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Titel 
Är lågaffektivt effektivt? 

En kvalitativ studie om lågaffektivt bemötande i förskoleklass och grundskola. 

 

English title 
Is low-arousal approach efficiently? 

A qualitative study on low-arousal approach in preschool class and primary school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 
Syftet med vår studie är att undersöka några professioners beskrivningar av lågaffektivt 

bemötande i förskoleklassens och skolans verksamheter. Vidare vill vi undersöka hur 

praktiserandet av lågaffektivt bemötande inverkar på elevers möjlighet till inkludering. I 

studien har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv med kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjufrågorna har varit öppna med komplettering av 

följdfrågor. I studien ingår elva informanter, vilka samtliga arbetar med lågaffektivt 

bemötande i förskolans och skolans verksamheter. Resultatet visade att lågaffektivt 

bemötande är ett främjande och förebyggande förhållningssätt. Informanterna beskriver 

inkludering som alla elevers rätt att uppleva tillhörighet i ett sammanhang. Skilda 

professioners samsyn och samverkan kring problemskapande beteende möjliggör 

förståelsen av bristande förmågor och outvecklade färdigheter och hur dessa kan 

utvecklas. Problemskapande beteende förklaras som otillräcklig anpassning i lärmiljön. 

Informanterna upplevde att lågaffektivt bemötande är ett långsiktigt projekt. Vidare 

visar resultatet att implementering av lågaffektivt bemötande är av betydelse för samsyn 

kring förhållningssättet.  
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1 Inledning 
 

Skollagen (2010:800) betonar att  

 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de     

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål (Skollagen 2010:800, 3 kap, 3 §, 2015). 

 

Som lärare och förskollärare har vi under våra yrkesverksamma år träffat barn och 

elever både enskilt, i grupp och i klass. Varje individ eller varje grupp vi lärt känna har     

gett oss nya kunskaper och vidgat våra vyer kring barn och elevers lärande. Ibland har 

arbetet varit enkelt och ibland riktigt svårt. Enligt vår erfarenheter finns det på alla 

förskolor och skolor barn och elever som inte riktigt kan leva upp till de förväntningar 

vi vuxna ställer på dem i verksamheten, samtidigt som det finns vuxna i verksamheten 

som inte riktigt kan leva upp till barns, elevers eller  föräldrars förväntningar. Brist på 

kravanpassning, samsyn och relationsskapande ställer till stora problem för de barn och 

elever som har bristande förmågor och lätt hamnar i affekt med konsekvensen 

utagerande beteende.  

     Kanske har kraven på kunskapsinhämtning, socialisering och integrering aldrig varit 

så höga som idag. I våra blivande yrkesroller som specialpedagoger ska vi kunna bana 

väg så att alla barn och elever får förutsättningar att lyckas i skolan och förskolan.   

Målet för en inkluderande skolundervisning är dels att alla elever skall 

kunna delta i skolans verksamhet och dels att övervinna stereotypa 

föreställningar som baseras på okunskap (Linton 2015:70).  

 

Vår studie vill bidra till att få fördjupad kunskap och förståelse kring hur arbetet kan se 

ut kring de elever som av någon anledning hamnar i utagerande beteende.  Vi har 

speciellt  intresserat oss för att undersöka några professioners erfarenheter kring hur 

lågaffektivt bemötande som förhållningssätt inverkar på barns och elevers möjligheter 

till inkludering. Även om lågaffektivt bemötande blivit ett begrepp inom den 

pedagogiska verksamheten är begreppet lågaffektivt bemötande inte frekvent 

förekommande inom vetenskaplig forskning. Vi är nyfikna på att undersöka hur några 

yrkesverksamma beskriver användandet av lågaffektivt bemötande, om de anser att det 

skapar möjligheter eller utgör hinder för barns och elevers utveckling och lärande.  

Hejlskov Elvén och Kosner (2017) skriver att lågaffektivt bemötande utgår från ”en etik 

som tar hänsyn till människors olika och unika utgångspunkter” (Hejlskov Elvén & 

Kosner, 2017, s. 24).  
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Lågaffektivt bemötande kan ses som ett förhållningssätt för att förebygga och hantera 

problemskapande beteende med fokus på etiska aspekter (a.a).  

Vi vill i vår studie undersöka några olika professioners användning av och erfarenheter 

av lågaffektivt bemötande som förhållningssätt i mötet med barn och elever med 

utagerande beteende i förskoleklassens och grundskolans verksamheter.  

 

1.1 Begreppsförtydligande 

Eftersom vår studie är baserad på yrkesverksammas erfarenheter från förskoleklass och 

grundskola använder vi benämningen elever. Begreppet elever innefattar även 

ungdomar och brukare. I den forskning och i den litteratur som finns representerad från 

förskolans verksamhet eller från verksamheter där barn inte uppnått skolålder används 

begreppet barn. I resultatdelen har vi valt att återge informanternas beskrivningar med 

de ord som informanterna själva valt att använda i sina berättelser.  Då “typically 

developing children” används som ett begrepp inom forskningen kommer vi att använda 

översättningen “barn som följer en typisk utveckling” i vårt arbete.  

     I detta avsnitt vill vi även förklara några begrepp som förekommer under rubrikerna i 

bakgrunden. De begrepp som förklaras är integrering, inkludering och KASAM (Känsla 

av sammanhang). Integrering är ett begrepp som, utifrån Lutz (2013) definition, kan 

förtydligas med individens anpassning till omgivningen. Inkludering innebär, enligt 

Lutz (2013), att lärmiljön bör vara anpassad och utformad utifrån individens 

förutsättningar och behov. Begreppet KASAM, (Känsla av sammanhang), utgår från 

Antonovskys (2005) definition, vilket kan förklaras med individens upplevelse av 

meningsfullhet och förutsägbarhet i vardagliga situationer.  

  

2 Bakgrund 
Detta avsnitt tar upp inkludering och känsla av sammanhang, samsyn och samverkan, 

problemskapande beteende, betydelsen av struktur, lågaffektivt bemötande samt CPS- 

modellen, då dessa område utgör centrala aspekter i studien. 

  

 

2.1 Inkludering och känsla av sammanhang 

I historiskt perspektiv skulle alla barn, enligt bestämmelser i folkskolestadgan år 1842,  

erhålla rättighet till undervisning i den egna socknen (Ahlberg, 2013).  

Barn och elever som inte ansågs kunna tillgodogöra sig undervisningen erhöll anpassad 

undervisning i form av sänkta kunskapskrav.  
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Under 1900- talets början infördes emellertid särklasser för att på så sätt särskilja elever 

i svårigheter från övriga elever i klassen och tidigare problem eliminerades. 

Specialklasser inrättades på 1940- talet för barn och elever med funktionsnedsättningar 

samt syn- och hörselnedsättningar och senare utvecklades undervisningen även till att 

gälla stöd till elever inom den ordinarie klassens ram (a.a).  

     I SIA-utredningen (1974:53) belyses skolsvårigheternas komplexitet och behovet av 

förändrade arbetsformer för att skapa förutsättningar för god lärmiljö (SOU 1974:53, 

2013). Genom ett förändrat regelsystem och utökade insatser vad gäller resurser ges 

möjlighet till skolan att erbjuda barn och elever utökat stöd och hjälp i undervisningen 

(a.a). Under 1980- talet blev integrering ett nytt begrepp med innebörden att integrera 

barn med funktionsnedsättningar i förskolans ordinarie verksamhet (Lutz, 2013). 

Integrering är ett komplext begrepp med betydelsen att individen, från att tidigare setts 

som avvikande, sedan integreras i verksamheten. Inkludering är ett begrepp som 

används mer frekvent idag. Inkludering innebär, till skillnad från integrering, att 

omgivningen ska anpassas till individers skilda förutsättningar och olikheter (a.a).  

     I Skollagen (2010:800) betonas att utbildningen i verksamheterna ska utformas efter 

barns och elevers skilda förutsättningar och behov.Vidare är förskolans och skolans 

uppdrag att ”uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen” (Skollagen 2010:800, 2015, 1 kap, 4 §, s. 17). För att alla barn och 

elever ska ges samma möjligheter ska undervisningen inom verksamheterna vara 

likvärdig (Skollagen 2010:800, 2015). I Läroplan för förskolan framkommer att 

verksamheten ska vara anpassad utifrån varje barn (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 

2016 ). På förskolan ska de barn som är i behov av extra stöd och stimulans “få detta 

stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt” (Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016, s. 5). Det är av betydelse 

att personalen är lyhörd inför barnens behov och att det finns en väl fungerande 

föräldrasamverkan, så att barn i svårigheter får möjlighet till stöd och utveckling i 

förskolans verksamhet (Läroplan för förskolan Lpfö 98, 2016). I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) belyses lärmiljöns betydelse för 

barns och elevers utveckling och lärande. Varje elev ska få uppleva glädje och 

tillfredsställelse i lärandeprocessen och i skolframgångar (a.a).  

Antonovsky (2005) skriver att det utifrån miljön ställs krav på barn som kan vara svåra 

att efterfölja eller att kraven inte upplevs motiverande. På samma sätt har även barnet 

fordringar och önskningar, vilka kan bemötas på skilda sätt av omgivningen.  
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Sett ur ett maktperspektiv är kraven ojämlika och ojämnt fördelade, då barnet är 

beroende av och påverkas av miljön runtomkring (a.a). Elever med outvecklade 

färdigheter vad gäller flexibilitet kan, vid olösta problem, uppleva att situationen låser 

sig, vilket kan leda till att eleven vill dra sig undan (Smyth, 2017). För att möjliggöra 

inkludering är det därför av betydelse att erbjuda valmöjligheter så att eleven upplever 

motivation till att återgå till det gemensamma sammanhanget. Då eleven vid vissa 

tillfällen inte vill ingå i sociala sammanhang, kan olika val erbjudas där eleven kan få 

möjlighet att vara ensam och få tid till självreflektion. För att skapa förutsättningar för 

inkludering och känsla av meningsfullhet blir därför pedagogens uppdrag att utgå från 

elevens intresse och motivation att lära (a.a). Individer med hög grad av KASAM, 

(Känsla av sammanhang), har utvecklat förmågan att finna användbara strategier för att 

hantera olika situationer (Antonovsky, 2005). Den strategi som valts behöver inte alltid 

vara välfungerande. Emellertid innebär stark KASAM att individen har hög grad av 

flexibilitet i valsituationer (a.a).   

 

2.2 Samsyn och samverkan 

Det finns krav på samverkan både internt och externt i de styrdokument skolan råder 

under. För att kunna möta alla elevers behov behövs ett gemensamt arbete där 

speciallärare och specialpedagog involveras (Jacobsson och Lundgren, 2013). Partanen 

(2012) beskriver vikten av att elevhälsoarbetet ägs tillsammans av de aktörer som deltar.  

Det gemensamma arbetet är nödvändigt för att samsyn och tvärprofessionalitet ska 

fungera utvecklande och inte landa i maktstrukturer eller individuella analysarbeten.  

 

Man blir inte ett team för att man kallas för det, utan man blir ett team i 

det gemensamma handlandet och tänkandet (Partanen, 2012, s.89).  
 

Skolan har även skyldighet enligt skollagen att samråda med sina elever och dess 

vårdnadshavare.   

 

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för 

samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 § 

(Skollagen 2010:800, 4 kap §13, 2015). 
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Vidare finns det i Skollagen bestämmelser kring samverkan med övriga instanser i 

samhället:  

 

Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är 

anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som 

rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs (Skollagen 

2010:800, 29 kap 13 §, 2015). 

 

 

Lärares ansvar vad gäller fortlöpande samverkan med vårdnadshavare, arbetslag från 

förskolans verksamhet samt kollegor i fritidshemmet beskrivs vidare i Läroplanen för 

grundskolan (2011). Skolan ska även samverka med övriga skolformer och elever i 

behov av särskilt stöd ska särskilt beaktas i dessa sammanhang (a.a). Jacobsson och 

Lundgren (2013) skriver kring samverkan som en betydande del i samhällsansvaret för 

barn och ungdomar, för att möjliggöra samsyn, delaktighet och gemensamma 

förhållningssätt. Författarna visar på att det inte är helt okomplicerat när olika 

professioner, med olika uppdrag, från olika samhällsinstitutioner ska samverka. Tydliga 

strukturer, tydlig ansvarsfördelning, gemensamma målformuleringar samt tillit till 

varandras kompetenser krävs för att samverkan ska vara fruktbar och få positiva 

konsekvenser för barn och unga (a.a). Socialstyrelsen (2013:78) formulerar sig kring 

samsyn:  

 

Samsyn uppnås bland annat genom att de inblandade parterna får 

gemensam kunskap om barnets problem och behov samt om vilka 

insatser som kan vara lämpliga. Det finns också stöd för att föräldrar och 

barn delar denna samsyn om de har deltagit i arbetet (Socialstyrelsen, 

2013, s. 11).  

 

 

Jakobsson och Lundgren (2013) belyser betydelsen av relationsskapande och samverkan 

för elevers möjlighet till utveckling och lärande. Genom att etablera goda relationer ges 

alla elever, men speciellt elever i skolsvårigheter, möjlighet till skolframgång. 

Ledningen behöver också skapa goda förutsättningar för att struktur och samsyn löper 

som en röd tråd genom grundskolan och det samarbete som sker både internt och 

externt. Författarna belyser vikten av att ta tillvara barns och ungas egna beskrivningar 

och perspektiv som de menar att professionella i sin iver att hjälpa och stötta ibland 

glömmer bort att ta hänsyn till.  
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Här lyfts vårdnadshavare fram som viktiga aktörer och samarbetspartners för att öka 

förståelsen för barn och ungas upplevelser i skolverksamheten (a.a).   

 

2.3 Problemskapande beteende 

Problemskapande beteende är ett komplext begrepp. I pedagogiska verksamheter kan 

situation och sammanhang vara avgörande för hur begreppet problemskapande beteende 

ska förstås (Hejlskov Elvén, 2009). En förklaring är att individer i omgivningen 

upplever att beteendet orsakar problem, vilket medför att beteendet ses som 

problemskapande. I pedagogiska sammanhang kan det innebära att utredning görs då 

yrkesverksamma misslyckas med att hantera de problem som uppstår kring en specifik 

elev. Ansvar för hur problemskapande beteende ska hanteras bör placeras hos 

professionella, vilkas uppgift är att skapa förutsättningar för problemlösning och 

eliminering av problemskapande beteende (a.a).  

     Greene och Stuart Ablon (2012) skriver om explosiva barn och menar då beteende 

som är utagerande och skapar kaos, såväl för barnet själv som för andra individer i dess 

omgivning. Outvecklade färdigheter vad gäller flexibilitet, förmåga att hantera 

känslomässiga tillstånd eller problemlösningsförmåga är faktorer som kan bidra till 

uppkomsten av problemskapande beteende (a.a). Ytterligare orsaker kan vara att det 

ställs för höga krav på elevens förståelse av sammanhang (Hejlskov Elvén, 2009). Att 

inte förstå konsekvenser av egna handlingar innebär i förlängningen svårigheter i 

vardagen. Vidare kan krav på kommunikationsförmåga leda till problem i samspelet 

med andra individer. Elever med exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

kan ha outvecklade färdigheter vad gäller den språkliga utvecklingen. Bristande 

uthållighet är en bidragande faktor till beteendeproblem, då situationer som kräver att 

individen får vänta på sin tur kan upplevas svårbegripliga (a.a).  

