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Indledning  
Under et møde i min enhed kom følgende udtalelse fra lederen på min specialskole:  

’Har I egentlig tænkt over, hvad det gør ved eleverne, når dørene er lukkede ind til dem?’  

Udtalelsen om de lukkede døre - kontra de åbne - provokerede mig en del, da jeg jo 

egentlig syntes, at det var noget vi, de professionelle, i dagligdagen tog hensyn til og var 

meget bevidste omkring i vores værdigrundlag, autismepædagogik og grundlæggende 

menneskesyn, men det fik mig samtidig også til at tænke over, om vi egentlig gør det 

godt nok, og hvad der kan ske, når hverdagen melder sig, og personalet foretager 

beslutninger, der ofte skal foretages hurtigt. 

Jeg arbejder til daglig på en specialskole for psykisk og fysisk handicappede, specifikt 

med overbygningselever inden for autismespektret. Eleverne i min enhed har alle en mild 

mental retardering og for manges vedkommende ud over autisme også andre 

tillægsdiagnoser som ADHD, angst, depression, skolevægring m.m.  

    

    

  

   

    

  

    

 

Det interessante sker i sparring med ledelse og andre samarbejdspartnere i forbindelse 

med situationer omkring elever, med forældre til disse elever og med eleverne selv. Vi 

diskuterer jo noget så simpelt som åbne eller lukkede døre til bi-rummene, og med 

udgangspunkt i folkeskoleloven og specialskolens kerneopgave; at gøre eleverne så 

dygtige, de kan blive – både fagligt og socialt, afstedkommer følgende overvejelser ud fra 

ovennævnte dilemma:  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

I forbindelse med en fysisk udvidelse af skolen på grund af pladsmangel er der i første 
omgang opsat en pavillon, hvor min klasse befinder sig, og i forbindelse med det 

forestående byggeri har der været flere samtaler og diskussioner omkring indretningen af 
den nye til- eller ombygning. Især har det drejet sig om det, vi på skolen har kaldt ‘bi- 
rum’, som skal forstås som et lille lokale, hvor der kan sidde én elev - højst to elever, som 
regel i forbindelse med et egentlig klasselokale. Det vil sige lokaler for elever, hvor det er 
vurderet, at der er tale om et særligt stort behov for at blive skærmet fra de andre elever 
og eventuelle sansestimuli.
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Problemformulering 

Hvordan kan jeg som lærer på specialskolen være med til, at den pædagogiske tilgang til 

elever inden for autismespektret tilrettelægges, så eleverne bliver så dygtige, som de 

kan - både fagligt og socialt - at de trives, og vi gør dem klar til et liv efter folkeskolen? 

Arbejdsspørgsmål:  

- Er vi modige nok? Hvornår skærmer vi, og hvornår vælger vi ikke at gøre det? 

    

 

- Inviterer vi eleverne ind i vores verden, eller træder vi ind i deres verden?  

Metode 

1. del indeholder eksempler fra og beskrivelser af min empiri, som består af: 

A) Egne praksisbeskrivelser af min pædagogiske hverdag understøttet af to elevers 

udtalelser om åbne og lukkede døre. (Når jeg i projektet omtaler de åbne og lukkede 

døre, vil ordet skærmning også blive brugt med samme betydning)  

B) Interview med lærer fra samme enhed for elever med autisme, men dog i en anden 

klasse med yngre elever. (Læreren vil blive refereret til som ’egen kollega’) 

C) Interview med to lærere fra en anden specialskole samt skoleleder herfra for at få et 

andet perspektiv til ovenstående problemformulering og spørgsmål. Denne specialeskole 

vil være sammenlignelig, da både størrelse på elevantal, den interne inddeling af skolen 

og tænkning omkring TEACCH og Low Arousal benyttes umiddelbart som på min egen 

skole. (Lærerne vil blive refereret til som ’kollegaer fra anden specialskole’.) 

D) Jeg har i min gennemgang af relevant materiale til projektet fundet frem til Ph.d. i 

pædagogiske psykologi Tine Basse Fiskers afhandling om interaktion mellem småbørn 

med autisme fra 2010. Jeg har efterfølgende også lavet et mail-interview med Fisker og 

stillet hende 3 spørgsmål om specialpædagogisk praksis (bilag 1). 

Interviews med lærere og skoleleder er semistruktureret, og jeg har her benyttet mig af 

meningskondensering (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 55-60). Tilgangen til interview 

er hermeneutisk - jeg træder altid ind i noget med en forud bestemt holdning, viden og 

erfaring (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 43) - en forforståelse. Mine fordomme over 

for eks. ’egen kollega’ er opstået ud fra observationer i min hverdag. Jeg antager, at 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling

- Tør vi udfordre eleverne, så de bliver så livsduelige som mulig og ikke skærmer
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skærmning af visse elever bliver et valg af personalet for at skabe ro for både de andre 

elever - men også for personalet selv.  

Hverdagsbeskrivelser skal vise noget frem, så lærerne skal starte med at fortælle mig 

om sidste gang, de valgte at skærme en elev med en lukket dør - altså en 

fænomenologisk tilgang: ’..hvordan forskellige fænomener præsenterer sig for vores 

bevidsthed’ (Brinkmann & Tanggaard, 2020, s. 284). ’Kollegaer fra anden specialskole’ 

havde dog meget på hjertet under interviewet, og det blev et interview, der var svær at 

styre og i øvrigt ikke et såkaldt fokusgruppeinterview (Aagerup & Willaa, 2016, s. 115), 

da vægten blev lagt på den ene lærers praksis. (Interviewguide se Bilag 1) 

Det er kvalitative undersøgelser, der belyses via kildetriangulering (Aagerup & Willaa, 

2016, s. 30), idet flere parter i skoleverden interviewes. Det er også metodetriangulering 

via observationer af egen praksis og dokumentanalyse (Brinkmann & Tanggaard, 2020, 

s. 185) af Fiskers ph.d. afhandling. Med udgangspunkt i de 7 kvalitetsindikatorer, har jeg 

skabt gyldighed og transparens (ibid. s. 658-663) bl.a. ved at eksemplificere, situere og 

skabe sammenhæng.  

I den teoretiske 2. del starter jeg med en grundig beskrivelse af de pædagogiske 

koncepter Low Arousal og TEACCH; handicapsynet bag disse, og hvilke udfordringer det 

giver i forhold til på den ene side at ville skærme, skabe ro og struktur, men også at ville 

give plads til udfordringer omkring den sociale kompetence.  

Diagnosen autismespektrumforstyrrelse beskrives efterfølgende inden for følgende 

områder: Theory of mind, eksekutive funktioner, bottom-up og top-down, central 

kohærens og kontekstblindhed. Alle er områder, som vanskeliggør den sociale 

kompetence og kommunikation for elever med en autismespektrumforstyrrelse.   

Den specialpædagogiske verden og det værdimæssige grundlag for personalet beskrives 

gennem en gennemgang af teori om pædagogiske grundforståelser og handicapsyn, og i 

forlængelse heraf belyses nu den professionelle dømmekraft, hvor den sættes i spil i 

hverdagen, og hvorfor den er så vigtig i den specialpædagogiske sammenhæng, jeg 

bevæger mig i.  

I projektets 3. del trækker jeg både på empiri og teori i en analyse for at nærme mig 

problemformuleringen. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Del 1: Empiri 

1.1 Egen praksis 

Birummene, som omtalt i indledningen, benyttes dagligt af elever, der har ’base’ og 

arbejdsstation dér. Disse elever kan også deltage i fælles undervisning, frikvarterer, 

gåture, ture ud af huset i mere eller mindre grad. For alle elever gælder det, at de i løbet 

af dagen er sammen med jævnaldrende kammerater. Det sker dagligt, at dørene lukkes 

indtil elevernes birum; nogle døre lukkes mere end andre.  

Eks. på birum, hvor døren som udgangspunkt er åben:  

Elev ’A’ har været vant til, at klasselokalet ved siden af ’A’s birum var tomt, og at døren 

for det meste ovenikøbet var lukket. Valget er taget i sin tid for at skabe ro for ’A’, der i 

en længere periode har været stresset. I dette skoleår er der dog fokus på, at døren 

mellem birum og klasselokale for det meste er åben, og fagligt arbejde sammen med 

personalet foregår i klasselokalet, hvor der nu sidder andre elever. ’A’ kan være meget 

forstyrrende for disse elever. ’A’ kan skælde ud og være verbalt meget voldsom over for 

de andre. Ligeledes kan ’A’ skubbe og kaste med ting. ’A’ udtaler et stort ønske om at 

være sammen med klassen. Personalet er hele tiden tæt på. Når man spørger ’A’ om, 

hvad birummet bruges til, så ved ’A’, at her spiser man, spiller computer og lytter til 

historie. ’A’ udtaler også, at: ’Jeg kan gøre det, jeg vil uden at irritere nogen. Hvis jeg 

delte rum med en anden, og den anden larmede, så ville jeg slå ham.’  Når døren er 

åben, kan ’A’ følge med i, hvad de andre laver. Hvis de andre larmer, tager ’A’ ’..bare 

head-set på’. Når ’A’ selv lukker døren, er det fordi ’…jeg har lyst nogle gange.’  

