att vara upptinad och mottaglig för ett 

förändringsarbete. Detta var dock inte önskat av ledningen, utan snarare en konsekvens 

utifrån att verksamheten inte fungerade tillfredsställande. En av våra frågor var hur vi kunde 

se en cirkulär utvecklingsprocess, vilket vi anser var mycket tydligt i vårt resultat. Ledningen 

har redan från börjat planerat för att anlägga en cirkulär process med en planerad utvärdering 

och utifrån denna en för varje arbetsplats utformad fortsättning. Informanternas tydliga 

beskrivningar av det gemensamma språket som chans till reflektion, sin önskan om mer 

reflektionstid och deras målande beskrivningar av effekterna i vardagen, visar också på att 

cirkulära processer pågår på alla nivåer, alltifrån enskilda tankar och reflektioner, till det 

gemensamma språket på organisationsnivå.  

Vi tycker oss ha sett att Timperleys första steg, att se elevernas behov, inte var riktigt 

närvarande i inledningsskedet, då alla informanterna beskriver att personalens behov av 

utbildning var det primära behovet i en skolutveckling. Vi tycker oss dock se tecken på att 

dörrar öppnats till elevernas lärandesituation, då den nyutformade kartläggningen i 

verksamheten visat på att det kan vara dags att lämna den gröna zonen för eleverna och ibland 

använda den gula zonen som en proximal utvecklingszon. Vi ser det som att Timperleys 

första steg nu har blivit tillgängligt och att cirkeln har blivit sluten. Kan det vara så att vi har 

lyckats frysa ett ögonblick i en utveckling från en oändlig raksträcka till en positiv spiral? 
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Intervjuguider 

Ledningsintervju  

Vi berättar att vi vet om att de har genomfört en fortbildningsinsats med Hejlskovs metoder 

och att det har betydelse för valet av vår studie. Vi har båda erfarenheter av elever i behov av 

ett lågaffektivt bemötande.  

Etikrådets punkter.  

Sammantaget vill vi veta mer om processen i just initierandet av 

utbildningen? Vad är speciellt inom Särskolan?    

Vilka tecken såg ni i verksamheten, som fick er att tänka på fortbildning?  

Hos eleverna, hos personalen, hos vårdnadshavare.  

Hur gick ni vidare med de tecken ni såg som fick er att tänka på fortbildning?  

Beskriv elevernas behov, som inte kunde uppfyllas med befintlig kompetens.  

Beskriv personalens dåvarande behov, som inte kunde uppfyllas med befintlig kompetens  

Vilka skilda behov beskriver ni hos olika yrkeskategorier, arbetslag, individer?  

Vilka faktorer var betydande inför valet av fortbildningsinsatsen?   

Vilka faktorer är viktiga just inom Särskolan?  

Vad var avgörande för att ni valde Bo Hejlskov?  

Hur mottogs valet av fortbildning i arbetslagen?  

Hur initierade man fortbildningen i den praktiska verksamheten?  

Vilken utbildningsmetod har ni valt och på vilka grunder?  

Hur är utbildningen organiserad?  

Vilka tidsramar finns?  

Personalens lärandeprocesser, vilka förutsättningar räknade ni med?  

Vilka tecken letar ni efter för att se hur verksamheten utvecklas?  

Vilka uttryck ser ni bland eleverna?  

Vilka uttryck ser ni hos personalen?  

Vilka uttryck upptäcker ni hos vårdnadshavare?  

När såg ni eller förväntar ni er att se tecken på att verksamheten har utvecklats i relation till 

utbildningen?  

Hur formulerar ni den förväntade effekten av utbildningen?  

Vilken betydelse har det att ha olika roller, som rektor, som specialpedagog?  

Vilken är rektorns specifika roll i kompetensutvecklingen?  

Vilken är specialpedagogensspecifika roll i kompetensutvecklingen?  

Avslutning  

Är det något som ni vill lägga till?  

Är det något av det ni har sagt som ni vill betona, förtydliga?  

 

  



  

 

 44 

Personalintervju 

Vi berättar att vi vet om att de har genomfört en fortbildningsinsats med Hejlskovs metoder 

och att det har betydelse för valet av vår studie. Vi har båda erfarenheter av elever i behov av 

ett lågaffektivt bemötande. 

  

Etikrådets punkter. 

Sammantaget vill vi veta mer om vilka uttryck i verksamheten som styr 

processen i ett initierande av en fortbildning?  

Vilka tecken såg ni i verksamheten, som fick er att tänka på fortbildning? 

Hos eleverna, hos personalen, hos vårdnadshavare. 

Beskriv elevernas behov, som inte kunde uppfyllas med befintlig kompetens. 

Beskriv personalens dåvarande behov, som inte kunde uppfyllas med befintlig kompetens 

Vilka skilda behov beskriver ni hos olika yrkeskategorier, arbetslag, individer? 

  

Formulera er delaktighet i planeringen och genomförandet av fortbildningen.  

Beskriv hur utbildningen är organiserad och hur ni upplever innehållet? 

Vad har ni getts för förutsättningar att ta till er fortbildningen?  

Vad påverkar er delaktighet i planeringen och genomförandet av fortbildningen? 

 

 

  

Vilka tecken letar ni efter för att se hur verksamheten utvecklas utifrån fortbildningen? 

Vilka uttryck ser ni bland eleverna?    

Vilka uttryck ser ni hos personalen? 

Vilka uttryck upptäcker ni hos vårdnadshavare? 

När såg ni eller förväntar ni er att se tecken på att verksamheten har utvecklats i relation till 

utbildningen? 

Hur ser era roller ut som lärare respektive assistent i den aktuella fortbildningen? 

Hur vill ni beskriva er förändrade kompetens idag?  

Hur formulerar ni ert eget arbetssätt idag?  

Vilka områden i verksamheten ser ni behov av att utveckla idag? 

  

Avslutning 

Är det något som ni vill lägga till? 

Är det något av det ni har sagt som ni vill betona, förtydliga? 

  

  

 

 

 

 

 