     McDonnell (2010) skriver att de yrkesverksammas förhållningssätt kan påverka 

individens beteende. För att främja hanteringen av problemskapande beteende är det av 

betydelse att vuxna reflekterar över sitt eget beteende och förhållningssätt för att skapa 

rättvisare förutsättningar för elever att klara av olika situationer. Att finna vad som 

orsakat utagerande beteende är en komplex uppgift (a.a). Utvecklingsneurologiska 

funktioner som exekutiva funktioner, central koherens och mentaliseringsförmåga är 

viktiga och nödvändiga funktioner för att människan ska fungera i samspel med andra 

människor (Jacobsson & Nilsson, 2011).  
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Exekutiva funktioner kan beskrivas som människans förmåga att ta initiativ till, planera 

och strukturera upp sin tillvaro. Svårigheterna framträder tydligast i ostrukturerade 

situationer, när barnet förväntas kunna planera och välja fritt. Barn och elever som har 

stora svårigheter inom dessa områden kan vara aktuella för en autismspektrumdiagnos, 

men även barn utan diagnos kan behöva stöd och hjälp i vardagen.  

     Brister i central koherens handlar om svårigheter med att tolka sammanhang som att  

kunna urskilja vad som är mer eller mindre viktigt. För elever i grundskolan kan det 

innebära att det blir missförstånd vid exempelvis genomgångar eller instruktioner, då 

eleven tenderar att lägga för stor vikt vid enskilda detaljer och inte uppmärksammar 

helheten. Brister i mentaliseringsförmågan kännetecknas av svårigheter i förståelsen 

kring hur andra människor tänker och känner, vilket konkret kan innebära svårigheter i 

den sociala interaktionen och i utvecklingen av den empatiska förmågan (a.a). Elever 

med brister i ovanstående beskrivna funktioner hamnar lätt i problemskapande 

situationer om de inte möts av empati och ett kognitivt humanistiskt förhållningssätt 

(Greene, 2011). Utagerande elever behöver få möjligheter och förutsättningar att träna 

de förmågor de saknar. Det kan handla om förmågan att identifiera vad det är som 

upplevs vara problemet i en situation, att få träna sig i att uttrycka sig verbalt, samt hitta 

hållbara lösningar som tar hänsyn både till eleven själv men även till omgivningen (a.a).   

 

2.4 Betydelsen av struktur 

För att ge eleven möjlighet att klara av situationer i vardagen är det av betydelse att 

anpassa kraven utifrån individens förutsättningar och förmågor (Hejlskov Elvén, 2009). 

Kravanpassningsmetoden är ett pedagogiskt arbetssätt som genom sin användning kan 

underlätta vardagen för såväl elever inom autismspektrat som för elever som följer en 

typisk utveckling. Begreppet struktur kan förklaras med anpassning av omgivning och 

situationer för att eleven ska kunna uppleva meningsfullhet och begriplighet i 

vardagliga aktiviteter. Struktur kan användas som redskap vid kravanpassning. Genom 

tillämpning av struktur ges barnet möjlighet till förutsägbarhet och omgivningens krav 

blir lättare att förstå och hantera. Struktur skapar trygghet och leder till att barnet kan 

behålla självkontrollen. Tid är ytterligare en aspekt och det finns olika tidshjälpmedel 

som kan användas som stöd. Genom att försöka skapa ett avslut naturligt eller med hjälp 

av tidshjälpmedel ges lek eller aktivitet en begriplig avrundning (a.a).   
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2.5 Lågaffektivt bemötande 

Bristen eller avsaknaden av förståelse för elevers perspektiv löser inte beteendeproblem 

medan ett relationellt samarbetsorienterat arbetssätt och ett empatiskt bemötande ger 

större möjligheter att hitta lösningar för att få alla individer att fungera i klassrummet 

(Greene, 2011). Genom att använda lågaffektivt bemötande kan risken för utagerande 

beteende minskas (Hejlskov Elvén, 2014). Författaren ger en beskrivning av tillämpbara 

arbetssätt inom det lågaffektiva bemötandet. Att som pedagog inte kräva ögonkontakt 

av en elev under pågående affektutbrott, är en betydande del inom det lågaffektiva 

förhållningssättet.  

     Krav på ögonkontakt kan ses som en maktfaktor, vilket kan leda till ökad stress och 

affekt. Vidare kan affektreglering främjas genom att pedagogen går något steg bakåt i 

situationer av affektutbrott, för att på så sätt minska stresspåslaget hos eleven. Då en 

elev visar hög grad av oro kan en främjande åtgärd vara att pedagogen sätter sig ner 

eller på annat sätt förmedlar ett lugn så eleven får förutsättningar att uppleva lugn i den 

situation som tidigare orsakat känslan av oro. Avledning är ytterligare en metod som 

kan användas för att ge eleven möjlighet att ändra fokus. Genom att avleda möjliggörs 

andra perspektiv i hanteringen av situationen. Vidare ska pedagogen inte använda fysisk 

fasthållning, då även muskelspänning smittar till elever som har svårigheter med 

affektreglering. I situationer där pedagogen av någon anledning måste ta tag i eleven, då 

den är i fara för sig själv eller andra, bör detta ske med lugna och följsamma rörelser.     

Fysisk fasthållning kan i annat fall leda till våldsamma affektutbrott (a.a).  

     Hejlskov Elvén och Kosner (2017) skriver om tre pedagogiska principer som är 

grundläggande för lågaffektivt bemötande och som är användbara i hanteringen av 

utagerande beteende. Innehållet i principerna berör den vuxnes ansvar, 

kontrollprincipen samt principen om affektsmitta (a.a). Ansvarsprincipen innebär att då 

den vuxne tilldelas ansvar för hantering av problemskapande situationer, elimineras den 

vuxnes känsla av maktlöshet. Genom delgivande av vuxenansvar skapas möjligheter för 

pedagoger att utveckla ett kreativt och främjande arbetssätt (a.a). Kontrollprincipen 

utgår från att ”man måste ha kontroll över sig själv om man ska kunna samarbeta med 

andra” (Hejlskov Elvén & Kosner, 2017, s. 31). Med denna princip innehar pedagogen 

ansvar att finna metoder som medverkar till att individen kan behålla sin självkontroll 

(Hejlskov Elvén & Kosner, 2017). Affektsmitta är ett begrepp som innebär att individer 

smittas eller tar efter andra individers affekter eller känsloyttringar (Hejlskov Elvén, 

2014).  
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Även om det inte finns direkta bevis för förekomst av neuroner i det förmodade området 

gällande spegel-neuroner i den mänskliga hjärnan, (Rizzolatti & Craighero, 2004), så 

har experimentella studier inom neurofysiologisk forskning funnit att området motor 

cortex i hjärnan aktiveras då en individ uppmärksammar andra individers agerande och 

aktivitet (a.a). Hejlskov Elvén (2014) menar att glädje överförs i gemenskap med andra, 

liksom även andra känslor kan påverka individer i den omgivande miljön. Hur och i 

vilken grad  påverkan av andras känsloyttringar sker varierar från individ till individ. 

För flertalet individer inverkar inte andras känsloyttringar i så hög grad, medan det för 

vissa individer kan innebära svårigheter att möta och urskilja andras affekter (a.a). För 

elever inom autismspektrat kan det handla om bristande förmåga att avgöra om 

känslorna är egna eller om det är andra individers emotioner som förekommer i miljön, 

vilket kan utgöra risk för att smittas av andras affekter (Hejlskov Elvén, Veje & Beier, 

2012).   

 

2.6 CPS- modellen 
 

I detta avsnitt beskrivs CPS- modellen, som utgörs av Plan A, Plan B samt Plan C. Vi 

har valt att beskriva planerna i ordningen Plan A, Plan C och Plan B, då vi vill lägga 

fokus på Plan B, plan för gemensam problemlösning, och således presentera planen sist 

under denna rubrik. 

2.6.1 Collaborative Problem Solving  

Greene och Stuart Ablon (2012) skriver om en modell, CPS (Collaborative Problem 

Solving), som utvecklats som verktyg i bemötandet för att kunna hjälpa elever med 

utagerande beteende. Elever med utagerande beteende utgör en komplext sammansatt 

grupp. Det sätt pedagogen förhåller sig till och bemöter elever på utgår från kunskapen       

om vilka orsaker det kan vara som inverkar på elevers sätt att agera. Författarna menar 

att det inte finns någon metod som är tillämpbar i alla situationer av problemskapande 

beteende, utan hänsyn får tas utifrån varje enskild individs förutsättningar och behov 

(a.a). För att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete kring problemlösning 

är det av betydelse att båda parter är aktivt engagerade och deltagande i processen 

(Greene, Stuart Ablon & Goring, 2002; Greene & Stuart Ablon, 2012).  
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Greene, Stuart Ablon och Goring (2002) skriver i sin vetenskaplig artikel om CPS- 

modellen (som beskrivs utförligare under rubrik 2.6) och dess effektivitet vid hantering 

av utmanade beteende. Författarna menar att barn som har svårigheter med arbetsminnet 

även kan ha svårigheter med att förutsäga och förstå konsekvenser av det egna 

agerandet. CPS- modellen utgår från att vuxna kring barnet för en ömsesidig dialog med 

barnet, för att på så sätt kunna minska de tillfälle som kan leda till utagerande beteende. 

Genom att använda modellen skapas möjligheter för barnet att träna outvecklade 

färdigheter (a.a). Att arbeta utifrån denna modell innebär att pedagogen är medveten om 

barns bristande kognitiva färdigheter gällande flexibilitet, beteendehantering och 

problemlösning samt hur dessa outvecklade färdigheter kan leda till uppkomsten av 

problem mellan vuxna och barn i vardagliga situationer (Greene & Stuart Ablon, 2012). 

Genom detta synsätt kan en förutsägbarhet kring uppkomsten av utbrott skapas (a.a). 

     Greene (2017) skriver om den vidareutvecklade CPS- modellen (Collaborative & 

Proactive Solutions) som innebär att problemlösning sker proaktivt och i samarbete 

mellan vuxen och elev. CPS- modellens innehåll kan beskrivas utifrån tre planer, Plan 

A, Plan B och Plan C (Greene, 2011). Med Plan A är det den vuxne som tar makt att 

själv bestämma hur situationen ska hanteras och eleven kan således inte förhandla kring 

hur problemet ska lösas (Greene, 2011; Greene & Stuart Ablon, 2012). Användningen 

av Plan A kan resultera i explosivt beteende, då orsaken till problemet inte löses i 

samarbete utan det är den vuxnes tilltvingade beslut som ska gälla (Greene, 2011). I 

Plan C hamnar de förväntningar som inte prioriteras just för tillfället (a.a). Greene och 

Stuart Ablon (2012) menar att funktionen av Plan C är att den vuxne ska minska på de 

krav och förväntningar som ställs på eleven, för att vid ett senare tillfälle reflektera 

kring det egna beteendet och hur arbetet med att skapa goda relationer samt utveckla 

elevens kognitiva färdigheter ska fortskrida.  

Det kan finnas andra outvecklade färdigheter och förväntningar som är i större behov av 

problemlösning och som därför kommer att placeras i Plan B (Greene, 2011).  

     Plan B är en plan för gemensam problemlösning (Greene, 2017). Den medverkar till 

att den vuxne skapar förståelse för elevens problem, samtidigt som eleven får 

förutsättningar att förstå den vuxnes perspektiv. Plan B kan användas reaktivt i akuta 

situationer eller proaktivt i förebyggande syfte. Proaktiv Plan B innefattar tre steg i 

problemlösningsprocessen. Första steget, empatisteget, innebär att den vuxnes uppgift 

är att få information kring elevens upplevelse av orsaken till svårigheter som 

uppkommit.  
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För att erhålla elevens perspektiv kring problemet eller problemsituationen behöver den 

vuxne inta ett reflektivt lyssnande. Andra steget handlar om att den vuxne försöker 

definiera det olösta problemet för att i tredje steget, steg till inbjudan, bjuda in eleven 

till gemensam problemlösning. Den gemensamma problemlösningen bör vara 

genomförbar och acceptabel från båda parter. Om problemlösningen inte ger önskvärt 

resultat kan eleven och den vuxne komma överens om att ånyo arbeta utifrån Plan B för 

vidare samarbetsmöjligheter.  

     ALSUP (Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems) är ett formulär som 

kan användas som ett verktyg och som utvecklats som stöd i arbetet med att kartlägga 

orsaken till outvecklade färdigheter. För elever med problemskapande beteende ger 

användningen av ALSUP förståelse för outvecklade färdigheter och skapar möjligheter 

att hantera och lösa problem (a.a).   

 

2.7 Sammanfattning 

Enligt Skollagen (2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet vara utformad utifrån 

barns och elevers skilda förutsättningar och behov. Samverkan mellan förskola, skola, 

vårdnadshavare samt övriga berörda instanser i samhället betonas i Skollagen och 

förskolans- respektive skolans styrdokument. Av den litteratur vi studerat finner vi att 

samverkan mellan skilda professioner är av betydelse för elevens utveckling och 

lärande. Vidare är relationsskapande en främjande faktor i lärandeprocessen. Greene 

och Stuart Ablon (2012) betonar betydelsen av medvetenhet kring att outvecklade 

färdigheter och olösta problem kan vara bidragande orsaker till problemskapande 

beteende. Pedagogers förhållningssätt är ytterligare en påverkansfaktor (McDonnell, 

2010). Hejlskov Elvén (2014) skriver att genom användning av  lågaffektivt bemötande 

som förhållningssätt kan risk för utagerande beteende elimineras.  Tillämpning av CPS- 

modellen medför problemlösning i samarbete mellan pedagog och elev, där pedagogen 

ges möjlighet att förstå elevens problem och eleven får inblick i pedagogens perspektiv 

(Greene, 2017).  
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3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka några professioners beskrivningar av 

förhållningssättet lågaffektivt bemötande med elever med utagerande beteende. Vidare 

vill vi undersöka några professioners upplevelser av hur lågaffektivt bemötande 

inverkar på elevers möjlighet till inkludering.  

 

3.1 Frågeställningar  
 

o Hur beskriver några professioner, verksammma inom förskoleklass och skola, 

lågaffektivt bemötande av elever med utagerande beteende? 

o Vilka möjligheter och hinder upplever några professioner inom förskoleklass 

och skola i praktiserandet av lågaffektivt bemötande?  

o Hur upplever några professioner att lågaffektivt bemötande inverkar på elevers 

möjlighet till inkludering? 
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4 Tidigare forskning 
Nedan redogörs för tidigare forskning kring integrering och inkludering, samsyn och 

samverkan, problemskapande beteende, betydelsen av struktur, CPS- modellen och 

motivation till lärande samt beteendeanalys, då dessa innehållsområden är centrala delar 

i vår studie.  

 

4.1 Integrering och inkludering 

Resultatet i Lutz (2009) avhandling kring kategoriseringsprocesser i förskolan, visar att 

integrering av barn i förskolan sker genom anpassning till den pedagogiska miljön i 

verksamheten. Förskolans miljö är en verksamhet ämnad att förbereda barnet inför 

skolstarten. Begreppet integrering innebär således att det är barnet som ska anpassas till 

lärmiljön, till skillnad från begreppet inkludering, där verksamheten är i fokus för 

förändring. Inkluderingssvårigheter medför att den pedagogiska miljön ställs inför 

granskning, det vill säga individuella anpassningar kan även tillgodoses på gruppnivå,  

vilket gynnar alla barn och möjliggör “en förskola för alla.” Då det genom observationer 

framkommer att barn i vissa situationer uppvisar beteendeproblem, sker en 

kategorisering av barnen utifrån en normaliseringsdiskurs. Detta innebär att det sker en 

bedömning av huruvida vissa barn är i behov av särskilt stöd samt om det dessutom 

kommer att finnas behov av extra resurser (a.a).  

     Greene, Stuart Ablon och Martin (2006) skriver i sin artikel om betydelsen av 

gemensam problemlösning. Författarna menar att förutsättningarna för att kunna skapa 

goda inkluderingsmöjligheter för elever med utagerande beteende, sker inte endast 

genom att minska på åtgärder i form av time- out eller andra restriktioner, utan 

avgörande är att pedagogen skapar förståelse för de faktorer som inverkar på barnets 

eller elevens beteende (a.a).  