Eks. på birum, hvor døren som udgangspunkt er lukket:  

Elev ’B’ bliver forstyrret af de andre elevers udtalelser, lyde m.m., og ’B’ vælger selv at 

lukke døren. Personalet forsøger at være opmærksomme på, i ’B’s eget tempo, at 

invitere andre ind i birummet til fælles pauseaktivitet.  Personalet har i en periode 

forsøgt at holde døren åben til birummet, så ’B’ kan deltage i undervisningen og snakken 

i klassen på afstand, men ’B’ har selv lukket døren hver eneste gang, og undervisningen 

bliver derfor nødt til at foregå i ’B’ eget birum, nogle gange sammen med en anden elev. 

Selv er ’B’ bevidst om, at der arbejdes i birummet, samt at pauserne holdes her - enten 

selv eller sammen med en anden elev. ’B’ ved, at der arbejdes fagligt og holdes pauser i 

birummet, og at: ’ Tjaa - der er ikke meget larm. Det er et godt sted at være, hvis man 

skal have ro,’ samt at ’…døren skal være lukket, ellers larmer de andre’. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Hvilke elever, der får plads i et birum, er en diskussion der tages i teamet sammen med 

afdelingsleder. Kriterierne er det faglige niveau, kognitive niveau, funktionsniveau, grad 

af sanseforstyrrelser, mentale tilstand, relationer, fysiske muligheder i rummet i forhold 

til plads osv. Det er en løbende vurdering gennem skoleåret på baggrund af 

observationer og erfaringer, men først og fremmest inden forberedelserne til det nye 

skoleår. Afdelingslederens rolle er at være med til sørge for, at de rigtige spørgsmål bliver 

stillet, så teamet kommer hele vejen rundt om hver enkelt elev i forhold til både det 

personlige, faglige og sociale aspekt.  

1.2 Anden praksis på egen specialskole 

’Egen kollega’ fortæller om et dagligt valg om at lukke dørene til to elever, der sidder i 

birum. Begge elever er meget sensitive over for lyde og fysisk aktivitet fra de andre 

elever: 

’ Vi har nogle bestemte moduler, hvor de sidder i birummene (…) det er om morgenen, 

når vi laver dansk og matematik. Der lukker vi dørene, fordi de begge to er utrolig 

sensitive (…) men altså, det er ikke et valg, jeg tager, for det er noget, vi har besluttet. 

Det virker til, at de får lavet meget mere og får ro.’  

Valget om de lukkede døre i en periode hver morgen er en beslutning som overføres fra 

sidste skoleår. Beslutningen er ikke blevet genovervejet i indeværende skoleår. Sidste 

skoleår blev dørene lukket, da der var en helt 3. elev, der reagerede voldsomt på de to 

andre. Den 3. elev er ikke en del af klassen mere. 

Af interviewet fremgår det dog også, at dørene generelt åbnes mere, end de gjorde sidste 

skoleår - især én af eleverne er mere med i fælles undervisningen og endog med ude i 

frikvartererne, som ellers ikke var tilfældet sidste år. Der gives også udtryk for, at de to 

elever er modnet på mange område. Da der spørges ind til, hvorfor interviewpersonen 

tænker, at eleven, ud over en generel modning, deltager mere nu, svares der:  ’… den 

struktur der er, den er han ved at kende, så han kan være i det - det er vores oplevelse! 

(…) men jeg vil sige, de gange begge elever er i deres bi-rum, så bliver dørene lukket, for 

det har de brug for.’ Jeg stiller et spørgsmål omkring, hvornår tænkningen eller en 

beslutning om at åbne dørene mere - især i forhold til den ene elev - kom frem, og der 

svares:  

’Det var, da vi havde supervision med vores psykolog, og vores fokusområde var, at vi 

skulle fjerne ’bobleplasten’ for nogle elever (…) at vi skulle flytte dem. Vi var så bange få 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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dem i ’rød’, så vi holdt dem i ’grøn’ netop ved, at de var i deres rum (…) det var ikke 

sådan, at vi klappede i vores hænder til at starte med over at skulle tage det her ’plast’ 

af.’ (Interviewer: Farverne refererer til handlingsplaner i Low Arousal)  

Det fremgår herefter, at supervisionen fik dem til at tage skridtet. De var bange for at 

falde tilbage til den megen uro, der havde været før. ’Egen kollega’ bruger ordet 

’afmagtsfølelse’, der næsten var der fysisk i teamet. Der gives udtryk for, at relationen til 

eleverne også spiller ind: ’….jo mere man kender dem, så har man måske også mere på 

’gefühl’ også, eller det tror man i hvert fald selv. Hvad det er, de har brug for? Hvornår er 

det vi kan slippe lidt.’ 

Jeg spørger indtil, hvilken rolle nærmeste leder har haft i disse overvejelser, og der 

udtales, at den nærmeste leder har deltaget i supervisionen, men aktivt har det mere 

været i form af at støtte op med ekstra hænder, hvis dette har været nødvendigt.  

1.3 Praksis på en anden specialskole 

På denne specialskole har man besluttet sig for at tage konsekvensen af flere års 

frustrationer omkring en elevgruppe, der ikke umiddelbart kan være i klasserne; i hvert 

fald ikke uden at ting væltes, og både personale og andre elever bliver ramt af slag. 

Eleverne kan for så vidt komme fra hele specialskolen - deriblandt er der også elever 

med autisme. Lærer udtaler:  

’Ved nogle børn hjælper det faktisk at lukke døren, så har de mulighed for at fordybe sig 

i de ting, de skal lave. Vores børn har det svært med alle de fysiske impulser, der 

kommer udefra.’  

Umiddelbart før sommerferien gik projektet omkring elevgruppen i gang: ’ vi tager 

chancen og ser, om det giver noget. (…) Jeg synes, at det er synd for dem bare at være i 

et rum (…) det er vigtigt for dem, at de kan mærke, at vi voksne gider dem’ Eleverne 

bliver nu taget med ud på tur, hvor teamet er ’godt bemandet’, og interviewpersonerne 

udtaler, at når ’tingene er gået i hårdknude’, så er det ikke en uvæsentlig faktor, at 

kunne være et helt andet sted fysisk, tage på tur, skifte lokale. For en dårlig 

fornemmelse sidder fast længe. Eleverne har ikke fysisk kontakt med hinanden på 

turene, men arbejder eller er til stede parallelt med hinanden. Ved legepladserne, som er 

et af stederne, turene går til, er eleverne ’sammen med de andre mennesker, lidt ude til 

siden, hvor vi kan skærme dem’. Interviewpersonen udtaler: ’Det er en succes. Ingen af 

os troede, at det ville blive en succes’  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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Efter sommerferien har man med to af eleverne forsøgt at udvide projektet og have faglig 

fællesundervisning i et lokale: ’Det virker, men det har vist sig, at det skal begrænses. Vi 

startede med 5 min., nu har vi prøvet med 10 min., men det viser sig at 5 min. det er 

rigeligt!’ 

Tillgangen til eleverne er meget inspireret af Low Arousal. Der er fokus på at være 

opmærksom på tegn fra eleverne, og at der skal vises tydelige grænser fra personalets 

side. 

Interviewpersonerne har fokus på det stærke team omkring denne lille gruppe elever. 

Teamet sparrer med hinanden, har en klar fælles holdning til forskellige situationer, der 

er altid backup, mulighed for skift, og aftalt håndtering af adfærd følges nøje af alle.  

Da jeg spørger interviewpersonerne om, hvad der gjorde, at man i sin tid valgte at gøre 

noget helt nyt med denne type elever, påpeges det, at man inden for en forholdsvis kort 

periode havde fået ny ledelse og havde været på Low Arousal-kursus:  

’…hvor det blev mere tilladt at tænke i de strategier (…) der skal være rum til det, og der 

skal være værdighed (…)altså man fra skolens ledelse sagde: ”så lad os gå med det. Lad 

os prøve at give det en chance” (...)der er nu en hel klar pædagogisk tilgang til de børn 

her, og alle kan se, at hvor der før var mistrivsel, er der nu trivsel på deres måde.’  

Kriterierne for deltagelse i denne elevgruppe er: gradvist mere eneundervisning frem for 

klasseundervisning, netværksmøder, sparring med ledelse. Interviewpersonerne giver 

udtryk for, at man på specialskolen er meget opmærksom på, at selvom eleven er en del 

af denne gruppe nu, så kan forholdene ændre sig. Der bliver af og til undersøgt, om 

eleven har mulighed for at komme tilbage til klassen igen. 

I interviewet med skoleleder på anden specialskole bliver jeg som det første oplyst om 

skolens værdigrundlag og menneskesyn: helhed, respekt, kvalitet og resultat, og et 

menneskesyn, der bygger på, at ’mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det’. 

Skolelederen taler om ’fællesskaber og relationer frem for individ-orientering (…) 

potentialer og ressourcer frem for fejl og mangler,’ og der lægges stor vægt på 

’processuel data’ fra praksis som grundlag for pædagogisk refleksion og handling. 

Skolelederen udtaler: ’Vi må aldrig falde i den fælde at ’fast-fryse’ et billede på en elev,’ 

og hertil benyttes forskellige greb til både at tilvejebringe og behandle data på elever og 

til evaluering i teamet bl.a. i form af observationer, ekstern og intern supervision. I dette 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling
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interview taler vi en del om Low Arousal, at benytte fagtermer herfra i det daglige sprog 

og strategien for implementeringen af Low Arousal og andre tiltag. 

1.4 Ph.d. afhandling af Tine Basse Fisker 

Jeg har undervejs i dette projekt sat mig ind i Fiskers ph.d.-afhandling fra 2010 ’Småbørn 

i interaktion’ (Fisker T. B., 2010). Data i denne afhandling er tilvejebragt både via 

observationer, videooptagelser, interviews og uformelle samtaler med personalet i de 

respektive institutioner, og den består af to lige vægtede dele - den interaktionelle og 

den kontekstuelle del. Afhandlingen omhandler småbørn med 

autismespektrumforstyrrelser. Fisker omtaler begreber som skærmning og TEACCH i 

kontekstanalysen, og hun nævner 3 områder, der fremmer børnenes mulighed for 

kommunikation med jævnaldrende: handicapsyn og udviklingsforståelse, pædagogernes 

psykiske og faglige kontekst, den fysiske og organisatoriske kontekst. Selv om 

afhandlingen omhandler førskolebørn og altså ikke har data, der er indhentet i en skole 

og undervisningssituationer, finder jeg alligevel dette materiale interessant i forhold til 

mit projekt. Områder som eks. skærmning, handicapsyn og den organisatoriske kontekst 

peger direkte ned i min egen praksis og paralleller kan drages i min analyse. 

Del 2: Teori 

2.1 Low Arousal 

I en del af min empiri bliver begrebet Low Arousal nævnt flere gange, og det er derfor 

vigtig at beskrive begrebet, da det i en analyse kan sige en hel del om synet på eleverne i 

skolen. Low Arousal blev udviklet af den engelske psykolog Andrew A. McDonnell for 30-

40 år siden (From, 2019) med henblik på at have fokus på de fagprofessionelles adfærd 

og andel i konfliktsituationer. Hjørnestenene i Low Arousal er: konfliktreducering ved at 

kravtilpasse, undgå øget arousal-niveau vha. indarbejdede strategivalg, refleksion og 

emotionel støtte til personalet. For personalet kommer det i praksis til udtryk i, hvordan 

vi forebygger, håndterer og reflekterer over problemskabende adfærd (ibid.) for 

fremadrettet at undgå lignende konflikter.  

I Danmark har psykolog Bo Hejlskov Elvén beskrevet begrebet som rogivende eller 

affektiv pædagogik (Elvén, 2012, s. 106). Ved at rette fokus mod de professionelles 

adfærd, ændringen heraf og benytte sig af begreber som kravtilpasning, afledning og 

affektsmitte, bliver ansvaret for succeser lagt over på personalet. Det er personalets 

ansvar, at barnet kan honorere kravet og acceptere dette. I den proces skal barnet have 
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en forudsigelig struktur, forberedelse på krav, tid, tydelige valg og skift (ibid. s. 111-112). 

Et billede på dette er også affektreguleringsmodellen (ibid. s. 98-100) (Bilag 2). Her 

illustreres det tydeligt, at når eleven får mulighed for at opretholde selvkontrollen, retten 

til at sige til og fra, benytte sig af/tillært sig det rigtige strategivalg, så får eleven ikke 

følelsen af at komme i kaosfeltet og komme i en affektiv afmagtssituation, som rent 

praktisk beskrives i Low Arousal som at være i ’rød’. Farven grøn er symbolet på en elev i 

selvkontrol.  

Helt konkret bliver Low Arousal altså ikke bare en tilgang sammen med eleven, men det 

bliver også en måde, hvorpå teamet arbejder med at opbygge strukturen omkring 

eleven/tilgangen til det enkelte barn, og endnu vigtigere: en måde hvorpå, teamet kan 

evaluere konfliktsituationer og aftale en ny handling, så eleven ikke atter mister 

selvkontrol og kommer over kaoslinjen. 

2.2 TEACCH 

TEACCH er en forkortelse for ‘Treatment and Education of Autistic and related 

communication handicapped Children’ (Ryhl, 2012, s. 252) og bliver i Danmark benyttet 

mange steder i arbejdet med børn med autismespektrumforstyrrelser. Oprindeligt er 

TEACCH en amerikansk opfindelse af psykolog Eric Schopler i 1972 (Garrels, 2015). 

Schopler var optaget af autismespektret, men med blik for individet og det unikke. Han 

anerkendte, hvor vigtig en rolle forældre til et barn med autisme spillede i dannelse og 

opdragelse. Lidt mere end et årti senere ankom konceptet også til Europa og Danmark, 

og den norske specialpædagog Veerle Garrals siger, at man i Norge såvel som i Danmark 

har en anden udgave end den oprindelige. Hun omtaler det som en ’TEACCH-light’- 

udgave, hvor struktur og dagsprogrammer er hovedpunkterne (ibid. s. 31). Den 

oprindelige amerikanske udgave af TEACCH arbejder med:  - Klare strukturerede miljøer 

hele livet, der øger barnet følelse af at kunne være i kontrol, være dygtig til noget og 

overskue hverdagen. - Forældremedinddragelse, så der bliver arbejdet på samme måde i 

alle miljøer omkring barnet. - Stor kendskab til autisme som diagnose. - Fokus på barnets 

styrkeområder/særinteresser i undervisningen. Garrals beskriver et paradigme skifte 

over tid fra at se på individet, der er autist til at se individet med autisme som en del af 

et samfund (miljø), og hvordan vi kan ændre miljøet omkring og tage hensyn til de 

udfordringer individet med autisme måtte have (ibid. s. 34). 

Med hensyn til menneskesynet bag TEACCH, så beskriver psykolog Jannik Beyer det som 

humanistisk med fokus på det hele menneske og vigtigheden af at tilpasse alle miljøer 
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omkring personen med autisme (Beyer, 1998), men Beyer udtaler også, at ’I hænderne 

på ufleksible pædagoger stivner pædagogikken…’ (Beyer, 1998, s. 7), hvis man ensidigt 

har for meget fokus i den pædagogiske tilgang på struktur, genkendelighed og 

skærmning, og at det i Danmark gennem tiden lejlighedsvis har været beskrevet som 

’modificeret behaviorisme.’ (Beyer, 1998, s. 8)   

Både i min egen praksis og i de praksisser, jeg i min empiri har beskrevet og stiftet 

bekendtskab med, kan jeg sagtens nikke genkendende til ’TEACCH-light’ udgaven. Når 

samtalen falder på struktur og forudsigelighed, så som dagsskema, fast arbejdsstruktur 

og fordeling mellem at arbejde individuelt og fælles, vil man naturligt sige som 

fagprofessionel, bl.a. også på min specialskole, at man arbejder TEACCH inspireret, men 

dog uden at medtage alle ovenstående og oprindelige dimensioner af TEACCH.        

2.3 Autismespektrumforstyrrelse og de social – kognitive udfordringer 

Autismespektrumforstyrrelser (herfra ASF) skal forstås som en funktionsnedsættelse i tre 

områder: social samspil, social kommunikation og repetitiv og stereotyp adfærd ( 

(Bøttcher & Dammeyer, 2017, s. 147). Ordet ’spektrum’ viser, hvor kompleks ASF 

kommer til udtryk, og hvor forskelligartet den fremtræder. Mange års forskning forklarer 

ASF som en genetisk betinget forstyrrelse, men psykolog Allan Carr påpeger også 

betydningen af at det, han har valgt at kalde den multifaktorielle teori, når man bl.a. taler 

om ASF (Ryhl, 2012, s. s.58-59). De prædisponerende, udløsende, vedligeholdende og 

beskyttende faktorer er med til at skabe menneskers personlighed, også mennesker 

med ASF. Alt er ikke forudbestemt af generne. 

Samtidig med ASF forekommer der ofte komorbiditet i form af eks. mental retardering, 

angst, epilepsi, tvangstanker- og handlinger, sanseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, ADHD 

(attention Deficit/ Hyperactivity Disorder( (Thomsen, 2020)).  

2.3.1 Theory of mind  

Evnen til at sætte sig ind i andres følelser, tanker og at mentalisere kobles sammen med 

begrebet Theory of mind ( (Frith, 2003, s. 99-107). En medfødt mekanisme kan afkoble 

forestillingerne fra virkeligheden. Forestillingerne, der nu ikke er knyttet til virkeligheden, 

kan nu bruges til at forudse andre personers tanker, ønsker osv. Gennem mange studier 

og eksperimenter, har man påvist tilstedeværelsen af dette begreb. Et af de mest kendte 

eksperimenter er Sally/Anne-eksperimentet, hvor to piger har en kurv, en æske og 

marmorkuglen (ibid.). Marmorkuglen skifter plads fra kurv til æske under eksperimentet, 

mens Sally er ude af rummet. Endog ret små børn vil herefter nemt kunne forudse, hvor 
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tilbagevendte Sally vil lede efter kuglen - de kan sætte sig ind i, hvad Sally tænker - 

afkoble forestillingerne fra virkeligheden (marmorkuglen har jo skiftet plads), og vide 

hvor Sally vil lede efter marmorkuglen. Mennesker med ASF har netop svært ved at 

afkoble forestillingerne fra virkeligheden og typer som ovenstående eksperimenter i 

varierende grad, vil være en udfordring for mange med ASF. 