     Pallas (2011) forskning belyser utmaningen i att förskollärare ska arbeta mot mål för 

lärande, fostran och utveckling samtidigt som det ställs stora krav på inkludering och 

hantering av barns olikheter i förskolan. Resultatet av hennes forskning visar att 

yrkesverksammas beskrivningar av och blick på barns olikheter påverkar barnens 

identitetsutveckling och möjligheter att göra och vara, både på individ och gruppnivå 

(a.a).  
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Att lärares föreställningar kring elevers olikheter påverkar elevers möjligheter till 

inkludering bekräftas i Lintons (2015) avhandling, där lärares inställningar och 

erfarenheter av att undervisa elever med Aspergers Syndrom har undersökts. 

Inkludering är en central åtgärd för att motverka utanförskap och skolfrånvaro.  

Lintons (2015) resultat visar att kunskaper och tidigare erfarenheter är starkt knutna till 

lärares inställning till inkludering. Äldre utbildning påverkade också. Denna grupp 

informanter visade på en mer medicinsk inställning där elevens svårigheter förklaras 

med elevens bristande förmågor medan lärare med en senare utbildning i högre grad 

angav miljön och brist på lämpliga anpassningar som orsak till elevers svårigheter (a.a). 

Resultatet i Bigstens (2015) avhandling visar att begreppet inkludering kan definieras 

utifrån rätten till tillhörighet. Pedagogernas uppdrag är att försöka skapa en miljö där 

alla barn upplever delaktighet och tillhörighet, men även respektera när barn vid vissa 

tillfällen vill vara för sig själva (a.a).  

     Matsons (2017) avhandling belyser tjänstemän, politiker, föräldrar och lärares 

uppfattningar och praktiska erfarenheter av inkludering och “en skola för alla”. Studien 

grundar sig i en enskild kommuns beslut att integrera all särskoleundervisning i den 

reguljära undervisningen. Matson (2017) problematiserar kring uttrycket “en skola för 

alla” och menar att det finns flera olika sätt att tolka dessa ord, beroende av vilken 

tolkning informanterna gör påverkar också hur det anses att kommunen levt upp till sin 

ambition. Lärares kunskaper, inställning till inkludering och en väl fungerande 

samverkan både inom aktuell skola och med samhället i övrigt lyfts fram som 

framgångsfaktorer i föräldrarnas erfarenhetsberättelser. Studien visar  även på att det 

inte är graden  av funktionsnedsättning som spelar den största rollen för en 

framgångsrik inkludering utan enskilda elevers beteenden (a.a).   

…det är de elever som visar ett icke socialt accepterat beteende, som är 

”svårast” att inkludera, det är sällan de elever som läser enligt särskolans 

kursplaner. Störst betydelse för upplevelsen av en ”lyckad” inkludering 

är dock lärares och resurspersoners kunskap, utbildning, tillgängliga 

resurser samt positiva attityder till inkludering… (Matson 2017, s. 121). 

 

 

 

4.2 Samsyn och samverkan 

Matsons (2017) studie belyser att barn i behov av särskilt stöd gynnas av samsyn hos de 

vuxna som lever och verkar omkring dem. Att lärare möter föräldrar för att tillsammans 

på ett konstruktivt sätt finna bästa möjliga förutsättningar för elevers lärande och 

utveckling, är ett exempel på detta (a.a). 
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Att möta föräldrar i en dialog samt samarbeta med dem kan betecknas 

som olja i det maskineri som samhället kan liknas vid (Matson, 2017, s. 

127).  

 

 

Resultatet i Matsons (2017) studie visar dock att föräldrar upplever svårigheter att finna 

och skapa dessa forum för samverkan med sina barns skolor. Maktlöshet inför skolan 

som organisation och upplevelsen av att leva i en ständig kamp mot exkludering 

genomsyrar flera av informanternas berättelser (a.a). Detta bekräftas i en vetenskaplig 

artikel av Fylling och Sandvin (2006), där författarna studerat föräldrars och lärares 

beskrivningar av samarbete och samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Resultatet 

i studien visar att lärares perspektiv och tolkningar har företräde framför föräldrarnas,  i 

synnerhet när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Lärare innehar, enligt författarna, 

en professionell expertis som resulterar i en ojämlik maktposition gentemot föräldrar. 

Denna maktposition omöjliggör den ömsesidighet som krävs för ett välbalanserat 

samarbete med hemmet. De åtgärder som den professionella expertisen föreslår 

förväntas föräldrar vara delaktiga i och genomföra trots att deras perspektiv på barnets 

problematik inte överensstämmer med skolans (a.a).  

     Samverkansprocesser mellan olika institutioner i samhället belyses av Blomqvist 

(2012) i studien kring samarbete mellan skola, barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst 

och familj. Resultatet visar att samarbetet påverkas av hierarkiska positioner både 

mellan olika institutioner, men även mellan föräldrar och organisation, där föräldrarna 

hamnar i underläge. Intern otydlighet inom de olika organisationerna kring vem som har 

har ansvar för samverkan påverkar olika målbilder samt yrkesverksammas skiftande 

kompetens vad gäller samverkan. Samarbete och samsyn påverkas också av att familjer 

och yrkesverksamma i flera fall har helt olika syn och perspektiv på problematiken i 

fråga (a.a).  

     Linton (2015) belyser i sin studie glappen mellan individ, grupp och organisation i 

arbetet med att inkludera elever med Aspergers syndrom. Studien visar att lärare 

generellt är mer positiva till inkludering i förhållande till annan skolpersonal. Av 

resultatet framgår det att rektorer visar på ett mer övergripande miljöfokus och att 

elevhälsoteamen har störst fokus på elevers individuella behov. Gemensamma mål och 

riktlinjer kring inkludering i kommunerna krävs, enligt författaren,  för att överbrygga 

klyftorna mellan olika professioner, för att gemensamt ansvar ska tas och för att arbetet 

kring elevers inkludering ska kunna utvärderas. Samsyn skapas i gemensamma 

diskussioner där förutfattade meningar och okunskap synliggörs (a.a).  
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Väl förankrade beslut i alla led och diskussioner kring yrkesverksammas tolkningar av 

skolans styrdokument lyfts även fram som framgångsfaktorer i arbetet för ökad samsyn 

(Matson, 2017). Författaren uppmärksammar även bristen på forskning kring hur 

personalomsättningen påverkar undervisningen och förutsättningarna för inkludering, 

då flera av föräldrarna i studien beskrivit att deras barn ständigt blivit utsatta för byten 

av resurspersonal (a.a).  

 

4.3 Problemskapande beteende 

Palla (2011) visar på hur barn subjektifieras i förskolan beroende på hur de 

yrkesverksamma talar om barns beteenden. I studien undersöks hur diskursen påverkar 

barns identitetsskapande samt hur de yrkesverksamma formulerar sig i 

specialpedagogiska sammanhang gällande styrning och hantering av barn som utmanar 

eller oroar.  

 

Konstruktionen av det speciella sker i förhållande till måttlighet. Det 

gäller att som barn vare sig framstå som ”för mycket” eller som ”för lite” 

i sina uttryck. Den diskursiva maktens normaliserande kraft gör sig 

synlig i talet och i de jämförelser som görs. Det kan handla om att det 

inte är önskvärt att utmärka sig för mycket (Palla, 2011, s. 82).  

 

Palla (2011) exemplifierar i sitt resultat hur de yrkesverksamma benämner barn som 

speciella, tjuriga eller introverta när de som ett exempel inte svarar på personalens 

förväntningar kring hur barn och vuxna hälsar på varandra på förskolan. Barn som 

istället svarar undvikande eller med utagerande beteende skapar förvirring bland de 

yrkesverksamma. I samtal med specialpedagog söker de yrkesverksamma förklaringar 

genom att göra jämförelser med andra jämnåriga barn.  Barns olikheter accepteras till 

viss del, om beteendet inte upplevs för annorlunda, varaktigt eller följs av fler 

avvikande beteenden (a.a).  

     Espy, Sheffield, Wiebe, Clark och Moehr (2011) undersöker i sin vetenskapliga 

studie huruvida det finns ett samband mellan EC, (executive control), exekutiva 

förmågor (vår översättning) och beteendeproblem, samt om det finns skillnader mellan 

flickors och pojkars beteende. Exekutiva funktioner som undersöktes utgjordes av 

uppmärksamhetsförmåga, grad av flexibilitet samt problemlösningsförmåga. Resultatet 

visade att det inte är någon skillnad mellan flickor och pojkar vad gäller sambandet 

mellan exekutiva förmågor och beteendeproblem.  
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Däremot visade mätningar att flickor låg högre på skalan gällande frustration, medan 

det genom mätning av relationen mellan svårigheter med uppmärksamhet och 

svårigheter med hantering av känslomässiga beteende visade mindre samband för 

flickor jämfört med pojkar. Korrelationen mellan ålder och uppmärksamhetsproblem 

samt ålder och impulsivitet uppvisade inga signifikanta skillnader mellan könen. 

Slutresultatet i studien visade emellertid att det finns ett samband mellan de exekutiva 

förmågorna och problemskapande beteende vad gäller barn som följer typisk utveckling 

(a.a).  

 

 

4.4 Betydelsen av struktur 
 

Coleman, Crosby, Irwin, Dennis, Simpson och Rose (2013) belyser i en vetenskaplig 

artikel betydelsen av föräldrars och lärares gemensamma fungerande strategier för 

hantering av utmanande beteende. Författarna skriver att bilder, föreställande individer 

som uppvisar förväntade beteende, kan användas för att underlätta förståelsen för hur 

individen kan eller ska agera i vissa situationer. Övergångar från en aktivitet till en 

annan sker upprepade gånger under en dag på förskolan, hur dessa övergångar 

struktureras och förbereds inverkar på barns agerande och beteende. Genom att 

pedagogerna noga förbereder de olika aktiviteterna på förskolan och utformar 

individuellt anpassade scheman eller bildscheman kan de problemskapande 

situationerna reduceras för de barn som lätt hamnar i affekt (a.a).  

     I en artikelgranskning av tidigare forskning (McDonnell, McCreadie, Mills, Deveau, 

Anker & Hayden, 2015) framkommer det att lågaffektivt bemötande är ett 

förhållningssätt som utgår från reflektion kring faktorer som kan medverka till 

utagerande beteende, detta för att minska affektutbrott. För att elever ska få möjlighet 

att klara av en situation är det av betydelse att pedagogen medvetet arbetar utifrån 

förebyggande åtgärder för att på så sätt förhindra att problemskapande situationer 

uppstår (a.a). Att skapa en god undervisningsmiljö är en betydelsefull men komplex 

uppgift för pedagoger (Coleman et al, 2013). Emellertid har barn i förskoleåldern oftast 

lätt att anpassa sig till den nya miljön i förskolan. Förskolan är barns första möte med 

nya rutiner och strukturer som kanske skiljer sig från de normer och förhållningssätt 

som råder i hemmet.  
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Vissa barn har även outvecklade sociala och kommunikativa färdigheter och dessa 

olikheter kan, tillsammans med verksamhetens krav och barnets försök till anpassning, 

leda till skilda sätt att bete sig på (a.a).  

 

4.5 CPS- modellen och motivation till lärande 

Det är av betydelse att pedagogen är medveten om att för höga krav och förväntningar 

kan medverka till problemskapande beteende (Greene, Stuart Ablon & Martin, 2006).  

CPS (Collaborative Problem Solving) är en modell som utarbetats som stöd till 

pedagoger i hanteringen av utagerande och aggressivt beteende. Syftet med CPS är att 

ge pedagogen verktyg för att kunna identifiera faktorer som orsakar utagerande 

beteende hos elever. Områden som fokuseras är affektreglering, frustrationstolerans, 

problemlösnings- och anpassningsförmåga. Innehållet i modellen medvetandegör 

betydelsen av problemlösning  i samarbete, att elevens upplevelse tas på allvar och 

lägger grunden till de lösningsförslag som samarbetet genererar, samt att krav och 

förväntningar ska anpassas utifrån barnets förutsättningar och förmågor (a.a).  

     Förskolan är den verksamhet där det är vanligt med tidig upptäckt av barns 

utagerande beteende (Coleman et al, 2013). Författarna belyser några strategier som kan 

vara användbara i verksamheten i hanteringen och bemötandet av problemskapande 

beteende. I lärmiljön på förskolan är främjande arbetssätt, kommunikation och dialog 

samt föräldrasamverkan kring förebyggande åtgärder betydelsefulla aspekter i strävan 

mot att skapa ett bemötande som är likvärdigt i hem och förskola (a.a).  

     I en vetenskaplig artikel om effekten av individanpassat lärande (Grolnick & 

Raftery-Helmer, 2015) betonas att Self regulated learning (SRL) är ett arbetssätt som 

utgår från att ge barnet eller eleven stöd till delaktighet i sin egen lärprocess. Self-

efficacy, eller effektiv självinlärning (vår översättning), har visat sig vara en 

framgångsrik metod för att skapa motivation för lärande (Zimmerman, 2000). Enligt de 

slutsatser som framkommer i studien leder denna metod till ökad motivation att välja 

aktivitet, vilket skapar förutsättningar för ökad uthållighet samt självreflektion kring 

affekter och känsloyttringar (a.a). I en vetenskaplig artikelstudie om föräldraskap och 

olika föräldrastilar skriver Grolnick och Ryan (1989) att föräldrar som i sin uppfostran 

och sitt bemötande ger barnet stöd i utvecklingen till att bli en självständig individ, även 

ger barnet förutsättningar att klara av de krav som ställs i skolan vad gäller autonomi 

och förmågan att reglera affekter.   
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4.6 Beteendeanalys 
 

McDonnell och Anker (2009) problematiserar i sin vetenskapliga artikel huruvida 

behavioristiskt perspektiv på problemlösning kan ses på på kort sikt eller utifrån ett 

längre perspektiv. Författarna belyser skillnaden mellan om utgångspunkten är att 

individen, genom användning av olika strategier, ska ändra sitt beteende eller om fokus 

bör utgå från hantering av problemskapande beteende. En svårighet är emellertid hur 

förändrat beteende ska kunna definieras (a.a).  

     I en artikel beskriver Foran, Hoerger, Philpott, Walker Jones, Hughes och Morgan 

(2015) effekterna av att använda ABA, (applied behaviour analysis), i skolans 

verksamhet. ABA är en modell som utvecklats för att ge individen stöd i att förändra 

och hantera det egna beteendet. Författarna har i sin studie undersökt huruvida positiv 

förstärkning inverkar på möjligheterna till kunskapsutveckling och hantering av 

beteendeproblem för barn och elever inom autismspektrat. Utgångspunkten i studien är 

att, genom beteendeanalytikers och lärares samverkan, implementera modellen ABA i 

verksamheterna. Deltagarna i studien var barn och elever i åldrarna tre till arton år. Då 

barnen och eleverna uppvisade korrekt beteende eller svar på uppgifter gavs omedelbart 

positiv förstärkning genom belöningar. Vid felaktiga svar eller icke relevant beteende 

korrigerades dessa genom att läraren återupprepade instruktionen och gav stöd till 

fortsatta reflektioner kring uppgiften. Resultatet i studien visar att användningen av 

modellen ABA gynnar barns och elevers språkutveckling, lekbeteende samt kognitiva 

färdigheter. Genom tillämpningen av modellen minskas uppkomsten av 

problemskapande beteende, då barnet eller eleven ges lämpliga verktyg i form av 

positiv förstärkning för att därefter kunna hantera det egna beteendet (a.a).  