I stedet for Theory of mind benytter mange sig også af ordet mentalisering. Ryhl påpeger 

dog flere forskeres henvisning til, at der er en lille forskel på de to begreber ( (Ryhl, 

2012, s. 82). Mentaliserings-begrebet skal forstås mere bredt, der også fokusere på det 

emotionelle og fortolkningen af individet selv. 

Theory of mind er ikke noget, der knytter sig kun til ASF (Kaland, 2008). Det, at have 

nedsat mentaliseringsevne, ses også i forbindelse med andre funktionshæmninger. 

2.3.2 Eksekutive funktioner 

Et andet begreb som ligeledes ikke kun hænger sammen med ASF, men som dog skal 

medtages her, er Eksekutive Funktioner (herfra E.F.). E.F. indebærer fleksibel tænkning, 

handling - ligeledes fleksibel, strategisk planlægning, hukommelse, impulskontrol og 

handlingssekvenser ( (Kaland, 2008). Cand. pæd. psyk. Anne Vibeke Fleischer og cand. 

psyk. Käte From kalder de ”..eksekutive færdigheder for hjernens dirigent” (Fleicher & 

From, 2017, s. 11). De beskriver videre E.F. som et dynamisk begreb, der især benyttes, 

når man står over for en ny opgave - noget nyt, man ikke har prøvet før eller kun har 

prøvet få gange. En handling, der for nogen, involverer E.F., kan for andre være ren 

rutine, hvor man ikke igangsætter E.F., og barnet og det unge menneske gennemgår en 

proces, hvor den indre styring gradvist overtager den ydre styring fra omgivelserne 

(Fleicher & From, 2017, s. 17). E.F. udvikles gennem barn- og ungdom, og varetages i 

hjernens pandelapper, specielt i det præfrontale cortex, der opdeles i tre områder: den 

laterale (målrettethed), den mediale (følelsesmæssig koordinering) og gyrus cinguli 

(opmærksomhedsstyring) (Fredens, 2012, s. 135-136). E.F. er en bevidst styring af 

handlinger i de tre områder, og de er derfor også afhængig af pandelappernes 

samarbejde med hjernens andre områder, der bl.a. skal indhente information gennem 

sansning, udføre motoriske handlingerne osv. (ibid.).  

At netop E.F. hos mennesker med ASF er svækkede, kan genkendes i en række kognitive 

funktioner, som umiddelbart er delvist vanskeligere eks. planlægning, konfliktløsning, 

fleksibilitet, spontanitet m.m. ( (Ryhl, 2012, s. 91) 
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2.3.3 Bottom-up og top-down 

Som omtalt i ovenstående afsnit er E.F. med til at styre handling, planlægning osv. 

Funktionerne styrer oppe-fra eller top-down ( (Fredens, 2012, s. 159) og tilrettelægger 

passende respons. Hvis der er en god ’dirigent’ i toppen, har mennesket rigtig gode 

muligheder for at lave tilpassede, timede, velovervejede handlinger, men også mulighed 

for at impulskontrollere det sanseindtryk, man måtte møde på vejen. Omkring os bliver vi 

bombarderet af indtryk fra miljøet, sansninger, og floden af informationer nedefra samles 

og afkræver passende ignorering, hæmning eller reaktion (ibid.). Bottom-up og top-down 

har indvirkning på både følelser og tanker ( (Hart, 2009, s. 37) Processerne foregår som 

en vekselvirkning i den tredelte hjerne; i hjernestammen sansningen, i det limbiske 

system følelsesregulering, neocortex meningsskabende og handlende (ibid.). Som 

tidligere nævnt er sanseforstyrrelser en del af de følgeproblematikker, der ofte følger 

med en ASF-diagnose, og der kan være et bombardement af sanseindtryk, hvor alt 

’tages’ ind. Bottom-up processen er på overarbejde, og top-down processen bliver 

dermed ligeledes overbelastet i at kunne regulere både tanke og det emotionelle. E.F. er 

sat ud af drift. Resultatet bliver måske en upassende eller meningsløs adfærd og et 

forhøjet stressniveau ( (Ryhl, 2012, s. 90-94). 

2.3.4 Svag central kohærens 

Begrebet central kohærens kan beskrives som værende kontekstens betydning for 

meningen, en central funktion der skaber mening eller sammenhæng og som er 

afgørende for, hvad der er vigtigt at fokusere på i øjeblikket (Ryhl, 2012, s. 97) (Kaland, 

2008).  En stærk central kohærens betyder at en stor del af konteksten benyttes for at 

forstå meningen. En svag central kohærens betyder modsat, at en lille del af konteksten 

benyttes for at forstå meningen. Mennesker med ASF siges at have svag central 

kohærens. Sagt lidt populært, så kan skoven ikke ses for bare træer! Eller som professor 

Nils Kaland også beskriver det; en bearbejdning af informationer, der er lokal (svag) i 

forhold til en bearbejdning af informationer, der er global (stærk) (Kaland, 2008). For et 

menneske med ASF bliver det vigtigt, at miljøet omkring opfordrer til/hjælper med at 

fokusere på det rette element i netop denne sammenhæng.  

2.3.5 Kontekstblindhed 

Peter Vermeulen, ph.d. i psykologi, beskriver begrebet kontekstblindhed som en 

modsætning til det at kunne uddrage den rigtige sammenhæng i deltaljerne ud fra 

konteksten, at kunne tyde konteksten (Vermeulen, 2013, s. 39).. Han taler om en 

kontekst uden for hjernen og inden i hjernen. Uden for hjernen fungerer verden i åbne og 
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lukkede systemer. Lukkede systemer giver altid samme resultat; hvis man eks. taber 

noget, falder det til jorden. Åbne systemer følger også regler, men de er mere afhængige 

af, at man kan agere intuitivt/spontant og vælge en passende handling. Et eksempel på 

et åbent system kunne være at skulle give en gave til én. Der er så mange faktorer, som 

afhænger af modtageren og dermed ikke en naturlov - modtagerens interesse, reaktion 

på gaven osv. Inde i hjernen optages sansningerne fra de ydre i forhold til de oplevelser, 

følelser, ideer osv., vi har oplevet gennem livet hidtil. Læge og hjerneforsker Kjeld 

Fredens kalder det for kognitive skemaer ( (Fredens, 2012, s. 249-250) - eller 

forståelsesrammer; det vi forstår verden ind i set ud fra tidligere oplevelser, sansninger 

osv. 

Mennesker med ASF er, ifølge Vermeulen (Vermeulen, 2013), kontekstblinde. De 

reagerer/agerer ikke spontant, naturligt og har svært ved at foretage valg. Hvis personer 

med ASF skal agere med en fornemmelse for konteksten, skal konteksten stå skarpt og 

tydeligt, blikket skal rettes mod det, der forventes, og der skal ikke være for mange 

muligheder eller forstyrrelser.  

2.3.6 I praksis 

En beskrivelse af praksis med elever inden for spektrum er en beskrivelse af elever, der 

har vanskelig ved at sætte sig ind i andre børns glæde, vanskeligheder osv. og derfor 

ofte kommer til at virke ’kolde’ eller ’følelsesforladte’. Elever, der virker akavet og ikke er 

afstemt med situationen ved eks. at grine meget højlydt og længe på et upassende 

tidspunkt. Elever, der forstyrres af selv de mindste sanseindtryk og reagerer 

uhensigtsmæssig eks. ved at undvige/dukke sig for fugle i luften og komme til at træde 

ud på vejen. Elever, der ser detaljer frem for helheden eks. i det billede, læreren viser 

frem og dermed optages af eks. harens pudsige lange ører, selvom det var skoven, 

undervisningen skulle dreje sig om! Elever, der ikke forstår samtalens sammenhæng, 

den rette kontekst; elever der taler om fisk, når det egentlig er biler, 

klassekammeraterne snakker om!   

2.4 Specialpædagogikken, handicapsyn og pædagogiske grundforståelser 

Specialpædagogikken set gennem tiden har taget sit udspring i det naturvidenskabelige, 

hvor det, at adskille det anormale fra det normale, har syntes nødvendigt for samfundet 

for at praktisere den rette tilgang til det afvigende. Eller jf. Kirkebæk: ”…en medicinsk 

model, der placerer afvigelsens problem inden i den ramte uden at medtænke miljø, 

social relationer og følelsesmæssige barrierer.” (Kirkebæk, 2010, s. 17). I 1994 trådte 
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Danmark ind i den såkaldte Salamanca-erklæring, senere også FNs handicapkonvention 

i 2007 og skrev dermed under på, at ethvert barn er unikt og har ret til uddannelse 

(specialundervisning, 2020) (FN, 2007), og dermed skal en inkluderende praksis for det 

enkelt barn med funktionsnedsættelse være udgangspunktet.  

Ser vi det specialpædagogiske felt i dag, står det i et krydspres mellem at se på 

mangfoldigheden, ligeværd, at inkludere og deltagelse; over for et samfund, som stræber 

efter effektivitet og konkurrence, hvilket vanskeliggør livet for eks. mennesker med 

funktionsnedsættelser, der i sidste ende, på trods af ovenstående erklæringer, ender 

med at blive sat ud på et sidespor og marginaliseres (Morken, 2008, s. 12).  

I specialpædagogisk praksis kan man arbejde med følgende grundforståelser: 

skærmende, skubbende eller dialektisk (Fisker T. B., 2014, s. 118). Den skærmende 

grundforståelse tager udgangspunkt i funktionsnedsættelsen, som noget iboende og 

yderst begrænsende for barnets udvikling. Det drejer sig om at kravtilpasse, kompensere 

og at arbejde i skærmende miljøer (ibid.). Den skubbende grundforståelse er en yderpol 

til den skærmende, idet den netop tager udgangspunkt i det ydre, et samspil med andre, 

barnet som formet af det sociale og relationer. Det kommer til udtryk i praksis ved stor 

fokus på det sociale, ”…at barnet primært er et barn og dernæst et barn med et særligt 

behov.” (Fisker T. B., 2014, s. 124). Den dialektiske grundforståelse skal ses som en 

grundforståelse der både tager udgangspunkt i barnets egne forudsætninger og i de 

sociale betingelser (Fisker T. B., 2014, s. 125-126)(Bilag 3). Barnet er unikt og har 

medfødte unikke forudsætninger, og hvordan dette unikke og iboende kommer til udtryk, 

afhænger af omgivelserne og miljøet omkring barnet. Altså et samspil mellem det ydre og 

det indre.  Cand. psyk. Louise Bøttcher og cand. psych. aut. Jesper Dammeyer beskriver 

synet på barnet således som: ”…forholdet mellem en indre biologisk skade og de ydre 

sociale samfundsmæssige vilkår” (Bøttcher & Dammeyer, 2017, s. 13). Denne 

grundforståelse bygger på den russiske psykolog Vygotskys tænkning og ligger inden for 

den kulturhistoriske udviklingsforståelse (ibid.).  Kirkebæk beskriver det yderligere som: 

”Vi kan ikke tænke et menneske isoleret, men altid i en relation” (Kirkebæk, 2010, s. 

199) . Ligeledes taler børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz (Hertz, 2017, s. 107) om 

det bio-psyko-social videnskabssyn i et transdisciplinært perspektiv; et syn, hvor man 

netop ikke ser udelukkende på det iboende i barnet, men også har fokus på miljøet 

omkring og det psykologiske med henblik på at se de uanede muligheder og potentialer 
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for det enkelte individ. De (udviklings)muligheder, som ikke umiddelbart træder frem, 

men som kan findes, hvis man forsøger at kigge efter dem (Hertz, 2017, s. 39).  

Jf. psykolog Susan Hart (2009) er det ikke et spørgsmål om miljø eller arv, men miljø og 

arv når det lille barn bliver sat i verden og skal påbegynde livets læring (Hart, 2009, s. 

18). Generne har fra starten sat rammerne for individets potentialer, og samspillet med 

omverdenen åbner nu op for alle disse muligheder (ibid.). Netop samspillet med den 

nærmeste/den pårørende eller omsorgspersonen og barnet udvikler spædbarnets 

nervesystem, så det senere bliver i stand til at regulere sig selv og senere selv agere i og 

danne relationer. De nerveceller, som betegnes som spejlneuroner, spiller en stor rolle i 

at kunne binde iagttagelser og handlinger sammen og at kunne forstå andres adfærd 

(ibid. s. 106-109). Spejlneuronerne giver også mulighed for på sigt at kunne iagttage 

passivt en andens følelser og handlinger og lagre disse sekvenser i hukommelsen. 

Dermed bliver spejlneuronerne også vigtige for de føromtalte kognitive skemaer, at 

imitere og for de muligheder, barnet har for at handle i fremtidige situationer. 

Spejlneuronerne bidrager også til, at konteksten, som både kan indbefatte hændernes 

bevægelse, ansigtets udtryk, kroppens holdning osv., samles til et hele og åbner op over 

for en forståelse for den andens hensigter og handlinger (ibid.). Kirkebæk beskriver 

mødet med ’den Anden’ og kommunikationen hér, som omdrejningspunktet for 

udviklingen, og at: ”Af relation, nærhed, gensidig rettethed og det, vi kan dele, 

udspringer kommunikation, udvikling og dannelse.” (Kirkebæk, 2010, s. 199) 

2.4.1 Grundforståelser i en specialpædagogisk praksis 

I den specialpædagogiske praksis får ovenstående grundforståelser og valg af disse 

indflydelse på de lokalfaglige kulturer jf. Ph.d. Lotte Hedegaard-Sørensen; kulturer, som 

set ud fra Bourdieus tænkning omkring habitus og felt, gør personalet i stand til at 

handle i praksis (Hedegaard-Sørensen, 2013, s. 43-44), være iderig, kreativ og 

opfindsom, men dog inden for en bestemt struktur. At kunne handle med afsæt i teorien, 

men også med afsæt i kendt praksis. 

I disse lokalfaglige kulturer er det værd at nævne Donald Schön og Chris Argyris model 

om single loop- og double loop-læring (Ryberg, 2006, s. 27), som en beskrivelse af det 

daglige arbejde som lærer. Et arbejde, der til tider bærer en vis grad præg af professionel 

læring i single loop, læring inden for velkendte rammer - med andre ord: man handler, 

som man plejer i praksis. De kendte handlinger kan ende i et ’Mismatch’ - et problem, og 

hvis man vælger at fortsætte, som man plejer, sker der ikke ny læring. Derimod sker der 
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ny læring og muligheder for nye handlinger, hvis man via refleksion forholder sig til sine 

grundlæggende antagelser og derefter måske ændrer retning - heri sker double loop-

læringen (ibid.) (Bilag 4).  

I arbejdet på min specialskole skal dagligdagen med og omkring eleverne bære præg af 

en tænkning, der afspejler den pædagogiske grundforståelse, så når jeg senere i 

afgangsprojektet hævder, at vi arbejder ud fra en dialektisk grundforståelse, så skal det 

også kunne ses i arbejdet i klasserummet, i teamsamarbejdet, på ledelsesplan osv.  

2.5 Professionel dømmekraft 

I balancegangen mellem at skærme eller ikke skærme diskuteres også den 

professionelle dømmekraft. Hvis man splitter begrebet op i de to ord og undersøger 

disse, får man følgende udvidelse: dømmekraft: ’evne til at vurdere sikkert og rigtigt’ ( 

(Den danske ordbog, 2020); og professionel: ’erhvervsmæssigt beskæftiger sig med en 

aktivitet’ (ibid.) Efter en lille oversættelse: at kunne vurdere sikkert og rigtigt i arbejdets 

aktiviteter. Hvis man, som Pahuus og Eriksen, retter blikket mod den filosofiske tænker 

Aristoteles, bidrager han med følgende overvejelser omkring den professionelle 

dømmekraft (Johansen & Olesen, 2012): den professionelle dømmekraft er afhængig af 

forstandighed; til at gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt (phronesis), en evne til at 

bruge sin intuition (nous) og viden (techne). Hedegaard-Sørensen taler om den situerede 

professionalisme, hvor ”viden udfolder sig i relation til praktiske situationer, hvor lærere 

handler, skønner, justerer, vurderer, reflekterer og teoretiserer i situationer” (Hedegaard-

Sørensen, 2013, s. 32). Viden og erfaring bliver sat i spil i situationerne, som de viser sig 

- alt kommer an på momentet og kan ikke bare være en teori eller specifikke regler, der 

ageres ud fra.  

Som professor Katrin Hjort beskriver det, står de velfærdsprofessionelle i: ”…et 

spændingsfelt mellem forskellige konkurrerende etiske principper” (Hjort, 2011, s. 69), 

når vi beskæftiger os med begrebet professionel dømmekraft. Det pligtetiske princip, 

hvor man prøver at gøre det bedste for alle ud fra en almenmenneskelig synsvinkel, eller 

det nytteetiske princip der tager sit afsæt i, hvad der bedst for arbejdspladsen og dermed 

én selv (ibid.) 

2.5.1 I praksis 

Dermed bliver begrebet professionel dømmekraft jo ret så komplekst. Som lærer på en 

specialskole mærker jeg netop denne kompleksitet, for hvornår skal man gøre hvad? I 

min praksis har jeg helt specifikke områder, jeg som lærer skal forholde mig til; 
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årsplaner, målsætning, elevplaner, pædagogiske møder m.m. Jeg har en viden fra min 

uddannelse, flere års erfaring i den specialpædagogiske verden og et team, jeg sammen 

skal udføre specialpædagogisk praksis med. Dømmekraften skal udøves både 

individuelt, sammen med kollegaer og ledelse og med et blik for alle elever i klassen og 

deres individuelle behov. Hvis jeg eks. vælger at lade denne dør stå åben ind til den ene 

elev, skaber det måske utryghed og unødig sansestimuli ved den anden elev. 