 

4.7 Sammanfattning 

Modern forskning gällande problemskapande beteende har två inriktningar (Hejlskov 

Elvén & Kosner, 2017).  En inriktning utgår från att förändra individens beteende, där 

TBA, (tillämpad beteendeanalys), utgör en modell inom detta synsätt. Den andra 

inriktningen handlar om bemötande och hantering av problemskapande beteende, samt 

metoder för hur problemskapande beteende ska förebyggas (a.a). Nedan följer en 

sammanfattning av dessa inriktningar som vi funnit i tidigare forskning. Greene et al 

(2006) menar att inkludering av elever med utagerande beteende möjliggörs då 

pedagoger reflekterar kring faktorer som inverkar på elevers beteende.  
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Enligt McDonnell et al (2015) innebär lågaffektivt bemötande att skapa förståelse för 

bidragande orsaker till utagerande beteende. Genom ett förebyggande arbetssätt kan 

problemskapande situationer elimineras (a.a). Utifrån detta perspektiv är det den vuxne 

som tillskrivs ansvar vad gäller förhållningssätt och bemötande i problemskapande 

situationer. Inkludering, enligt Bigsten (2015), definieras utifrån barns upplevelse av 

tillhörighet och delaktighet. CPS- modellen har utvecklats som stöd i hantering av 

utmanande beteende, där problemlösning sker i samarbete mellan vuxen och elev 

(Greene et al, 2006). ABA, (applied behaviour analysis), är en modell som, genom 

positiv förstärkning av korrekt beteende, ger barnet eller eleven  redskap att hantera det 

egna beteendet (Foran et al, 2015). ABA- modellen är en inriktning där individen, 

genom belöning, får stöd i att förändra sitt beteende.  

 
 
5 Sociokulturell teori 
I detta avsnitt har vi valt att fokusera på begreppen institutionaliserat lärande, samspel 

och kommunikation, kontext,  proximal utvecklingszon och KASAM. 

 

5.1 Lärande och kommunikation 

Lärande, i ett sociokulturellt perspektiv, utgår från hur individen söker och skapar 

kunskap i relationen mellan andra individer (Säljö, 2014). I utbildningssammanhang 

sker ett institutionaliserat lärande, vilket skiljer sig från lärprocesser inom andra 

verksamheter.  

I skolan bygger lärande på språk och kommunikation, där undervisning växlar mellan 

tal och skrift. Eleverna behöver anpassa sig och lära sig hantera de kollektiva 

sammanhang och kommunikativa ramar som utbildningen vilar på. Samspel och 

kommunikation mellan individer är en central aspekt inom den sociokulturella teorin. 

Utgångspunkten för hur individen hanterar vardagen, tänker, kommunicerar samt förstår 

andra medmänniskor utgår i det sociokulturella perspektivet från mötet med andra 

individer (a.a).  

     Det egna tänkandet och kommunikationen med andra beskrivs som kommunikation 

inom och mellan människor, där ”kommunikationen har en utsida vänd mot andra och 

och en insida vänd mot oss själva och vårt eget tänkande” (Säljö, 2014, s. 105).  

Mötet mellan människor och kultur påverkar det egna tänkandet och sättet att 

strukturera handlandet (Säljö, 2014).  
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Tänkandet är dolt, medan talet är öppet för omgivningen att beskåda. Författaren menar 

att även tänkandet kan delas och fördelas då individen tillsammans med andra engageras 

i gemensamma samtal och utvecklar gemensam förståelse. I ett sociokulturellt synsätt 

kan således inte dynamiken individer emellan förbises. Vilka vägar samtalet tar och hur 

de olika parterna samarbetar i kommunikationen är delvis oförutsägbara (a.a). 

Författaren beskriver handledning och stöd med ”att vi får hjälp att klara ut vad som 

frågas efter eller att någon bidrar med att stycka upp ett komplicerat problem i mindre 

och välbekanta delar” (Säljö, 2014, s. 120). Enligt Säljö (2014) kan det vara stor 

skillnad mellan att i samtal kunna följa med i ett resonemang och att själv kunna 

prestera detta resonemang. Vidare skriver författaren att lärande inte endast handlar om 

att inneha kunskaper, färdigheter och förståelse, utan lärande kan förklaras med 

individens förståelse för i vilken kontext kunskaperna är användbara, vilket även kan 

tillskrivas ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

     Författaren skriver om kontinuitet och variation och menar att individen växlar 

mellan dessa. Situationer och olika praktiker kan manövreras och med hjälp av rutiner 

kan individen undvika instabilitet. Även om individen kan röra sig utanför trygga och 

invanda mönster, så är individen känslig både för krav och eventualiteter, som på olika 

sätt skapas i situationer människor emellan. Vidare är en grundtanke inom det 

sociokulturella perspektivet att handling och kommunikation ska ses utifrån det 

sammanhang det tillhör. Att försöka förstå och inta ett annat perspektiv än det egna är 

av betydelse för att kunna skapa förståelse för hur problem och problemsituationer ska 

kunna hanteras. Vidare är en grundtanke inom det sociokulturella perspektivet att 

handling och kommunikation ska ses utifrån det sammanhang det tillhör (a.a). 

     Vygotskij (1999) skriver att barn utvecklar och tillägnar sig kunskaper genom att 

imitera. Barns utveckling och lärande sker således i samspel med andra individer. I 

skolans kontext innebär imitation att utveckling och lärande sker genom samarbete och 

social interaktion mellan elev och lärare. Författaren beskriver den proximala 

utvecklingszonen med att definiera avståndet mellan vad barnet kan klara av 

självständigt och vad barnet kan prestera i samarbete med andra. Barnet skapar nya 

kunskaper och utvecklar lärandet till en högre nivå med stöd och handledning från 

vuxen eller kamrat, för att vid ett senare tillfälle själv klara av uppgiften. En betydande 

aspekt är emellertid att barnet endast kan lära sig nya kunskaper utifrån den egna 

förmågan (a.a).  
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Barns utveckling av KASAM (känsla av sammanhang) sker i tidig ålder, där kulturen 

och miljön runtomkring barnet inverkar på graden av utveckling (Antonovsky, 2005). 

Även de individer som är närmast barnet under dess uppväxt, har avgörande betydelse 

för utvecklingen av KASAM (a.a). 

 

 

6 Metod 

Nedan presenteras metodologiska överväganden och kvalitativ intervju, därefter följer 

beskrivning av urval, genomförande, bearbetning och analys samt metodkritik. 

 

6.1 Metodologiska överväganden 

I vår studie vill vi undersöka några professioners beskrivningar av lågaffektivt 

bemötande i förskoleklassens och skolans verksamheter. För att erhålla dessa 

beskrivningar valde vi kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod. Vi övervägde även 

om vi skulle komplettera med observationer i arbetet, för att på så sätt utöka studiens 

kvantitet, men med hänsyn till tidsperspektivet bestämde vi oss för enbart intervjuer. 

Efter prövning av olika tillvägagångssätt valde vi att intervjua några professioner i 

förskoleklasser och skolor som implementerat lågaffektivt bemötande i verksamheterna, 

detta för att få en tydligare förståelse för skilda tolkningar av lågaffektivt bemötande 

som förhållningssätt. Som utgångspunkt i arbetet har hermeneutisk ansats valts. Genom 

att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv kan tolkningar ske utifrån delarna för att 

därefter återgå till en prövning av helhetsförståelse (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Hermeneutiken kan beskrivas utifrån tre ordningar, där första ordningen handlar om hur 

intervjupersonen upplever och skapar förståelse för det som ska studeras. Andra 

ordningen innebär att intervjuaren försöker tolka de utsagor som framkommit under 

första tolkningen och i det tredje steget sänds dessa tolkningar åter till intervjupersonen 

som då kan verifiera eller vidareutveckla sina tankar kring det som är ämnat att studeras 

(a.a).  
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6.2 Kvalitativ intervju 

I studien har kvalitativ intervju som metod valts. Intervju är en lämplig metod då syftet 

med studien är att erhålla några professioners beskrivningar av huruvida lågaffektivt 

förhållningssätt och bemötande inverkar på elevers möjligheter till inkludering i 

förskoleklass och skola. Genom intervju erhålles beskrivning av och förståelse för 

informanternas upplevelse av det fenomen som avses undersökas (Kvale & Brinkmann, 

2009). Vid intervjutillfället ges möjlighet att föra dialog kring det fenomen som ska 

undersökas och intervjuaren får tillfälle att skapa en djupare förståelse för ämnet genom 

att sända sin egen tolkning åter till informanterna. En tematiserad intervju innebär att 

frågorna är formulerade utifrån det specifika område som är tänkt att studeras. Genom 

användningen av öppna frågor kan skilda nyanser av informanternas yttranden erhållas 

(a.a). Informanterna ges även möjlighet att med egna ord beskriva det sökta 

problemområdet. Öppna frågor ger även möjlighet till följdfrågor, vilket skapar 

förutsättningar för förståelse för informanternas beskrivningar och förklaringar. Genom 

att använda uppföljningsfrågor synliggörs intervjuarens engagemang och nyfikenhet 

inför informanternas berättelser och beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Uppföljningsfrågor leder även till vidare mening och förståelse av det sökta 

problemområdet.  

 

6.3 Urval 

I urvalet ingår elva informanter som representerar några olika professioner inom 

förskoleklassens och grundskolans verksamhet. De yrkeskategorier som ingår i studien 

är förskollärare, lärare, elevstödjare, socialsekreterare, skolpsykolog, specialpedagog 

samt rektor. Deltagarna kommer från tre kommuner i södra Sverige och är verksamma i 

förskoleklass eller grundskola. Urvalet är ett strategiskt urval utifrån perspektiv på 

syftet med studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013) vilket i detta fall 

innebär att samtliga informanter arbetar på skolor som på något sätt profilerat sig och 

eller satsat på fortbildning för de yrkesverksamma vad gäller lågaffektivt bemötande. 

Informanterna i studien har erhållit utbildning, internt eller externt, inom 

förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Genom strategiskt urval både vad det gäller 

erfarenhet och utbildning hos informanterna kan nyanser och variationer av 

informanternas beskrivningar erhållas (Eriksson Barajas et al, 2013).  
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6.4 Genomförande 
 

Före intervjuernas genomförande har tillstånd till intervjuer erhållits från rektorer och 

yrkesverksamma inom grundskolans verksamhet. Missivbrev har delats ut innan 

intervjutillfällena med information om undersökningens syfte, tillfrågan om samtycke 

samt information om att skolor och informanter kommer att vara konfidentiella 

(Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna planerades och förbereddes genom utformandet 

av en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). En pilotstudie genomfördes för att 

undersöka intervjufrågornas relevans och begriplighet. Pilotintervjun spelades in med 

hjälp av mobiltelefon och diktafon. En intervjufråga redigerades efter pilotintervjun, då 

denna fråga visade sig vara snarlik föregående fråga i intervjuguiden. Vi delade upp 

intervjuerna mellan oss och intervjuade informanterna enskilt. Fördelen med att spela in 

intervjuerna är emellertid att intervjuaren ges möjlighet att rikta uppmärksamhet mot 

informanternas beskrivningar av fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuaren 

gör därefter ett urval kring hur utformningen och designen av utskriften ska framställas. 

Genom kategorisering av datamaterialet framträder teman och nyanser (a.a). 

 

 

6.5 Bearbetning och analys 
 

Vi delade upp intervjuerna sinsemellan och ansvarade sedan för att transkribera de 

intervjuer vi själva genomfört. Efter intervjuernas genomförande ska det insamlade 

materialet bearbetas, där muntligt språk ska omformas till skriven text, vilket kan 

medföra att vissa bedömningar får göras (Kvale & Brinkmann, 2009). Transkribering 

från muntligt språk till skriftlig text medför att viss information såsom röstläge och 

tonfall elimineras (a.a).  Intervjuernas längd varierade mellan elva och sjuttio minuter, 

vilket medför att den totala intervjutiden kan uppskattas till cirka åtta timmar. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och/eller diktafon. Den insamlade 

datan lyssnades noga av för att därefter kunna transkriberas ord för ord till skriven text. 

Intervjuerna transkriberades ordagrant, vilket innebar att det insamlade materialet fick 

lyssnas av upprepade gånger. Textmaterialet skrevs sedan ut på olikfärgade papper, 

varje enskild intervju fick en färgkod, detta för att eliminera risken att yrkesgruppernas 

uttalanden blandades samman. På ett separat papper klistrades därefter olika färgremsor 

upp med beskrivning av vilken profession som tillhörde en viss färg. Vid momentet 

med transkribering kunde mönster och kategorier tidigt skönjas och diskuteras.  
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Det gedigna förarbetet med transkriberingen möjliggjorde att de mönster som framkom 

därefter kunde klippas ut från de olikfärgade arken och sorteras i olika högar för vidare 

bearbetning. Allt det skrivna materialet bearbetades noggrant av oss båda, första 

bearbetningen utförde vi var och en för sig och därefter analyserade vi datan 

tillsammans, för att inga samband eller mönster skulle förbises. Efter ytterligare analys 

av materialet kunde slutligen tydliga kategorier urskiljas.   

 

6.6 Metodkritik 

I arbetet har kvalitativ intervju som datainsamlingsmetod valts. Genom användningen 

av kvalitativa intervjuer har vi erhållit informanternas beskrivningar av lågaffektivt 

bemötande. Arbetet hade med fördel kunnat vidareutvecklas om vi även hade använt oss 

av observationer, men med hänsyn till tidsaspekten kunde detta inte genomföras. Att 

använda intervju som datainsamlingsmetod medför ett gediget arbete med 

transkribering, då detta förarbete tar lång tid i anspråk. Intervjuaren bör emellertid vara 

medveten om huruvida utformningen av frågorna inverkar på de utsagor som erhålls vid 

intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi tar därför intervjuarens påverkan i 

beaktande i vårt arbete. Urvalet utgörs av elva informanter, vilka samtliga arbetar i 

förskoleklasser och skolor där lågaffektivt bemötande implementerats och resultatet i 

studien kan därför endast göra anspråk på dessa informanters beskrivningar.  

 

 

6.7 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 

Med validitet avses forskarens ansvar att kontrollera och kritiskt granska studiens 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Validitet kan även förklaras utifrån metodens 

giltighet, om metoden undersöker det som är ämnat att studeras (a.a). Vi har valt att 

använda begreppet trovärdighet och avser då metodens validitet.  

     Resultatet av att använda av öppna intervjufrågor har medfört att vi erhållit 

informanternas nyanserade beskrivningar av lågaffektivt bemötande i förskoleklassens 

och skolans verksamhet. Genom ett noggrant arbete med att bearbeta och omarbeta 

intervjuguiden kommer vi närmare de frågeställningar som krävs för att informanterna 

inte ska känna sig styrda i sitt sätt att svara. Efter att en grundlig transkribering av 

intervjuerna genomförts, har förståelse för informanternas åsikter och uttryckssätt 

erhållits.  
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Det har varit vårt mål att inte påverka informanternas utsagor, men samtidigt inser vi att 

oavsett hur neutrala och objektiva vi än förhåller oss, kan påverkan ändå ske genom vår 

närvaro och våra förväntningar, inte minst med anledning av syftet med studien.  

Det innebär alltid en risk att informanterna delger en bild av hur verksamheten borde 

fungera enligt ett lågaffektivt förhållningssätt, istället för att beskriva vardagen som den 

egentligen är. Genom att vi önskat få ta del av konkreta exempel, tänker vi att vi till viss 

del distanserar oss till det dilemmat. Att genomföra intervjuerna i kommuner vi själva 

inte är verksamma i, undanröjer förhoppningsvis en del av de hinder och maktstrukturer 

som skulle kunna påverka resultatet med en lägre grad av trovärdighet.  

     Inom det postmoderna synsättet problematiseras begreppet validitet utifrån 

perspektivet att kunskaper om omvärlden inte kan ses som objektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Reliabilitet är ett begrepp som innebär att resultatet är tillförlitligt 

och att samma resultat kan erhållas även vid andra undersökningstillfällen (a.a). 

Resultatet speglar yrkesverksammas beskrivningar av den yrkespraktik de i nuläget är 

verksamma i och det finns således inga garantier för att resultatet skulle kunna upprepas 

över tid. Genom att genomföra intervjuerna i tre kommuner, samt genom att få ta del av 

några olika professioners beskrivningar av lågaffektivt bemötande, har vi försökt öka 

graden av validitet i studien. Resultatet gör inte anspråk på generaliserbarhet, däremot 

visar det på några olika professioners beskrivningar av lågaffektivt bemötande i 

förskoleklassens och skolans verksamheter.  

 

6.8 Forskningsetiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer följs informationskravet genom att 

informanterna informeras om avsikten med studien. I överensstämmelse med 

samtyckeskravet informeras intervjupersonerna om frivilligheten i deltagandet och att 

de kan avbryta sin medverkan när de önskar.  

Konfidentialitetskravet efterföljs genom att inte utlova anonymitet utan genom att 

försäkra att så långt som möjligt avidentifiera deltagarna i studien, förskolor och skolor 

så det blir näst intill omöjligt för läsaren att räkna ut var och vilka som deltagit i studien.  

     Nyttjandekravet innebär att vi som studenter behöver tydliggöra för informanterna 

hur vi har tänkt att använda den information vi får ta del av genom intervjuer. I detta 

sammanhang innebär det att all inspelad data raderas efter att uppsatsen godkänts. 

Resultatet av studien kan däremot användas i vidare forskning.  
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Det finns också möjlighet att erbjuda deltagarna att ta del av studien när den färdigställts 

och om någon önskar finns även möjligheten att läsa igenom resultatet innan det 

publiceras med förbehåll att resultatet inte behöver omarbetas.  

     Vi har använt oss av strategiskt urval, där vi valt att intervjua yrkesverksamma som 

arbetar utifrån lågaffektivt bemötande i verksamheterna. Deltagarna i studien har sökts i 

tre olika kommuner i södra Sverige för att på så sätt följa Vetenskapsrådets (2011) krav 

på konfidentialitet. Studien når förhoppningsvis en hög grad av trovärdighet om vi kan 

förhålla oss så objektiva som möjligt till den insamlade datan. Trots det erfordras 

medvetenhet kring att det kan skapas förväntningar i ett möte, speciellt när informanten 

vet att resultatet av samtalet kommer att publiceras. 

 

7 Resultat 
 

I denna del redovisas resultatet i vår studie, det som informanterna svarat under 

intervjuerna. Intervjupersonerna benämns utifrån profession, men av etiska skäl har vi 

valt att inte ange antal informanter av varje profession. Under varje kategori redovisas 

resultatet både i löpande text och genom citat, vilket ger läsaren möjlighet att granska de 

utsagor som framkommer genom våra tolkningar.  

Resultatet redovisas nedan utifrån de mönster och kategorier vi fick fram i analysen: 

o Inkludering och känsla av sammanhang 

o Samsyn och samverkan 

o Problemskapande situationer 

o Miljöns betydelse 

o Relationer och betydelsen av en positiv självbild 

o Bemötande och affektsmitta 

o Lågaffektivt bemötande- möjligheter och hinder 

 

7.1 Inkludering och känsla av sammanhang 

Informanternas berättelser genomsyras av en tilltro till alla elevers rätt till inkludering 

och utgångspunkten “en skola för alla” förmedlas på ett självklart sätt under 

intervjuerna. Flera av informanterna problematiserar kring begreppet inkludering och 

menar att en fysisk klassrumsplacering inte kan likställas med inkludering, utan det 

krävs att alla elever får möjlighet till lärande och tillhörighet i ett sammanhang för att 

inkludering ska ske.   
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Inkludering i dess rätta bemärkelse är väl ett sätt att, att få vara med 

utifrån sina egna förutsättningar/.../ man är med utifrån den personen 

man är för att tillsammans med andra skapa ett sammanhang (rektor). 

 

Jag ska se till att alla mina elever att vi alla är i klassrummet på samma 

premisser men, men liksom utifrån där de är, för alla är olika, alla är 

jätteolika och i behov av olika stöd,alla har olika svårigheter... 

färdigheter, men inkludering för mig är att vi ändå är där alla tillsammans 

(lärare). 

 

Flera av informanterna ger konkreta exempel på hur de arbetar med elevfokus och 

anpassar sitt bemötande, klassrumsmiljön, arbetsuppgifterna och lektionsdesignen för 

att inkludera alla elever i undervisningen.  

 

 

 

 

Här anpassar vi ju miljön och vi anpassar materialet så de inte behöver 

hamna där där det inte fungerar för dem, där de kanske får, ja de kanske 

börjar skrika eller börjar... de trivs inte i situationen och blir stressade, ja 

situationen blir för mycket för dem, då har vi ju redan... försöker ligga 

steget före hela tiden och tänka efter när fungerar det för eleven att vara 

med i klassrummet (lärare). 

 

När vi lyssnar, skriver eller ritar, att vi använder alla sinnen när vi lär 

hela tiden, det är också inkludering/lågaffektivt sen är det ju viktigt att  

de pedagogerna eller de vuxna i klassrummet visar på att alla lär olika 

(lärare).  

 

 

Utsagorna visar att mentorskap ger förutsättningar att se helheten kring eleverna. Det 

ges flera konkreta exempel på hur en lågaffektiv samsyn där tydlighet, framförhållning 

och ett nära samarbete kollegor emellan påverkar elevers möjligheter till inkludering. 

Att finna gemensamma hållbara strategier tillsammans med eleven genomsyrar 

informanternas exempel på framgångsrik integrering. Att inte utsätta elever för 

situationer eller bemötande som utlöser affekt och utagerande beteende beskriver flera 

av informanterna som ett detektivarbete som kräver mycket förberedelse från alla 

inblandade. Genom ett gemensamt lågaffektivt förhållningssätt menar informanterna att 

elever inte behöver tappa kontrollen över sig själva och att eleverna mer sällan hamnar i 

affekt i klassrummet eller vid schemabrytande aktiviteter. En specialpedagog uttrycker 

att avsaknaden av eller bristen på lågaffektivt bemötande till och med kan vara ett sätt 

att exkludera de elever som inte kan hantera  känslosmitta. 

 

…så exkluderar vi ju de som inte klarar av att hantera all känslosmitta, 

som kanske inte kan uppföra sig (specialpedagog). 
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Jag skulle säga att det underlättar inkludering jättemycket (lågaffektivt 

bemötande). För att en förutsättning  för att,att man ska kunna verka 

tillsammans är ju att man förstår varandra och nyckeln för att lyckas med 

inkludering med barn med problemskapande beteende bland annat, ja då 

behöver man verkligen ha förstått varandra och man behöver ha 

kommunicerat olika delar utav dagen/.../det borgar ju för en betydligt 

högre grad utav inkluderande verksamhet och mycket mindre särskilda 

undervisningsgrupper (rektor).  

 

De här barnen hamnar ofta utanför klassrummen dom klarar inte kraven 

och då går de i affekt, det här har jag jobbat med under alla år att 

integrera barnen i klassrummet faktiskt och ge barnen de här strategierna 

att de klarar sin skoldag utan att det blir konflikter och irritation/.../ 

jag ser resultatet av mitt arbete när jag ser att barnet fungerar på de här 

instruktionerna och hjälpen vi ger dem att de använder sig av de här 

strategier som de får av oss då ser man att här har jag gjort ett bra jobb, 

här vet jag det här barnet kommer klara sig (elevstödjare). 

 

 

Informanterna beskriver inkludering ur flera perspektiv. Flertalet av informanterna, 

bland annat en elevstödjare, lägger stor vikt vid att alla som arbetar kring eleverna 

behöver bli inkluderade i arbetet med de anpassningar och överenskommelser som görs 

för att skoldagen ska fungera.  

     För elevstödjaren är samsynen kring bemötandet av den utagerande eleven 

avgörande för att inkludering ska vara möjlig och inkluderingsbegreppets huvudfokus är 

just samstämmigheten, att alla vuxna eleven möter under en skoldag blir inkluderade i 

de lösningar som utarbetats med elevens hjälp. Informanterna lyfter fram fördelarna 

med att olika professioner samverkar, medvetenheten kring vilka olika professioner som 

finns och att kompetensen tillvaratas för att skapa förutsättningar för inkludering. 

Samtidigt beskriver informanterna att de vuxna i klassrummet skiftar arbetsuppgifter 

ibland oavsett utbildning, eftersom flexibilitet och rollbyten ibland visat sig skapa bättre 

förutsättningar för inkludering, lyckade möten och hållbara relationer till de eleverna 

som lätt hamnar i affekt. 

 

 

Man är lika mycket assistent som man jobbar ihop med ämnesläraren och 

man lägger ihop sina påsar och så, vad kan bli bäst för den här eleven nu, 

så kommer jag med min bakgrundskunskap,så kommer ämnesläraren 

med sin kunskap så blir det ofta någonting bra av det (lärare). 

 

Vi som möter och jobbar omkring det här barnet, att vi har samma 

filosofi, att vi har samma, så vi kan vara flexibla, det är oerhört viktigt 

(förskollärare).  
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Lärare och förskollärare berättar kring deras strävan att hitta hållbara lösningar för att få 

alla elever att fungera väl i klassrummet. Flera av informanterna beskriver 

gummibandseffekten som nödvändig, det vill säga flexibiliteten mellan klassrummet, 

lilla gruppen, den enskilda undervisningen och vila. Vidare påpekar informanterna att 

alla elever ska få goda förutsättningar för förförståelse och sammanhang och 

utgångspunkten är alltid inkludering även om alla elever alla enskilda lektioner inte 

önskar vara inkluderade rent fysiskt. Oavsett vilket perspektiv informanterna lägger 

störst vikt vid att beskriva är det aldrig sinande arbetet för att få alla elever att känna 

sammanhang, tillhörighet och trygghet den gemensamma utgångspunkten. Att utesluta 

elever från undervisningen i klassrummet, att önska elever till andra 

undervisningsformer eller utsätta en elever för misslyckanden är, enligt utsagorna,  

otänkbart. Vidare ger informanterna uttryck för ett engagerande arbete mot att utveckla 

den enskilda elevens förmågor och strategier, för att alla elever, oavsett svårigheter, ska 

erhålla rättvisa förutsättningar att delta i olika lärande och sociala sammanhang på 

skolan.   

 

7.2 Samsyn och samverkan 
 

Informanterna visar på vikten av samarbete mellan vuxna i skolan, både samverkan 

mellan olika professioner, men även att de som arbetar närmast eleverna behöver vara 

sampratade kring bemötande, anpassningar och strategier för att eleverna ska ha 

möjlighet att lyckas. Flertalet informanter beskriver kollegiala samarbeten där de 

yrkesverksamma utbildat sig tillsammans genom att läsa litteratur och kontinuerligt 

träffas och diskutera innehållet parallellt med uppgifter att applicera i den egna 

verksamheten. Enligt utsagor är syftet med de olika utbildningssatsningarna att ge all 

personal utökade kunskaper och öka samsynen kring bemötande och lämpliga 

anpassningar, inte minst för de elever som har svårt att styra sin affektnivå.  

 
 

Jag är ändå stolt över vår skola på många sätt för vi har haft ett väldigt 

genomtänkt och utvecklande, ja vad säger man… arbete, olika 

projektarbeten som genomsyrat verksamheten här nu i vad är det... fyra 

eller fem år/.../samsynen och liksom röda tråden i det här har varit just 

det här med lågaffektivt bemötande (lärare). 
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Jag tror att mycket av inlärning handlar om trygghet och lågaffektivt 

bemötande skapar trygghet /.../för oss på skolan har ju detta inneburit att 

vi har ett gemensamt synsätt och förhållningssätt till våra barn/.../vi har 

mängder med verktyg och vi använder dem och vi utbildar nya i det och 

det finns andra modeller men vi har ju valt den här vilket gör att… ja vi 

kan hjälpa varandra mycket mer (rektor).  

 

 

 

En elevstödjare berättar om hur mycket enklare livet i skolan blir, både för elever och 

vuxna, om alla yrkesverksamma har viss kunskap om hur elever med utagerande 

beteende fungerar. Olika bemötanden som eleven möter under sin skoldag skapar 

mycket onödig oro, menar informanten, vilket i förlängningen skapar ytterligare 

problem som lätt kunnat undvikas om samsynen kring eleven fungerat. Om vuxna tog 

sig tid att fråga och verkligen lyssna till eleverna så skulle många elever med utagerande 

beteende inte hamna i affekt, berättar samma elevstödjare.  

     Samsyn skapar förståelse och tydlighet både för vuxna och elever precis som bristen 

på samsyn ställer till med problem och ökar graden av misslyckanden enligt 

informanterna. Flertalet informanter beskriver personalomsättning som ett av de största 

problemen i strävan mot samsyn. Informanterna förklarar att även om lågaffektivt 

bemötande uttalat är skolans arbetssätt är total samsyn svårt att nå eftersom personalen 

på de besökta skolorna har olika utbildning och erfarenheter och olika personer med 

olika personligheter lyckas också olika bra beroende av intresse och tro på metoden.  

 

 

För mig är lågaffektivt bemötande i verksamheten just detta att man vet, 

barnen, man känner dem, man har ömsesidighet. Det handlar om att man 

handleder på ett annat sätt och det är ganska tufft ibland för vi har en del 

personal som inte är utbildad också, och då har man många gånger i 

ryggraden att man vill säga till (rektor). 

 

Vi har ju vår egen uppfostran med oss, och den… inte bara vår egen 

uppfostran vi har ju vår egen skoltid också. Det sitter ju i ryggraden och 

vi måste vända på tanken (specialpedagog). 

 

 

Utsagorna visar att flertalet undervisande lärare förstår vikten av och samstämmigt 

praktiserar en tydlig lektionsdesign, oavsett vilket ämne som undervisas. Informanterna 

belyser även betydelsen av att alla elever vet vad som förväntas av dem när de kliver in 

i ett klassrum. Vidare beskriver informanterna att samstämmighet, vad det gäller 

tydlighet och struktur, motverkar problemskapande situationer och i förlängningen 

utagerande beteende. 
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Ledningen har varit väldigt “det här är vårt arbete som vi ska jobba efter” 

och då har man nog mer fått med folk på tåget faktiskt/.../man har ändå 

repeterat det “hur är det nu med lektionsdesign, följer vi den här mallen 

som vi ska göra med mål för lektionen, att vi skriver upp på tavlan vad 

som ska hända liksom och sen sammanfattar på slutet av lektionen” vi 

har repeterat det, checkat av (lärare).  

 

Alla lektioner ska börja med att man skriver upp tiden på lektionen, 

målet med lektionen och arbetsuppgifterna och ett gemensamt avslut, det 

som kanske en del tycker att det gjorde man ju med de yngre eleverna 

och det behöver man ju inte göra nu, de här är ju så stora… men det är ju 

en jättefallgrop och det har ju ingenting med ålder att göra det handlar 

om en struktur och en tydlighet (lärare).   

 

Flertalet informanter betonar vikten av samarbete med hemmet och någon skola har 

också planer på att utbilda vårdnadshavare enligt Ross Greenes CPS-modell. En 

socialsekreterare ser arbetet med lågaffektivt bemötande som ett sätt att skapa ett 

gemensamt språk kring eleverna, inte bara för de yrkesverksamma i skolan utan att 

skolan och andra instanser i samhället börjar använda samma begrepp kring barn med 

utagerande beteende. Vidare beskriver socialsekreteraren att det blir fler möten med 

vårdnadshavare än med elever och samsyn kring lågaffektivt bemötande kan göra att 

elever med problemskapande beteende upplever att vuxna pratar lite mer “likadant” 

hemma som i skolan, vilket i sin tur ökar tryggheten och förståelsen för vad vuxna 

förväntar sig i olika situationer.   