Del 3: Analyse  

Afgangsprojektet fokuserer gennem empiri og teori mod de åbne og lukkede døre. Dette 

relative simple valg på en varm sommerdag i stuehuset derhjemme bliver pludselig et 

spørgsmål om et meget bevidst valg og dermed også et fravalg, man som professionel 

gør sig, nogle gange praktiseret i et splitsekund.  I min dagligdag er det, som beskrevet 

også et valg (fravalg), som eleven selv tager.  

3.1 Analyse af Low Arousal og TEACCH set i forhold til empiri 
Low Arousal bliver både nævnt flere gange i interviewet med ’kollegaer fra anden 

specialskole’, og skolelederen bruger endog den amerikanske psykolog Ross W. Greenes 

citat som grundlag for skolens værdigrundlag (Fisker T. B., 2014, s. 205). Det nævnes 

også indirekte i valg af ord i interview med både ’egen kollega’ og ’kollegaer fra anden 

specialskole’, og deres pædagogiske overvejelser bærer tydelig præg af tilgangen. Eks. 

benyttes der under interviews ord som ’iagttage’, ’aflede’, ’lytte til barnet’, ’tilpasse 

kravene til dagsformen’, ’deeskalere’, ’at eleverne kommer i rød’ ’at give eleven valg’, 

når der bliver talt om pædagogikken omkring disse særlig udfordrede elever, og som 

beskrevet oven for handler Low Arousal netop om kravtilpasning, selvkontrol osv. Low 

Arousal bliver det fysiske udtryk/tilgang fra personalets side, og der tages dermed 

udgangspunkt i skolens værdigrundlag. Gennem interviewet med skolelederen, træder 

værdigrundlaget tydeligt frem, man ser ’individpotentialet’, og ’tilpasser rammerne’ til 

eleverne. ’Kollegaer fra anden specialskole’ taler netop også om at afprøve nye 

handlinger, dermed udforske mulige potentialer i den enkelte elev: ’lad os give det en 

chance’. Det vil sige, at sprog og handling, der bliver brugt blandt medarbejderne, 

stemmer overens med skolens værdier.    

På min specialskole har vi netop talt meget om at gøre principperne levende ved at 

ændre vores sproglige formuleringer både skriftligt og mundtligt. Dvs. at når vi taler om 

en elev, skal ordene bære præg af Low Arousal og en anerkendende tilgang med barnet i 
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centrum; vores fælles kommunale værdigrundlag og børne- og ungesyn (Kommune, 

2020). Low Arousal giver en række udtryk, der gør værdigrundlaget aktivt ind i praksis.  

At arbejde med Low Arousal tilgangen er en balancegang, for hvis personalet misforstår 

begrebet, hvor ’kravtilpasning’ bliver til et fravær af krav, hvor personalet ikke viser 

tydelige grænser, bliver eleven forvirret og kan potentielt blive så usikker, at 

selvkontrollen mistes. Jf. Vermeulen skal konteksten tydeliggøres og stå klart frem, så 

bl.a. svækkede E.F. ikke bliver overbelastet. ’Kollegaer på anden specialskole’ beskriver, 

at det er vigtigt, at det er det faste personale, der er omkring eleverne hver dag, så de 

rigtige beslutninger kan tages, og tilgangen - her blandt andet kravtilpasningen - bliver 

genkendelig og overskuelig for eleven. Ordet ’deeskalere’ bliver også benyttet flere 

gange, og ud af dette begreb kan skærmning - de åbne og lukkede døre - opstå og måske 

blive en fast tilstand gennem længere tid ud fra ønsket om, at eleven ikke skal miste 

selvkontrollen. ’Egen kollega’ udtaler også, at i arbejdet med disse elever, kan følelsen, 

man som personale får ved at være vidne til, at en elev miste selvkontrollen og bliver 

udad reagerende og truende overfor både børn og voksne, sætte sig i kropsligt i 

personalet og blive en fysisk ’reminder’ om tidligere oplevelser - hvilket måske igen 

bevirker, at man hellere skærmer en gang for meget end en gang for lidt. 

TEACCH beskrives også på begge skoler, som noget der står klart for personalet, at de 

anvender, men som beskrevet ovenfor er det efter min vurdering ’TEACCH-light’-udgaven, 

og det vil sige, at TEACCH bliver brugt i sproget, når man på skolerne taler om 

dagsstrukturer, lister for den enkelte time, organisering af fagligt arbejde, indretning osv. 

Når dagstrukturen skal følges, så er det netop, at dørene måske lukkes, da eleverne ’får 

lavet mere og får ro’ som der nævnes på begge skoler. Dermed bliver strukturen 

anledningen til at lukke døren, men samtidig gør ’egen kollega’ opmærksom på, at når 

’den struktur der er, den er han ved at kende, så han kan være i det’, så giver 

genkendelig struktur mulighed for større deltagelse og nye tiltag. I det personalet 

afhjælper svækkede E.F. hos eleven med ASF, indfinder der sig en ro, og det bliver ikke 

bottom-up, der styrer elevens ageren. 

TEACCH er jo oprindelig et program, der favner alle aspekter af barnets liv og netop 

stræber efter at tilpasse alle miljøer omkring barnet, så det passer til det enkelte barn. 

Barnet skal ikke passes ind eller rettes til. ’TEACCH-light’-udgaven handler dog kun om 

skolen, og derfor kan man have en formodning om, at for en del af eleverne bliver de 
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verdener, de færdes i, faktisk et spørgsmål om, at tilpasse sig for hvert skift: fra hjemmet 

om morgenen, til skolen, til SFO, til hjemmet igen….og alt derindimellem.  

I forbindelse med dette afgangsprojekt kunne det havde været interessant at interviewe 

forældre til elever, som sidder i disse birum, for at få deres perspektiv omkring de åbne 

og lukkede døre, og deres oplevelse af sammenhæng mellem hjem, skole og de miljøer, 

deres barn bevæger sig i.      

Fisker beskriver en TEACCH inspireret pædagogik (Fisker T. B., 2010, s. 143), der 

benyttes i den pædagogiske praksis. En pædagogik, der anerkender de udfordringer, det 

giver det enkelte barn at have ASF, og som bygger på begreber som struktur og at lave et 

så tilpas ikke-forstyrrende miljø for barnet som muligt for at undgå unødvendig stimuli. 

Miljøet omkring skal tilpasses barnet, og dermed: ”De væsentligste elementer i en 

TEACCH baseret pædagogik er fænomenerne struktur og skærmning”’ (Fisker T. B., 

2010, s. 143). Hun beskriver også lokale udgaver af TEACCH, hvor almindelig opdragelse 

bliver en del af den daglige agenda, men som Fisker påpeger, så forsøger man jo netop 

her at tilpasse barnet til miljøet og få det til at opføre sig hensigtsmæssigt og agere rigtigt 

i sociale konstellationer. Derudover kan der opstå et ”dobbelttydigt fænomen” (Fisker T. 

B., 2010, s. 149), hvor man på den ene side stræber efter skærmning af det enkelte 

barn som beskyttelse, men samtidig kan denne skærmning også blive en afskærmning 

og en isolering af barnet, hvor man netop ikke skaber muligheden for at arbejde 

mentaliserende i en social tydelig kontekst. Måske underkendes nysgerrigheden og 

initiativet til at udforske verden også i en rigid form af TEACCH? 

Både Low Arousal og TEACCH handler i den oprindelige form om at se den enkelte elev, 

tilpasse miljøet på skolerne omkring dem - både det fysiske miljø, men også personalets 

tilgang og dermed baseret på værdigrundlaget. Nogle gange kan de to begreber, i en 

lokal fortolkning, komme i karambolage med hinanden forstået på den måde, at TEACCH-

tænkningen i sin yderste ekstreme form handler om at følge dagens struktur, helt ned til 

mindste detalje, i en nærmest adfærdsregulerende form, for det har man erfaring med 

giver ro og forudsigelighed for især elever med ASF. Problematikken opstår, når en elev 

ikke magter at følge strukturen og af årsager, som for de professionelle, kan være 

usynlige, siger fra og trækker sig. I praksis kan det være en umiddelbar udfordring, da alt 

går i stå - også planen som personalet følger, dagsplanen skrider, arbejdet med 

læringsmål osv. sættes på pause. Hvis man i teamet er i ro med at agere i kaos, fordi 
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man ved hvilke muligheder og handlinger, man kan tage i brug, fordi man er ser, hør og 

forstår barnet og har ledelsens opbakning, så bliver dette netop ikke en udfordring!  

3.2 Analyse af pædagogiske grundforståelser set i forhold til empiri 
I forhold til de pædagogiske grundforståelser lægger min egen praksisbeskrivelse af de 

åbne og lukkede døre op ad en dialektisk grundforståelse, hvor spørgsmålet om 

skærmning både er en daglig professionel stillingtagen, men også et samarbejde med 

eleverne. Som det fremgår af beskrivelserne, ønsker eleverne ofte selv dørene enten 

lukkede eller åbne, og de har en fornemmelse for, hvornår stimuli bliver for meget fra 

omgivelserne og hvorfor. Det skal dog siges, at personalet dagligt alligevel står over for 

valget om en lukket eller åben dør for i flere tilfælde at kunne tage hensyn til både 

eleven selv og klassekammerater i nærheden. I og med at disse elever er udfordrede i 

bottom-up og top-down processerne og deres E.F., reagerer de ofte meget emotionelt på 

sanseindtryk. Personalet bliver nødt til at træde til og være ’dirigenten’ og hjælpe 

eleverne med ikke at miste selvkontrollen. Børne- og ungesynet i kommunen er 

specialskolens værdigrundlag (Kommune, 2020); anerkendende, ressourceorienteret og 

systemisk tænkning, hvor barnet bliver set, hørt, forstået og taget alvorligt, og 

problemadfærd skal ses som mønstre, der foregår i interaktionen mellem mennesker og 

ikke iboende barnet.      

Tine Basse Fiskers svar på mine spørgsmål var bl.a., at det for hende drejer sig om, 

hvilket børneperspektiv man træder ind i rummet med; om man ser barnet eller ser MED 

barnet. Altså om man udelukkende driver god specialpædagogik, finder gode løsninger, 

handlinger osv. eller om man virkelig tager barnets perspektiv og ser MED det, endda 

helt fysisk en gang imellem; hvor kigger barnet hen?  

Indledningsvis viser interviewet med ’egen kollega’ en skærmende grundforståelse i en 

vis grad, idet skærmning i starten bliver et centralt aspekt for at få især 

morgenmodulerne til at fungere, og for at undgå for megen stimuli og bottom-up styrede 

reaktioner fra eleverne. Men det ses dog også, at efter supervision og sparring åbner 

personalet op for nye tiltag og muligheder for eleven. De bevæger sig mod en mere 

dialektisk grundforståelse, hvor man både anerkender ASF-diagnosens udfordringer for 

eleven, men også vedgår vigtigheden i at søge de uanede muligheder for eleven i 

samspillet med omverdenen. Min egen forforståelse ud fra mine observationer af ’egen 

kollega’ gav netop indtrykket af en meget skærmende grundforståelse, men det var 
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uventet at se, hvor meget personalet i denne klasse afprøver nye reflekterede tiltag og 

handlinger omkring de enkelte elever.   

At søge efter de uanede muligheder og være nysgerrig, er netop i fokus ved interview 

med anden specialskole. Både kollegaerne og skolederen hér har blik for at finde frem til 

noget, man ikke umiddelbart kan se. Skolelederen taler om ’individ-potentialet’, og 

medarbejderne på skolen afprøver nye strategier for at give disse elever mulighed for 

udvikling.  

Fiskers observationer af småbørn beskriver bl.a. et handicapsyn, der på den ene side 

udspringer af en skærmende grundforståelse, der skærmer børnene for alle 

udefrakommende stimuli, understøtter E.F. og gør konteksten tydelig. Men på den anden 

side bliver pædagogikken udfordret, da hensynet til det enkelte barn af praktiske årsager 

i stedet bliver gældende for alle. Én struktur til alle, der følges af alle uanset graden af 

diagnosen. Hun beskriver ligeledes, at på den præmis kan de (uanede) muligheder for 

relationer, interaktioner og at spejle sig i hinanden jf. Hart mellem børnene forsvinde. 

Dørene er billedligt talt lukkede - og udvikling, dannelse og kommunikation udspringer jo 

netop bl.a. af det relationelle og nærhed jf. Kirkebæk (Kirkebæk, 2010, s. 199). 

I forhold til begrebet lokalfaglig kultur, så tror jeg alle velfærdsprofessionelle kender til at 

gøre det, vi plejer at gøre det, at tingene og hverdagen nærmest får sin egen lokale 

’dialekt’ og ’blinde’ områder opstår, som man ikke umiddelbart selv kan se. Et eks. på 

det er da ’egen kollega’ udtaler om en beslutning, at ’det var en beslutning, vi tog sidste 

skoleår’, så fortsætter man med det. Her kører teamet på sikre beslutninger i et single 

loop. Problemet er bare, at hvis det går fint, hverdagen hænger sammen, der er ro, hvem 

skal så lave forstyrrelserne, sætte gang i et double loop og finde frem til de uanede 

muligheder eller kigge MED barnet?  

Teams omkring eleverne bør trække på samme pædagogiske grundforståelser jf. 

ovenstående. Elevernes læring og udvikling afhænger af, at personalet vil det samme 

med undervisningen og handlingerne omkring eleven.  Virkeligheden kan dog blive en 

anden, når hverdagen rammer praksis, og mange faktorer kan pludselig have en endog 

afgørende betydning. Først og fremmest sætter lovgivningen omkring specialområdet og 

kommunernes budget rammerne for, hvad der er muligt, og udstikker en retning som 

undervisning skal praktiseres i. F.eks. fik inklusionsloven fra 2012 en stor indvirkning, da 

definitionen på en specialeelev blev strammet op (Christensen, 2012), og en del 
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specialelever efterfølgende skulle inkluderes i den almene folkeskole. På det 

praksisnære niveau har rekruttering af uddannede medarbejdere, sygdomsfravær blandt 

personalet og brugen af vikarer også en indvirkning, da det har afgørende betydning for 

det daglige samarbejde omkring eleverne; refleksion, handlemuligheder - at sætte de 

pædagogiske grundforståelser i spil.  

3.3 Analyse af professionel dømmekraft set i forhold til empiri 
At gøre det rigtige, på det rigtige tidspunkt i den rette sammenhæng sætter den 

professionelle på prøve, og i en specialpædagogisk kontekst, hvor personalet hele tiden 

leder efter tegn fra eleven, hvor vores egen mentaliseringsevne sættes under pres for at 

kunne agere hensigtsmæssigt over for og omkring elever med ASF med 

mentaliseringsproblematikker, sanseforstyrrelser og kontekstblindhed - ja, så er det vel 

ikke så sært, at man ikke altid føler, at tingene lykkes eller har svært ved at se næste 

skridt.  

På baggrund af specialskolens værdigrundlag og et almenmenneskeligt perspektiv, hvor 

eleverne skal have mulighed for at spejle sig i andre jævnaldrende og være en del af 

fællesskabet, kan det som professionel dog være vanskeligt at agere (pligt)etisk korrekt - 

at gøre det bedste for alle elever, for hvad er det bedste? Og hvad er det bedste, når 

situationen ændrer sig i forhold til de andre elever, evt. ændringer i dagsprogrammet osv. 

I min praksisbeskrivelse forsøgte personalet at holde døren åben til bi-rummet ud fra en 

tanke om, at deltagelse i fællesskabet på disse præmisser ville være at foretrække. Det 

var det valg, vi tog ud fra vores pædagogiske fundament, vores grundlæggende holdning 

til det at arbejde med den sociale kompetence, men eleven fortalte - ikke med ord, men 

med handling (han lukkede selv døren), at vores beslutning var forkert!  

’Egen kollega’ fortæller om erfaringer med en elev fra tidligere situationer, hvor man via 

den professionelle dømmekraft med forstandighed har fundet frem til de rette 

handlinger, det rigtige at gøre på det rette tidspunkt. Den professionelle beslutning 

bygget på dømmekraften kan dog udvikle sig til at være en hæmsko, hvis dømmekraften 

styres for meget af følelserne eller fornemmelser; man har erfaring med lignende 

situationer, man ved hvordan det kan ende: ’man kan næsten mærke det på sin krop’ og 

får en ’afmagtsfølelse’. Kroppen, der måske har modtaget slag, spark eller andet, 

husker, og man fastholdes i den beslutning, man tog sidste skoleår; beslutningen bliver 

nytteetisk set i forhold til egne behov. Derudaf opstår en permanent lukket dør - måske. I 
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dette tilfælde er det en supervision med specialskolens psykolog, der stiller spørgsmål: 

kunne vi gøre det på en anden måde? Fisker udtaler i øvrigt i sine svar til mig, at:  

’….dygtige professionelle forsøger jo hver eneste dag at balancere mellem individet 

og flertallet – og nogen gange lykkes det, andre gange ikke. Mht. tradition og kultur, 

så er der meget dybde, rodfæstethed og gode erfaringer at trække på i traditioner og 

lokale kulturer – men det er en god ide at give det et serviceeftersyn engang imellem, 

for nogen gange udvikler der sig traditioner og kulturer, som holder os fast, bare fordi 

det plejer vi – men vi har glemt hvorfor.’ 