 

7.3 Problemskapande situationer 

Gemensamt för de informanter som deltagit i studien är att de problematiserar kring 

begreppen problemskapande beteende och problemskapande situationer. På olika sätt 

ifrågasätter informanterna vem som äger ett problem och för vem eller i vilken kontext 

ett visst beteende upplevs som ett problem.  

 
Är det problemskapande för oss eller för elever? Det måste man tänka på 

/.../ordet problem, det är negativt för min del istället för att tänka vi har 

lite svårigheter här hur löser vi det, för det är problem. För vem? Vems 

problem är det? (Elevstödjare). 

 

 

 

Jag tror barnen har väldigt höga krav på sig i skolan, det förväntas 

väldigt mycket av dem/…/och det är inte alltid de har förutsättningar att 

leva upp till de kraven, och när kraven blir för stora, eller pressen blir för 

hög då har de inget annat att göra än att protestera mot det och det kanske 

tar sig uttryck i problemskapande beteende och då är det ju vi vuxna som 

kallar det för problemskapande beteende för det behöver ju inte vara det 

för  barnen/…/ från deras perspektiv är det ju en slags strategi att säga 

”nu orkar jag inte mer” (Skolpsykolog). 
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Problem är också ett intressant ord, vad är ett problem? Det är också ett 

supersvårt ord, som vi ser så väldigt olika på (lärare).  

 

 

 

Samtliga informanter lyfter fram perspektivet att det är den vuxne som är den största 

påverkansfaktorn vad det gäller problemskapande beteenden som kan uppstå hos 

enskilda elever i olika situationer i skolan. En specialpedagog uttrycker att det finns 

många vuxna i skolan som är medskapare av elevernas problemskapande beteende, 

vilket till viss del bekräftas av övriga informanter.  

 
Om man bortser från , från bristerna hos barnet, alltså barnet har 

bristfälliga förmågor som påverkar så att barnet inte kan göra rätt. Om 

jag fastnar i hans beteende, felbeteende /…/ istället för att ha förståelse 

för varför det är så, se bakgrunden/…/ då är det jag som skapar 

problemet. (lärare).  

 

 

 

Flertalet av informanterna beskriver problemskapande beteende i första hand som en 

konsekvens av otillräckliga anpassningar, att det är de vuxnas ansvar att se till att 

anpassningarna och kravnivån är så individanpassade att det inte uppstår 

problemskapande beteenden eller situationer kring eleverna med utagerande beteende. 

Flera av informanterna visar tydligt att de sällan tänker kring problemskapande 

situationer som problem i sig utan de försöker istället identifiera elevers bristande 

förmågor och ser istället utvecklingsmöjligheter när det gäller att utveckla dem.   

Att inte skuldbelägga eleverna för vad som inte fungerar i skolmiljön utan att som 

vuxen ta på sig ansvaret, går som en röd tråd genom informanternas berättelser. 

 
Barn slåss inte för att slåss utan barn slåss för att det är deras sätt att säga 

”hej hej, nu är det någonting som inte funkar här,  se mig, lägg märke till 

mig, bekräfta mig, säg att jag är viktig, säg att jag är värdefull” 

(socialsekreterare). 

 

Jag jobbar på det här stället och vi har barn som har svårigheter och det 

är inte bara ett problem för dem, det är ett problem för oss ett gemensamt 

problem faktiskt vi påverkar varandra jag ser det inte som ett problem jag 

ser det som en individ som behöver hjälp och då måste jag hjälpa den 

individen (elevstödjare). 

 

Problemskapande beteende det är väl en fråga om vems perspektiv man 

tar, från det psykologiska perspektivet så är det ju värre med de barnen 

som inte signalerar /…/ med problemskapande beteende, där vi får 

chansen att göra nånting, där får vi chansen att ta vårt ansvar och hjälpa 

barnen, men vi måste börja förstå det tror jag, vi måste se det 

problemskapande beteendet som en gåva (skolpsykolog).  
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Om jag beskriver en problemskapande situation/…/det är ju när någon 

elev gör något som inte förväntas i den stunden, som inte är normen i den 

situationen, när man inte följer strömmen, utan på något vis hamnar 

utanför/…/jag har ju inte lyckats här, jag har ju inte lyckats fånga 

intresset här, kunde jag ha en annan ingång? (lärare). 

 

 

När informanterna beskriver problemskapande situationer och beteenden berättar 

flertalet kring konkreta exempel där fokus ligger på den hjälp eller det stöd elever kan 

behöva för att träna eller kompensera för bristande förmågor. En rektor beskriver det 

som att “hitta den tredje vägen”, att inte stänga ute eleven som inte kan vara tyst  eller 

sitta still när det förväntas utan istället vara nyfikna och ta reda på vad det egentligen är 

som gör att  eleven inte gör det vi förväntar. En lärare berättar om sina 

överenskommelser med sina elever. Genom att tillsammans hitta lösningar som 

fungerar, främst för eleven i fråga men också för gruppen och läraren, så menar läraren 

att det över tid ses att fler och fler elever med bristande förmågor hittar lösningar för hur 

klassrumssituationen ska fungera för alla.  

     En elevstödjare poängterar att det är en elevs berättelser kring vad som är svårt som 

måste ligga till grund för de överenskommelser som görs mellan vuxna och elever i 

skolan.  Elevstödjaren menar att det ligger en fara i när vuxna tenderar att hitta alla 

lösningar åt eleven istället för att ge eleven tid att hitta hållbara lösningar som eleven 

själv tror på.  Av erfarenhet menar samma elevstödjare att de lösningar vuxna 

presenterar ofta är för svåra för eleven att genomföra.  

 
 

Vad är det för någonting som gör att varenda gång vi går ner till  

biblioteket så går du för vi där och då händer detta, vad är det som gör 

det? Alltså att man, man resonerar,man diskuterar, man pratar, man 

skapar ömsesidiga lösningar/.../ att man då utgår från att eleven, om man 

kan så gör man rätt alltså (rektor). 

  

Problemskapande beteende/…/eftersom man saknar en färdighet så är ju 

det problemskapande beteendet det man har med sig för att man inte vet 

riktigt hur man ska göra i en situation. Eftersom man saknar den 

färdigheten så gör man på ett annat sätt. (lärare). 

 

Det kanske är svårt att ställa om från en rast och börja på en lektion 

/…/det kan ju vara svårt att hantera den övergången, det kan ju vara en 

sån färdighet man behöver träna (lärare).    
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7.4 Miljöns betydelse 

Flertalet pedagoger beskriver arbetsmiljön och hur den kan organiseras utifrån elevers 

olikheter. Utsagorna visar att det sätt varpå den pedagogiska miljön i skolans 

verksamhet är utformad, har betydelse för barns och elevers möjligheter till utveckling 

och lärande. Vidare är informanternas uppfattningar att tydlighet och struktur främjar 

det vardagliga arbetet i verksamheten för utagerande barn.  

 
...försöka anpassa miljön, jag har varit inne och hjälpt till mycket med 

det här, just strukturen, att veta vad som ska hända (lärare).    

 

 

Att förbereda eleverna på vad som ska ske, både under schemalagda aktiviteter såväl 

som under fria sysselsättningar är, enligt informanterna, en viktig del inom det 

lågaffektiva förhållningssättet. En lärare beskriver att tydlighet vad gäller dagliga 

rutiner och scheman inverkar på hur eleven kan klara av situationerna i skolan. Vidare 

uttrycker läraren att lågaffektivt bemötande i klassrummet bland annat kan innebära att 

eleven får veta vad den ska göra, hur länge, vad eleven ska göra efter avklarad uppgift 

samt med vem eleven ska arbeta. Dessa förberedande faktorer skapar trygghet och 

struktur i det vardagliga arbetet i skolan.   

 

...steg för steg beskrivningar, och allt här är ju för att förhindra någon 

slags affekt, så tydlighet och strukturer är väl det i grunden, i min vardag,  

med lågaffektivt bemötande (lärare). 

 

 

Några informanter berättar att samverkan mellan socialtjänst, hem och skola kring 

lågaffektivt bemötande skapar förutsättningar  både för hemmet och skolan att bemöta 

eleven utifrån en samsyn på förväntningar och lärande. Genom denna samverkan 

möjliggörs en trygg miljö med ett gemensamt synsätt på utveckling och lärande. 

 
...för barnen så blir det så mycket enklare, för då har de pedagogerna, de 

gör så, och det förväntas av mig, och så kommer jag hem och så pratar 

mina föräldrar lite likadant och då vet jag hur jag ska göra i en miljö som 

jag kanske egentligen skulle spela ut (socialsekreterare).  

 

 

Flera informanter menar att användandet av lågaffektivt bemötande medverkar till att 

skapa en lugn miljö i skolan, vilket leder till ökad arbetsro för eleverna. Enligt 

informanternas utsagor gynnar arbetsron det gemensamma lärandet, både för eleverna 

och pedagogerna. Utsagorna visar även att det av betydelse att utgå från elevers intresse 

och utvecklade färdigheter för att främja lärandet.   
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Några informanter anser att det prioriterade målet är att elever ska uppleva att de lyckas 

i förskoleklassens- och skolans verksamhet.  

 

...man hittar deras intresse och bygger på något som vi kan.../alla är ju 

bra på något (förskollärare).  

 

 

7.5 Relationer och betydelsen av en positiv självbild 

Enligt informanternas beskrivningar är relationen mellan elev och pedagog, att elever 

trivs och upplever trygghet i skolans verksamhet, en främjande faktor i lärprocessen. 

Enligt informanternas utsagor beskrivs lågaffektivt bemötande som en 

anknytningsbaserad teori, där den vuxne behöver kliva fram och ta det fulla ansvaret 

över att skapa en  lugn och trygg relation.   

 
...och med ett lågaffektivt bemötande då behåller vi ändå självkänslan 

och självförtroendet att bli ett skolbarn (specialpedagog). 

 

..lågaffektivt bemötande skapar trygghet.../...det är egentligen grunden att 

männskor  trivs tillsammans och är trygga med varandra, så kan det 

skapa inlärning sen (rektor).  

 

 

I beskrivningarna framgår det att de vuxna som har en nyfikenhet och ett intresse för att 

bygga relationer också är de vuxna som lyckas bäst med att få elever med utagerande 

beteende att trivas och må bra i skolan.  

En förskollärare berättar om hur avgörande det kan vara att den vuxne uppriktigt tycker 

om sina elever och tar sig tid att sätta sig ner och spela ett spel eller läsa en bok för de 

elever som av olika anledningar ofta  hamnar i problemskapande situationer.  

 

En gång sa jag: “Har ni verkligen försökt lära känna? Ni tar alltid ett kliv 

bakåt hela tiden och låter andra gå fram. Försök själv, sa jag och bekanta 

er så ska ni se att det löser sig mycket på vägen” (förskollärare).  

 

 

Att verkligen bry sig om sina elever och ge dem tid och möjlighet till samtal belyser 

även en elevstödjare som en framgångsfaktor i sammanhanget. Utsagorna visar att 

elever med problemskapande beteende vet vilka vuxna de ska vända sig till och vilka 

vuxna som lyssnar när de behöver hjälp. Flera av lärarna beskriver att de lägger mycket 

tid på relationsskapande eleverna emellan genom att lägga stort fokus på elevernas 

starka sidor. Genom att skrika och skälla på elever som misslyckas får övriga elever en 

negativ bild av eleven i fråga, menar informanterna.  
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Enligt utsagorna beskrivs goda relationer vara nödvändigt för att pedagoger tillsammans 

med elever ska kunna hitta effektiva lösningar på de problem som uppstår, samt för att 

kunna bevara just relationen eller möjligheten till samarbete när något misslyckas och 

elever tappat kontrollen över affekter.    

 

…relationen är A och O…/fördelen är…/från elevens sida, att den lär sig 

mer, att den inte känner att den behöver misslyckas och att deras 

självförtroende ökar (lärare). 

 

 

En informant uttrycker att etablerandet av goda relationer yrkeskategorier emellan även 

har betydelse för elevers kunskapsutveckling, då samarbetet mellan skilda professioner 

kan ge ökat stöd i lärandet. Goda relationer ger också en trygghet för de 

yrkesverksamma som lättare kan be varandra om hjälp eller våga erkänna när de 

misslyckas i relationsskapandet med eleverna. En lärare menar att med ett lågaffektivt 

bemötande och med en strävan att skapa goda relationer ges eleven förutsättningar att 

undvika misslyckanden. Då eleven inte behöver uppleva ständiga misslyckanden, ökar 

lärandet och därmed även självförtroendet. Genom att pedagogen tillsammans med 

eleven finner fungerande strategier för social samvaro ökar möjligheten att klara av 

situationer i vardagen, positiva erfarenheter som eleverna förhoppningsvis tar  med sig 

vidare i livet. 

 

...för många av dem har utbrott både hemma och i skolan. Om man med 

ett lågaffektivt bemötande kan hjälpa dem att hitta andra strategier, då 

har de med sig det förhoppningsvis också sen i sitt vuxenliv och det tror 

jag är jätteviktigt (lärare). 

 

 

En informant uttrycker att relationen mellan elev och lärare påverkar inte bara den 

sociala interaktionen utan även elevens intresse och motivation för undervisning. Flera 

informanter lyfter även fram betydelsen av att knyta an undervisningen till elevers 

intressen, vilket kan innebära svårigheter om pedagogen inte för dialog med eleverna 

kring vad som motiverar och intresserar dem.   

 

7.6 Bemötande och affektsmitta 

Intervjupersonerna framhåller betydelsen av att de vuxna i skolan har ansvar för att 

bemöta elever på ett lågaffektivt sätt i problemskapande situationer och aldrig 

skuldbelägga eleverna.  
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Den vuxne innehar även ansvar över att reflektera över sitt eget beteende för att på så 

sätt skapa förståelse för hur det egna beteendet kan påverka elevens agerande. 

 

...den vuxne behöver ta sitt ansvar här, den vuxna kan göra så mycket för 

att hjälpa barnet, men den vuxne behöver också se över sitt eget beteende 

och det tänker jag skapar en fin balans (skolpsykolog). 

 

 

Affektsmitta är något informanterna känner till. Tidsbrist och stress kan få 

konsekvenser så att den vuxne inte uppmärksammar det egna beteende utan låter sig 

smittas av elevens affekt. Flera av informanterna beskriver hur svårt flera av deras 

elever har det med just affektsmitta och några lärare jämför beteendet med hur små barn 

gråter när andra gråter eller skrattar när andra skrattar. Informanterna ger uttryck för att 

en del elever har svårigheter med att avgöra vems känslor som ligger i luften och att det 

då är den vuxnes ansvar att rannsaka sig själv och ifrågasätta vems ilska det egentligen 

är som visas i en specifik situation. Enligt utsagorna är det även pedagogens ansvar att 

förebygga så att problemskapande situationer inte ska uppstå. 

 

...funktionen är att se till att, att begränsa antalet situationer som spårar 

ur.../  (specialpedagog). 

 

 

Att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande är, enligt informanterna, att som pedagog se 

varje elev som en enskild individ med egna individuella behov och förmågor, vilket ger 

elever som inte följer typisk utveckling förutsättningar till utveckling och lärande.  

 

7.7 Lågaffektivt bemötande- möjligheter och hinder 

Informanternas beskrivningar tyder på att lågaffektivt bemötande som arbetssätt bidrar 

till att minska och förebygga problemskapande situationer i förskoleklassens och 

grundskolans verksamheter. Lågaffektivt bemötande skapar även en ökad förståelse för 

elevers bristande förmågor och färdigheter, vilket gör det möjligt för pedagog och elev 

att tillsammans arbeta vidare med att utveckla dessa förmågor. Att de vuxna i skolan får 

utmana sina egna tankar kring problembeteenden och problemskapande situationer ser 

de yrkesverksamma som en möjlighet för elevers utveckling och lärande, i kontrast till  

andra teorier och metoder som i vissa fall utgår från att konsekvenser kan korrigera och 

ändra beteenden.  
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En del människor i skolans värld, de tycker inte det är viktigt, de ska veta 

hut eleverna, du ska säga till dem, man får inte med sig alla även om man 

önskar att det hade varit så (lärare). 

 

 

Enligt informanternas utsagor är lågaffektivt bemötande ett empatiskt förhållningssätt. 

Förhållningssättet handlar inte om att förändra eller korrigera felbeteende, påpekar 

informanterna, utan om att skapa förståelse för vilka hinder och svårigheter som kan 

finnas i den omgivande miljön.  

Genom att bjuda in eleverna till samtal kring vad som upplevs som problemskapande 

och därigenom ge elever möjlighet att själva med vuxnas hjälp hitta lösningar, 

möjliggör att elever blir mer delaktiga i de extra anpassningar som skolan har skyldighet 

att utforma.   

 

...ett helt annat konsekvenstänk.../ bara man korrigerar felbeteende så 

kommer inte.../ elever göra om samma igen...och då får vi gå tillbaka och 

diskutera och prata igen, så det största hindret är oss själva (rektor).  

 

...man ser ju att, ja, det här barnet behöver bli bättre på till exempel 

samarbeta eller övergångar eller nånting, så man tänker ett steg längre så 

(lärare).  

 

 

Hinder som informanterna beskriver bottnar i en otålighet hos de yrkesverksamma. En 

uttalad fallgrop är att vuxna är alltför snabba med att hitta lösningar på det vi i 

vuxenvärlden upplever som problem istället för att lyssna in eleven. Bristen på tid ses 

som ett hinder, speciellt i de fall där elever har många färdigheter som är outvecklade. 

Samarbetet med denna grupp elever beskrivs ta mycket tid i anspråk och när insatserna 

för ökad inkludering inte fungerar så effektivt som varit önskvärt kan vuxna ibland 

tappa tilltron till lågaffektivt bemötande eller tappa tålamodet inför svårigheter kring 

eleven.  

 
Jag tänker att ett hinder kan vara om man inte får stöd i hur man ska 

göra, om det  inte finns utrymme för  dialog och diskussioner i arbetslag 

till exempel (socialsekreterare).  

 

 

 

Utsagorna visar att lågaffektivt bemötande i många fall är ett långsiktigt projekt, vilket 

kan upplevas som ett hinder då pedagogen inte ser en snabb lösning på den problematik 

som utgör ett hinder för verksamheten. En skolpsykolog betonar att elevhälsan inte bör 

begränsa sig till enbart en metod, utan även vara öppen inför personalens och elevernas 

behov. Kring förhållningssättet lågaffektivt bemötande ser inte de yrkesverksamma 

några hinder eller negativa konsekvenser.   
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Några hinder, nej, nej, jag ser hinder att inte använda det för då fastnar 

man i negativ spiral och då istället för att ha förståelse för barnets hinder 

på nåt sätt, då fastnar man i felaktiga beteende.../ tänker man på 

förmågan så ser man förändringarna (lärare).   

 

 

 

Flera av de yrkesverksamma som arbetat medvetet med lågaffektivt bemötande under 

flera års tid beskriver att arbetssättet skapar större möjligheter till arbetsro i 

klassrummet. Den lugna och trygga lärmiljö som beskrivs, kännetecknas av elever som i 

processen erhållit bättre förutsättningar att behålla kontrollen över sina känslor. Några  

informanter beskriver dock att det kan vara ett hinder  att andra elever reagerar negativt 

om pedagoger inte korrigerar ett problemskapande beteende. Informanterna menar att 

det krävs engagemang och gediget arbete i alla klasser kring det faktum att alla elever är 

och har rätt att vara och lära olika i skolan.  

 
...andra hinder är att man ofta tänker vad ska de andra barnen tänka. Det 

hör jag ofta. Om jag inte säger till på skarpen och markerar, vad ska de 

andra barnen tänka?  

(specialpedagog). 

 

Största fördelen, det har blivit lugnare i skolan/.../ mindre slagsmål 

mindre spring i korridorerna under lektionstid. De barnen som var 

utanför klassrummet de är med i klassrummet och lyssnar och sen 

alternativet när de inte klarar det, de vet att det finns alternativ 

(elevstödjare).  

 

 

Informanterna berättar att de vuxna i skolan har blivit mer medvetna om vad 

affektsmitta innebär och vilka konsekvenser affektsmitta kan få för elever med 

utagerande beteende. Ett hinder i arbetet med att hitta fungerande arbetssätt kring elever 

med utagerande beteende är, enligt informanterna, den mänskliga faktorn, att vuxna i 

skolan påverkas och blir provocerade, även om merparten av de yrkesverksamma har 

kunskap om att elevens beteende stegras då den vuxne inte lyckas hålla sig lugn.  

 
Jag tänker såhär… ibland så kokar jag/.../ jag försöker alltid hålla mig 

lugn och jag försöker alltid att, ja, men...resonera på något sätt men 

ibland så går det ju inte/.../ibland så blir man själv provocerad av elever 

(lärare).  
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Utsagorna visar att yrkesverksamma som inte känner sig ha tillräckliga kunskaper vad 

gäller hantering av problemskapande situationer, hög personalomsättning och stora 

svårigheter att rekrytera utbildade pedagoger är bidragande orsaker som kan leda till att 

den lågaffektiva samsynen inte alltid fungerar som den är tänkt i praktiken.  

Otillräckliga kunskaper hos nyanställda eller bristen på ett gemensamt språk bland de 

yrkesverksamma kan, enligt utsagorna, få konsekvensen att ett lågaffektivt bemötande 

upplevs som ett kravlöst bemötande. Däremot kan, enligt informanterna, en stabilitet i 

personalgruppen ge goda förutsättningar för en trygg skolgång för elever med 

utagerande beteende.  

Vidare beskriver informanterna att ett arbetssätt utifrån lågaffektivt bemötande 

möjliggör en samsyn eftersom ett lågaffektivt förhållningssätt och de begrepp som följer 

då känns igen inom samhällets olika instanser.  

 

...fördelarna sett utifrån min profession är dels att vi börjar prata samma 

språk, olika instanser i samhället så att  vi inte har såna stora glapp 

emellan oss.../ så det är en jättestor fördel (socialsekreterare).   

 

 

.  

8 Analys 
 

I detta avsnitt följer analys av resultat, med sociokulturellt perspektiv som 

utgångspunkt. Vi har även valt att fokusera på begreppen institutionaliserat lärande, 

samspel och kommunikation, kontext samt proximal utvecklingszon. Begreppen är 

utvalda från Säljös (2014) texter kring lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Vi har 

även valt att komplettera med Antonovskys (2005) begrepp KASAM, känsla av 

sammanhang, i analysen.  

8.1 Institutionaliserat lärande 

Säljö (2014) menar att institutionellt lärande skiljer sig från övriga former av 

lärandeprocesser som förekommer i andra verksamheter. Informanternas berättelser 

visar på att elever med brister i den kommunikativa förmågan kan uppleva svårigheter i 

att anpassa sig till det institutionaliserade lärandet, som skulle kunna beskrivas som 

skolans traditionella metoder för lärande. Att omväxlande kommunicera genom tal och 

skrift samtidigt med interaktionen med andra elever och vuxna i klassrummet kräver 

förmågor som informanterna upplever att alla elever inte besitter.  
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I skolans verksamhet kommuniceras och förmedlas undervisning oftast parallellt både 

genom tal och skrift (Säljö, 2014). Att som elev inte lyckas leva upp till de 

förväntningar som ställs på samspelet i ett klassrum leder, enligt informanternas 

utsagor, till misslyckanden med konsekvenser som svårigheter med affektreglering och 

förlorad självkontroll. De kravanpassningar som beskrivs som nödvändiga för denna 

grupp av elever ställer, enligt vårt resultat, stora krav även på de yrkesverksamma i 

skolan.  

8.2 Samspel och kommunikation 

Samspelet mellan olika professioner och kunskaper i hur den vuxne samverkar med 

elever kring problemlösning, betonas i studien som betydelsefulla faktorer för huruvida 

alla elever ska erhålla möjlighet till lärande i inkluderande sammanhang.  

Säljö (2014) menar att i ett sociokulturellt perspektiv för individen både en inre och en 

yttre kommunikation, där tänkandet representerar den inre kommunikationen och där 

språket utgörs av det yttre informationsutbytet. Att ta tid i anspråk för att kommunicera 

och försöka förstå utagerande elevers perspektiv på problemskapande situationer kan, 

enligt utsagorna, leda till en ökad förståelse för elevers bristande förmågor. Resultatet 

visar att de yrkesverksammas intresse för att lyssna på det eleverna ger uttryck för 

medverkar till relationsskapande, vilket ger förutsättningar för pedagogers och elevers 

samarbete kring problemlösning.  

8.2.1 Kommunikation och KASAM 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv bidrar språkets kommunikativa funktion till att 

skapa förståelse i sociala samspel (Vygotskij, 1999). Kommunikationen upplevs av 

informanterna som en förutsättning för handledning och samverkan mellan skilda 

professioner. Samspel och tillvaratagande av de olika kompetenser som finns 

representerade i förskoleklassens och skolans verksamhet lyfts fram som en viktig del i 

arbetet med lågaffektivt bemötande. Informanternas beskrivningar av inkludering kan 

tolkas som en väl avvägd skoldag, vilket kan innefatta inkludering i klassrummet, 

individuell undervisning, undervisning i mindre grupp samt tid för rast eller vila. För 

ökad delaktighet och känsla av tillhörighet är miljön och kulturen runt barnet 

betydelsebärande faktorer (Antonovsky, 2005). Även de närmaste individerna 

runtomkring barnet medverkar till barns utveckling av KASAM (a.a).  
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8.3 Kontextens betydelse 

De förskoleklasser och skolor som medverkar i studien visar på en kultur där 

anpassningar av miljön är en självklarhet för att alla elever ska kunna bli delaktiga och 

inkluderade i undervisningen. Vår studie visar att anpassningar av bemötande, lärmiljö 

samt lektionsplanering är framgångsfaktorer i sammanhanget. Informanterna uttrycker 

att ett främjande arbetssätt med struktur och tydlighet vad gäller krav och förväntningar 

är viktiga aspekter inom det lågaffektiva förhållningssättet. Utsagorna visar även att 

vardagliga rutiner inverkar på elevers möjligheter att förstå vad som förväntas. En väl 

genomtänkt lektionsdesign ger, enligt informanterna, eleven tydlig information om vad 

som förväntas, vilket skapar trygghet och sammanhang för elever med utagerande 

beteende. Rutiner skapar trygghet och förutsägbarhet i vardagen tillsammmans med 

andra (Säljö, 2014). Författaren beskriver att de krav och förväntningar som kan 

uppkomma i skilda sammanhang kan balanseras av den trygghet som rutiner kan ge. 

Att kunna hantera växlingarna mellan variation och kontinuitet kräver stöd i att finna 

hållbara strategier för vad som förväntas i skilda kontexter (a.a). Genom kravanpassning 

ges elever “möjlighet att genomföra det som krävs” (Hejlskov Elvén, 2009, s. 85). 

Struktur är ett pedagogiskt verktyg för att anpassa krav på (Hejlskov Elvén, 2009). 

Genom att använda tydlighet och struktur blir de vardagliga aktiviteterna i skolan 

förutsägbara, vilket medverkar till elevers möjlighet till självkontroll (a.a).  

     I ett sociokulturellt perspektiv på elevers utveckling och kunskapande ”finns ingen 

neutral kontext” (Säljö, 2014, s. 144). Vidare menar Säljö (2014) att kunskap och 

kommunikation kan förstås utifrån det sammanhang och den situation de ingår i. För att 

skapa förståelse för svårigheter eller problemsituationer är det av betydelse att kunna 

inta andra perspektiv än det egna (a.a). Informanterna ger uttryck för att lågaffektivt 

bemötande är ett långsiktigt projekt där den vuxne i samspel med eleven arbetar med att 

träna bristande förmågor och outvecklade färdigheter för att för att kunna hantera de 

kontexter de möter i sin vardag.  

 

8.4 Proximal utvecklingszon 

Vygotskij (1999) skriver att barn utökar sina kunskaper och sitt lärande då de får 

möjlighet att befinna sig i den proximala utvecklingszonen. Informanternas 

beskrivningar överensstämmer med Vygotskijs (1999) teori, där eleven med stöd och 

handledning av vuxen utvecklar lärandet vad gäller förståelse av vad som förväntas i de 

olika kontexter och sociala sammanhang eleven möter i förskoleklassen eller skolan.  
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Enligt Vygotskij (1999) kan barn med stöd och hjälp av vuxen eller någon kamrat nå en 

högre nivå i lärandet, för att därefter, i ett senare sammanhang, själv klara av uppgiften.           

 

 

 

9 Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion utifrån studiens syfte, metod och resultat. Vidare ges 

förslag på vidare studier. Syftet med studien är att undersöka några olika professioners 

beskrivningar av förhållningssättet lågaffektivt bemötande med elever med utagerande 

beteende. Vidare vill vi undersöka hur lågaffektivt bemötande inverkar på elevers 

möjlighet till inkludering.  

 

9.1 Metoddiskussion 
 

I studien har ett sociokulturellt perspektiv med kvalitativ intervju som 

datainsamlingsmetod valts. Med hänsyn till tidsapekten finner vi denna metod lämplig 

för vår studie. Kvale och Brinkmann (2009) menar att genom kvalitativ intervju ges 

möjlighet att erhålla individers beskrivningar och upplevelser av skilda fenomen i 

vardagen. I arbetet har en intervjuguide med öppna frågor som kompletterats med 

följdfrågor använts. Vi ansåg metoden som lämplig för studien, då det var intresset för 

några olika professioners beskrivningar av funktionen av lågaffektivt bemötande med 

utagerande elever, samt hur lågaffektivt bemötande inverkar på elevers möjlighet till 

inkludering, som vi var intresserade av att undersöka. En fördel i arbetet var att efter 

utarbetandet av intervjuguiden inleda undersökningen med att genomföra en pilotstudie. 

Resultatet av pilotstudien visade sedan att en intervjufråga behövde omarbetas, då den 

upplevdes snarlik föregående fråga i intervjuguiden. Genom att maila samt även 

personligen dela ut missivbrev gavs informanterna möjlighet till information och 

förberedelse inför intervjuerna.  

     Intervjuerna genomfördes i en avskild och lugn miljö på informanternas 

arbetsplatser. Vid intervjutillfället är det av betydelse att intervjuaren visar förståelse 

och nyfikenhet inför informanternas berättelser (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom 

intervjuarens engagemang skapas förutsättningar för att intervjun ska bli ett berikande 

och lärorikt möte. En kvalitativ intervju är en relationell process, där kunskap kring det 

fenomen som undersöks skapas i interaktionen mellan intervjuare och informant (a.a).  
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Först efter informanternas medgivande spelades intervjuerna in och till hjälp användes 

mobiltelefon och diktafon. Efterarbetet med att transkribera muntligt tal till skriven text 

tog lång tid i anspråk. Texterna bearbetades sedan ytterligare genom att intervjuerna 

skrevs ut på olikfärgade papper. Genom att använda olikfärgade papper kunde mönster 

och kategorier klippas ut från den insamlade datan, vilket underlättade urskiljandet av 

intervjuerna (se 6.5).  

 

9.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt förs diskussion kring betydelsefulla aspekter i resultatet. 