’Kollegaer fra anden specialskole’ snakker om, at ny ledelse og kursus i Low Arousal 

gjorde, at der blev lukket mere op for at tænke praksis anderledes. Her igen ses en 

’katalysator’ til at skubbe på og stille de rigtige spørgsmål. Da jeg i interviewet spørger 

skolelederen om, hvad han gør, hvis medarbejderne mangler handlemuligheder i forhold 

til en elev, svarer han, at de har flere muligheder. Han taler om ’at observere hinanden’, 

’filme hinanden’, ’ekstern supervision’ og hans egen deltagelse som observatør.  

Konklusion 
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Jeg har i dette projekt forsøgt at belyse et relativt simpelt til- og/eller fravalg af de åbne 
eller lukkede døre i den specialpædagogiske verden. Dette har jeg gjort ved at 
fremlægge data og teori, der belyser skærmning fra flere vinkler for at nå frem til et svar 
på en problemformulering, der sigter efter en pædagogisk tilgang, der gør, at eleverne 
trives og bliver så dygtige som de kan, samtidig med at de her på tærsklen til at forlade 
folkeskolen er klar til næste skridt i livet. Hvis eleven skal trives i skolen, skal eleven 
opleve selvkontrol og autonomi, mulighed for at sige til og fra, en følelse af at høre til og 
derigennem øve sig i at tage egne selvstændige og fornuftige valg. I et noget rigidt 
skoletilbud, hvor TEACCH er ensbetydende med, at dagslister og struktur skal følges for 
enhver pris uden at tage hensyn til elevens egne behov og drømme, eller hvor Low 
Arousal bliver til et fravær af krav, bliver eleven ikke øvet i at ytre sig, have egen mening 
eller taget alvorligt. Det er en særlig udfordring at lave det stillads, den struktur, hvor en 
elev med ASF kan opnå dette, da det at kommunikere socialt netop er en udfordring for 
disse elever, men det drejer sig for personalet om at gøre konteksten så synlig og tryg, at 
eleven føler sig i stand til at være - at være i skolen og i verden. Det drejer sig om at 
turde udfordre eleverne og tage nogle valg en gang imellem, som måske er vovede i 
nogens øjne, men som ud fra en grundlæggende holdning om at se, forstå og høre
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eleven, er et nødvendigt skridt. Det er eks. eleven i birummet, der, modsat tidligere, nu 

kommer ud i klasserummet og har undervisning med personalet. En lille detalje, men 

afgørende for elevens udvikling og trivsel; en følelse af at høre til, følelse af nærvær, at 

have en betydning og opleve gensidig rettethed er en grundlæggende og altafgørende 

faktor for alle mennesker. Det drejer sig om, som personale, at have overskud og 

dermed den professionelle dømmekraften i ’vater’ til at træffe de rette beslutninger på 

det rigtige tidspunkt. Det drejer sig om at se MED barnet, at træde ind i deres verden og 

ikke bare se på dem udefra.  

Her passer Fiskers 3 fokuspunkter fra ph.d. afhandlingen ind - fokus på handicapsynet, 

personalets psykiske og faglige kontekst og den fysiske og organisatoriske kontekst. For 

alt dette sker kun, hvis dagligdagen, sparringen blandt personale og ledelse bærer præg 

af en vilje til at turde tage andre beslutninger, at se med kritiske øjne på egen praksis, at 

ændre, hvis noget skal ændres, fordi det værdigrundlag, vi arbejder ud fra, netop drejer 

sig om det; barnet er ikke autist, men har autisme, og evt. problemskabende adfærd er 

ikke iboende barnet, men noget der opstår i samværet med andre mennesker, i miljøet 

omkring os. Vi vil ikke bare gøre, som vi plejer, men være klar på forandring - på udkig 

efter de uanede muligheder.  

De rette til- og fravalg kan kun lade sig gøre, hvis grundforståelsen kan ses alle steder. 

En pædagogisk grundforståelse, der bærer præg af nysgerrighed og en ikke-dømmende 

tilgang i kommunikation - både i tale og skrift, i handlinger, i samarbejdet både internt og 

eksternt. 

Dette afgangsprojekt er ikke en kampagne for de åbne døre eller for den sag skyld; mod 

de lukkede døre - det et forsøg på at sætte fokus på grundforståelsens betydning for de 

valg, personalet tager i løbet af dagen på en specialskole.  
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Bilag 1 
 

Interviewguide 

Hvert interview indledes med at fortælle om mit afgangsprojekt, hvor jeg er optaget af 

emnet åbne og lukkede døre - at skærme eller ikke at skærme elever. Skærmning er i 

min opgave specifikt at åbne eller at lukke en dør. 

Interviewet vil tage omkring 20 min. Jeg optager interviewet og anonymiserer udtalelser i 

afgangsprojektet. 

Den 

interviewede 

Forskningsspørgsmål og 

undersøgelsesområde 

Interviewspørgsmål 

’Egen 

kollega’ 

 

Screene for overvejelser 

omkring at skærme kontra 

ikke skærme. Afdække 

hvornår, hvorfor, hvem, hvor 

længe. Opstår behovet 

pludseligt eller er det planlagt? 

Afdække handicapsynet. 

 

1. Fortæl mig om sidste gang du 

valgte at skærme en elev i din 

klasse med en åben eller lukket 

dør.  

2. Hvor ofte står du over for 

beslutningen om, om døren skal 

være åben eller lukket?  

3. Hvilke overvejelser gør du dig 

omkring begrebet skærmning? 

4. Hvornår og hvilke overvejelser 

gør du og dit team dig omkring 

emnet?  

5. Hvilken rolle spiller jeres 

nærmeste leder i 

overvejelserne? 

’Kollegaer 

på anden 

specialskole’ 

 

Screene for overvejelser 

omkring at skærme kontra 

ikke skærme. Afdække 

hvornår, hvorfor, hvem, hvor 

længe. Opstår behovet 

pludseligt eller er det planlagt? 

Afdække handicapsynet. 

1. Fortæl mig om sidste gang du 

valgte at skærme en elev i din 

klasse med en åben eller lukket 

dør.  

2. Hvor ofte står du over for 

beslutningen om, om døren skal 

være åben eller lukket?  
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3. Hvilke overvejelser gør du dig 

omkring begrebet skærmning? 

4. Hvornår og hvilke overvejelser 

gør du og dit team dig omkring 

emnet?  

5. Hvilken rolle spiller jeres 

nærmeste leder i 

overvejelserne? 

Hvordan inddeler I klasserne? 

Hvordan tager I det valg, at der 

er elever der skal skærmes? Har 

I en bestemt procedure for dette 

eller kriterier? 

Skoleleder 

på anden 

specialskole  

 

Når medarbejderne arbejder i 

et felt, hvor eks. skærmning er 

et redskab, hvordan bakker 

man op fra ledelsens side, så 

der er tid til refleksion? 

Organisatoriske greb til at give 

plads til den professionelle 

dømmekraft, men også at 

udfordre den? 

1. Hvordan understøtter du som 

leder organisatorisk 

medarbejderne i deres arbejde 

med ovennævnte 

begreber/udfordringer 

2. Hvilket værdigrundlag og 

menneskesyn er vigtigt for dig 

som leder at understøtte i 

forhold til ovennævnte? 

 

Tine Basse 

Fisker 

Status på specialområdet 10 

år efter ph.d.-afhandlingen og 

dens konklusioner? Speciel 

fokus på skærmning 

(Mail-interview) 

1. Hvad er dit bud på, hvad der 

er vigtigt at huske på i en 

pædagogisk praksis for at øge 

fokus på børns relationer, og 

understøtte udviklingen der 

foregår i disse relationer?  

 

2. Er det stadig de tre 

ovennævnte områder (3 

områder nævnes i ph.d.: 

handicapsyn, pæd. faglighed, 
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organisatorisk) man skal være 

opmærksomme på? Er der ét af 

dem du nu vægter højere, eller 

der er mere fokus på nu? 

 

3. Hvordan tænker du, at man 

som fagprofessionel balancerer 

bedst muligt mellem børnenes 

individuelle behov, strukturen i 

hverdagen for de mange, 

tradition og kultur i institutionen. 

Elever Prøve at afdække elevernes 

egen holdning til de åbne og 

lukkede døre. Er de selv 

opmærksomme på, både at de 

sidder i et birum, og om døren 

er åben eller lukket? Ved de 

hvorfor, de sidder i et birum? 

1. Prøv og fortæl lidt om, hvad 

du laver i dit rum 

2. Hvad kan du bedst lide ved at 

have dit eget rum? 
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Bilag 2 
 

Affektreguleringsmodellen 

 

Kilde: Elvén, B. H. (2012). Problemskabende adfærd. I B. H. Elvén, H. Veje, & H. Beier, 

Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed (s. 98). Dansk Psykologisk Forlag. 
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Bilag 3 
 

Pædagogiske grundforståelser og den didaktiske udviklingsforståelse 

 

Barnets udvikling 

 

Kilde: Fisker, T. B. (2014). Den sårbare inklusion ( s. 119 og s. 125) Dafolo. 
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Bilag 4 
 

Single-loop og double-loop læring 

 

Kilde: Ryberg, B. (2006). Refleksive processer. I J. Gleerup, B. Ryberg, F. B. Andersen, & 

P. Schaarup, Ledelse i refleksive processer (s. 27). Systime. 
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