 

9.2.1 Samsynens betydelse för inkludering 

 

I resultatet kan vi utläsa att inkludering utifrån lågaffektivt bemötande möjliggörs 

genom skilda professioners samsyn kring elev och situation. I studien uttrycker 

informanterna att det är gemensamma strategier för bemötande och problemlösning som 

medverkar till att skapa förutsättningar för inkludering. Resultatet visar att inkludering 

kan innebära såväl fysisk inkludering, att alla elever har tillhörighet i en klass eller en 

grupp, som känsla av sammanhang, det vill säga upplevelsen av att få vara medlem och 

ingå i en gemenskap. Informanterna problematiserar kring fokus på rumslig inkludering 

och vi känner igen beskrivningarna från våra egna verksamheter. En fråga som kan 

diskuteras är huruvida elever kan vara inkluderade utan att vara rumsligt inkluderade 

och hur pedagoger kan bidra till att skapa känsla av sammanhang för alla elever. En 

sådan diskussion kan med fördel börja med att de yrkesverksamma reflekterar över hur 

de själva tolkar begreppen inkludering och integrering. Som vi ser det är samsyn kring 

begreppens betydelser en nödvändighet för att motverka att de yrkesverksamma 

omedvetet pratar om olika saker när de lyfter frågor kring inkludering.  

     I kollegiala samtal eller handledning kan inställningar och erfarenheter synliggöras 

och kopplas till Lintons (2015) och Matsons (2017) forskning som belyser just 

påverkansfaktorer som erfarenhet, inställning, samverkan och tidigare/senare utbildning 

som avgörande. Kanske är det just denna typ av samtal som förekommit i de 

fortbildningar som flera av informanterna deltagit i, eftersom vårt resultat visar få svar 

som är av avvikande art. I Pallas (2011) forskning framkommer att lärare har ett 

komplext pedagogiskt uppdrag genom att både skapa goda möjligheter för utveckling, 

fostran och lärande i förskolans verksamhet parallellt med kravet på att skapa 

inkludering och utforma lärmiljön utifrån varje barns förutsättningar.  



  
 

46 

Bigsten (2015) kopplar samman inkludering med rätten till tillhörighet och betonar 

miljöns utformning som betydelsefull för elevers upplevelse av samhörighet och 

delaktighet. Lutz (2009) menar att när svårigheter med inkludering uppkommer är det 

lärmiljön i förskolan eller skolan som är i behov av översyn. I vår studie framkommer 

att inkludering i informanternas verksamheter i förskoleklass och skola till stor del 

handlar om anpassningar av både lärmiljö och bemötande, med fokus på elevers skilda 

behov och förmågor. Det anser vi visar på att personalen skiftat perspektiv från ett 

integrerat synsätt till ett mer inkluderande perspektiv.  

     Flera av informanterna kopplar samman samsynen mellan olika professioner med 

möjligheten till lyckad inkludering. De yrkesverksamma visar även på att 

verksamheterna möjliggjort det samarbete som beskrivs som avgörande för att elever 

ska klara av svårigheter, utveckla sina förmågor och få lyckas i de sammanhang de 

befinner sig i. Genom att lyssna till flera olika professioners beskrivningar kan vi se att 

intresset för samverkan kring elever i behov av särskilt stöd löper som en röd tråd 

genom informanternas svar. Att som vuxen ta ansvar för att lösa de problem som 

uppstår samt att undanröja hinder för enskilda elever, verkar vara en självklarhet för 

informanterna. Vi kan skönja vidareutveckling av gemensam samsyn och samarbete i 

det lågaffektiva förhållningssättet, vilket inverkar positivt även i möten med 

vårdnadshavare och andra instanser i samhället. I vår studie ger informanterna uttryck 

för att samsyn kring lågaffektivt bemötande leder till att eleven blir bemött på samma 

sätt i skolan och i hemmet, vilket skapar möjligheter till elevens förståelse av 

förväntningar.   

     Vi upplever att kategorierna inkludering och samsyn kompletterar varandra, då båda 

beskrivs utifrån vikten av olika professioners samverkan. Som blivande 

specialpedagoger har vi, genom handledning, utvecklingsarbete samt hur vi formulerar 

oss i pedagogiska utredningar, möjlighet att påverka skolverksamheten. 

Förändringsarbete är en process och som blivande specialpedagoger är resultaten i vår 

studie intressanta, då samverkan visat sig vara en av de aspekter vi kommer behöva 

prioritera i vårt kommande uppdrag. 

     Greenes (2017) tankar kring implementering av CPS- modellen och hur vi kan 

involvera förskole- och skolpersonal i studiecirklar i samarbetsmodellen, inger 

förhoppningar om en skola med ökad grad av inkludering.  
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Informanterna beskriver, i överensstämmelse med Greene (2017), att skolledningens 

intresse och engagemang samt vårdnadshavarnas delaktighet skapar förutsättningar för 

att arbetet med modellen ska lyckas. De förskoleklasser och skolor som medverkar i 

studien, visar på många års gediget arbete för att implementering av lågaffetivt 

bemötande ska genomsyra verksamheterna. Utsagorna visar att lågaffektivt bemötande 

inte är en snabb åtgärd utan ett långsiktigt projekt i det proaktiva arbetet med att 

förebygga och minska problemskapande beteende och problemskapande situationer, 

vilket av informanterna upplevs som hinder då pedagoger önskar se snabba resultat i 

arbetet. Implementering av gemensamt arbetssätt är ett långsiktigt arbete som ibland kan 

stagnera, beroende på olika faktorer såsom brist på utbildad personal eller hög 

omsättning av yrkesverksamma. 

 

9.2.2 Problemskapande situationer 

Vi har valt att benämna denna rubrik problemskapande situationer, då det utifrån 

resultatet i vår studie framkommer att situationer i lärmiljön samt otillräcklig 

kravanpassning kan vara bidragande orsaker till problemskapande beteende. Således vill 

vi fokusera på problemskapande situationer och hantering av dessa. 

     I resultatet kan vi utläsa att informanterna problematiserar och analyserar kring 

begreppen problemskapande beteende och problemskapande situationer. I vår 

undersökning framkommer att vuxna är de största påverkansfaktorerna vid 

problemskapande situationer, vilket är en intressant aspekt att reflektera kring i vårt 

blivande yrke som specialpedagoger. Pedagoger i förskolans och skolans verksamheter 

är de målgrupper vi riktar oss till när vi arbetar på grupp och organisationsnivå för att 

skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever.  

     Inom modern forskning finns skilda perspektiv på ansvar kring beteende (Hejlskov 

Elvén & Kosner, 2017). Enligt Foran et al (2015) utgår ABA-modellen från att positiv 

förstärkning med belöningar kan medverka till att individen ändrar sitt beteende. En 

tolkning som kan göras är att det då är barnet eller eleven som har ansvar för sitt 

beteende och att det inte är situationen eller den omgivande miljön som bör ställas inför 

kritisk granskning.  Hejlskov och Kosner (2017) lyfter fram att det är genom de vuxnas 

ansvarstagande som förutsättningar för ett utforskande och individuellt anpassat 

arbetssätt kan skapas, vilket även medverkar till att minska tillfällen av 

problemskapande situationer.  
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Även Greene, Stuart Ablon och Martin (2006) betonar vikten av medvetenhet kring att 

för höga krav i förhållande till förmågor och färdigheter, kan leda till problemskapande 

beteende. Hejlskov Elvén (2009) skriver om betydelsen av att  anpassa krav och 

förväntningar utifrån elevers förmågor och färdigheter för att elever ska ges möjlighet 

att behålla självkontrollen och klara av de olika situationer de möter under en skoldag. 

Vidare skapar även trygghet och struktur förutsättningar för elever att få lyckas (a.a). Vi 

anser att de yrkesverksammas berättelser om trygghet i form av förutsägbarhet och 

struktur i vardagen inverkar på elevers möjligheter att behålla självkontrollen och 

fungera inom förskoleklassens eller klassens ram. För att lyckas med kravanpassning är 

skapandet av goda relationer, vilket även flertalet av informanterna ger uttryck för, 

betydelsefullt i arbetet hantering av utmanade beteende.  

     Goda relationer är även en förutsättning för problemlösning i samarbete, då den 

vuxne i Plan B bjuder in eleven till samarbete kring hur problem kan lösas (Greene, 

2017). Problemlösningen bör vara realistisk att utföra och godtagbar för båda parter för 

att den ska fungera på ett tillfredsställande sätt (a.a). Detta verifieras av informanterna 

genom deras berättelser kring situationer då samarbetet varit mindre framgångsrikt och 

att det vid eftertanke visat sig att lösningarna inte varit möjliga att genomföra.  

Under arbetes gång har vi reflekterat kring att snabba effektiva lösningar utifrån 

pedagogers perspektiv sällan är förankrade hos eleverna. En fråga är hur pedagoger 

genom problemlösning i samarbete med elever kan skapa förutsättningar för alla elever 

till att nå kunskapskraven i skolan.  

 

9.2.3 Lågaffektivt bemötande, möjligheter och hinder 

I vår studie uttrycker informanterna att utifrån lågaffektivt bemötande är det de vuxna 

som ansvarar för att bemöta elever i problemskapande situationer på ett lågaffektivt sätt. 

Enligt vår tolkning av resultatet är det vuxnas ansvar att reflektera kring det egna 

beteendet för att erhålla förståelse för hur det egna beteendet kan påverka elevers 

reaktioner och agerande. Utsagorna visar att vissa elever smittas av pedagogers eller 

andra elevers känslor och det är då pedagogers ansvar att arbeta proaktivt och förebygga 

så att inte problemskapande beteende uppstår. Resultatet visar att lågaffektivt 

bemötande bidrar till att förebygga och därmed minska problemskapande beteende och 

problemskapande situationer, då lågaffektivt förhållningssätt utgår från att arbeta med 

och utveckla elevers bristande förmågor och outvecklade färdigheter.  
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I vår studie framkommer att lågaffektivt bemötande inte handlar om att korrigera 

elevers felbeteende, utan om att undersöka vilka svårigheter som kan finnas i skolans 

lärmiljö. Att tillämpa lågaffektivt bemötande innebär att reflektera kring faktorer som 

kan orsaka utagerande beteende och att använda ett förebyggande arbetssätt för att 

eliminera svårigheter (McDonnell et al, 2015). Resultatet visar att pedagoger upplever 

andra elevers negativa reaktioner som hinder, då pedagoger inte korrigerar 

problemskapande beteende. Otillräckliga kunskaper inom lågaffektivt bemötande kan 

leda till att lågaffektivt bemötande upplevs som ett kravlöst förhållningssätt. Vi tolkar 

det då som att implementering av lågaffektivt bemötande inom flera professioner i 

förskolans och skolans verksamheter är en förutsättning för att skapa en skola för alla.  

 

9.3 Sammanfattning av metod- och resultatdiskussion 

Som datainsamlingsmetod finner vi att intervju är ett lämpligt redskap för att erhålla 

några professioners beskrivningar och upplevelser av lågaffektivt bemötande. Genom 

användningen av öppna frågeställningar har nyanserade framställningar erhållits. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att intervjuer som inleds med öppna och beskrivande 

frågeställningar skapar möjligheter att erhålla informanters mångfacetterade skildringar 

och upplevelser av det innehållsområde som är tänkt att studeras. Utarbetandet av 

intervjuguide samt  genomförandet av en pilotstudie medförde god förberedelse inför de 

stundande intervjuerna. Transkribering och bearbetning av den insamlade datan tog 

emellertid lång tid i anspråk. Användning av olikfärgade papper underlättade urskiljning 

och analys av utsagorna. Vi finner att det gedigna arbetet med transkribering och analys 

är betydelsefullt för framställningen av resultatet.  

     Det resultat som framkommit genom intervjuerna visar på samsynens betydelse för 

inkludering. Informanterna ger uttryck för att skilda professioners samsyn kring 

lågaffektivt bemötande är en  förutsättning för att elever ska förstå vad som förväntas i 

olika situationer. Vidare visar resultatet att utgångspunkten i lågaffektivt bemötande är 

att arbeta med och utveckla barns och elevers outvecklade färdigheter och bristande 

förmågor. Implementerings betydelse för samsyn kring lågaffektivt bemötande är 

ytterligare en aspekt som framkommer i resultatet, vilket leder till reflektion kring hur 

den pedagogiska verksamheten i förskola och skola ska kunna organiseras för att 

möjliggöra en förskola och skola för alla.  
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9.4 Förslag till vidare studier 
 

I vår studie intervjuades några professioner, samtliga verksamma inom förskoleklass 

och grundskola. Ett förslag på fortsatta studier hade varit att även undersöka lågaffektivt 

bemötande i förskolans verksamhet. Informanterna uttryckte att vårdnadshavare skulle 

erbjudas utbildning i CPS-modellen och forskning kring vårdnadshavares upplevelser 

och tankar kring lågaffektivt bemötande är ytterligare förslag till vidare studier inom 

området. Att undersöka effekter av användandet av CPS-modellen och lågaffektivt 

bemötande eller komplettera studien med observationer, hade också varit intressant och 

skulle kunna möjliggöras i en större studie med ett större tidsspann. Att komplettera 

studien med observationer skulle även kunna innebära att vi som forskare minskar 

avståndet mellan verkligheten och hur verkligheten beskrivs av informanterna. 
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11 Bilagor 
Här följer Missivbrev. 

 

11.1 Bilaga A, Missivbrev 

Hej. 

Vi är två studenter, Britt-Marie Mattsson och Sandra Vogel, som studerar till 

specialpedagoger på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu börja skriva vårt 

självständiga examensarbete som är en studie med specialpedagogisk inriktning. Syftet 

med vår studie är att undersöka hur yrkesverksamma inom förskola och skola beskriver 

förhållningssätt och bemötande i mötet med barn och elever med utagerande beteende. 

Vi vill även undersöka hur yrkesverksamma beskriver lågaffektivt bemötande som 

metod i verksamheten. I examensarbetet har vi fördjupat oss i tidigare forskning och i 

vår studie önskar vi intervjua yrkesverksamma inom förskolans och skolans verksamhet 

för att erhålla kunskaper inom området. Intervjuerna kommer att spelas in. 

Vi hoppas på Ert samtycke till deltagande i studien och vi vill informera om att 

deltagandet är frivilligt och att Ni kan avbryta Er medverkan när Ni vill. Enligt 

konfidentialitetskravet kommer vi att avidentifiera alla namn på personer, skolor och 

orter, samt skydda det insamlade materialet från att kunna identifieras. Det insamlade 

materialet kommer endast att användas i forskningssyfte för vårt självständiga arbete 

och kommer efter studiens godkännande att raderas. 

Vi hoppas på Ert deltagande. 

Vänliga hälsningar 

Britt-Marie Mattsson 

Email: bm222db@student.lnu.se 

Mobil: 0767718275 

och 

Sandra Vogel 

Email: sp222dh@student.lnu.se  

Mobil: 0704850871 

Handledare: Marianne Björn, Linnéuniversitetet 

Email: marianne.bjorn@lnu.se        
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11.2 Bilaga B, Intervjuguide 
 

o Vilket yrke har du? 

o Hur länge har du arbetet här? 

o Trivs du? 

o Har du fått fortbildning i lågaffektivt bemötande? 

o Berätta om vad begreppet inkludering innebär för dig? 

o Berätta om lågaffektivt bemötande? 

o Beskriv funktionen av lågaffektivt bemötande i verksamheten? 

o Berätta om fördelar med lågaffektivt bemötande? 

o Berätta om hinder som kan uppstå i användandet av lågaffektivt bemötande? 

o Hur beskriver du problemskapande beteende? 

o Hur beskriver du problemskapande situationer? 

o Beskriv lågaffektivt bemötande i ett inkluderingsperspektiv? 

o Är lågaffektivt bemötande allas arbetssätt? 

 

 


