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Abstrakt 
 

Syftet med studien är att göra en kritisk granskning om lågaffektivt bemötande fungerar 

som ett verktyg vid hantering av problemskapande betenden i olika situationen när det 

handlar om barn och elever. Vidare vill vi undersöka om pedagogerna har ett behov av 

ett verktyg samt om de pedagoger som använder sig av lågaffektivt bemötande 

beskriver att de varit hjälpta av verktyget. Studiens tanke är att få fram respondenternas 

upplevelser i det verkliga livet och därför  inspireras studien av en fenomenologisk 

ansats med kvantitativa enkäter och kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Enkätfrågorna i den kvantitativa studien besvarades av 379 respondenter som har någon 

form av pedagogisk utbildning. Studien kompletterades med fem respondenter med 

standardiserade frågor i den kvalitativa intervjun, där samtliga respondenter har 

genomgått utbildning inom lågaffektivt bemötande. Resultatet visade att vi genom 

denna studie inte kunde påvisa några resultat som påvisade att lågaffektivt bemötande 

var ett fungerande verktyg när det gäller att hantera problemskapande situationer i mötet 

hos barn och elever. Vi kunde genom studien se att pedagoger efterfrågar ett verktyg för 

att bättre kunna undvika konfliktsituationer samt att de pedagoger som hade använt sig 

av ett lågaffektivt bemötande hade upplevelsen av att det var ett fungerande verktyg. 
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 Inledning 
I vår yrkesroll som pedagoger har vi mött andra pedagoger som beskriver att de möter 

”de där barnen/eleverna” som utmanar omgivningen med sitt beteende i de pedagogiska 

verksamheterna. Barnen/eleverna uppfattas, av pedagogerna, som provocerande genom 

att de inte följer de så kallade ordningsreglerna och på så sätt gör pedagogerna osäkra på 

hur de ska agera. Pedagogerna uttrycker en frustration och uppgivenhet inför hur de ska 

hantera dessa situationer i de olika pedagogiska verksamheterna. Pedagogerna förklarar 

då att risken finns att det tillämpas metoder som kan ha motsatt effekt på barnet/eleven 

och som i längden kan skapa ett problemskapande beteende som kan vara svår att ta sig 

ur. Ytterligare kunskap kring hur pedagoger ska hanterar alla olikheter är ett behov som 

uttrycks i verksamheterna. Detta har vi fått till oss genom egen erfarenhet, sociala 

medier, nyheter, dagspress och andra forum. 

 

I förskolan och skolans värld talar pedagogerna ofta om pedagogiska verktyg som ska 

vara till hjälp och stöttning. Det kan handla om pedagogisk dokumentation, IKT eller 

andra strategiska hjälpmedel. Vi vill med vår studie titta på verktyg som kan vara till 

hjälp för pedagogerna när de ska bemöta barn eller elever så att de undviker att hamna i 

problemskapande situationer. Lågaffektivt bemötande är ett relativt nytt begrepp som vi 

stött på i flera sammanhang under den senaste tiden. I bland annat sociala medier har det 

skapas grupper där både föräldrar och pedagoger hyllar detta arbetssätt. Även i vår 

hemkommun talas det om lågaffektivt bemötande och personal inom elevhälsan har 

varit på föreläsningar och tagit del av litteratur. Detta har lett till att vi har funderat på 

hur vi som specialpedagoger ska ställa oss till detta arbetssätt. Är det detta verktyg som 

kan vara användbart för pedagoger? Efterfrågar pedagoger denna typ av verktyg för att 

lära sig att hantera problemskapande situationer? Vi vill med vår studie få en fördjupad 

förståelse och kunskap kring hur arbetet med barn och elever som hamnar 

i  problemskapande situationer kan få bättre förutsättningar. Vi är i vår studie nyfikna på 

att undersöka om pedagoger inom förskola och skola anser att lågaffektivt bemötande 

kan minska mängden problemskapande beteenden och situationer och om det 

därigenom skapar större möjligheter för utveckling och lärande hos barn och elever. 

 

Skollagen (SFS 2010:800), läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16) och läroplanen för 

skolan (Lgr 11) pekar  alla i riktningen att ett förhållningssätt med fokus på att möta alla 

barn och elever utifrån deras individuella förutsättningar ska finnas implementerade på 

alla pedagogiska verksamheter. Även Utbildningsdepartementet skriver under rubriken 

”Hög kompetens och professionalism hos lärare och annan skolpersonal ” om hur viktig 

kompetensen är hos pedagoger som möter barn och elever och att detta inte bara gäller 

specialpedagoger och speciallärare utan att alla pedagoger “naturligtvis måste ha 

relevant utbildning” (SOU 2016:46, s 305). Vidare står det att det är nödvändigt med 

kortare fortbildningar för berörda pedagoger då detta kan öka pedagogernas “teoretiska 

kunskaper och förändra deras agerande gentemot eleverna” men att detta tyvärr inte sker 

idag (SOU 2016:46, s 313). Detta indikerar ytterligare på att ett verktyg som underlättar 

bemötandet av alla barn och elever gynnar verksamheten utifrån våra styrdokument. 

 

Kierkegaard betonar etiken kring individens olikhet och unika position i dikten Till 

eftertanke:  

 ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, 

måste jag först finna henne där hon är och börja just där”  

(Kierkegaard 1859).  
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 Syfte  
Syftet med studien är att göra en kritisk granskning av om lågaffektivt bemötande 

fungerar som ett verktyg vid hantering av problemskapande beteende  i olika situationer 

när det handlar om barn och elever. Vidare vill vi undersöka om pedagogerna har ett 

behov av ett verktyg samt om de pedagoger som använder sig av lågaffektivt bemötande 

beskriver att de varit hjälpta av verktyget. 

 

2.1 Problemformuleringar 

 

• Hur ser pedagoger på lågaffektivt bemötande som ett verktyg som kan fungera 

till hjälp när de ska möta barn och elever i problemskapande situationer?  

 

• Beskriver pedagogerna att de upplever att de är i behov av ett verktyg för att 

hantera barn och elever i problemskapande situationer? 

 

• Hur har pedagoger som fått utbildning i lågaffektivt bemötande upplevt att 

förutsättningarna för att hantera problemskapande beteende förändrats? 
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 Bakgrund 

3.1  Lågaffektivt bemötande 

Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) beskriver att lågaffektivt bemötande både är ett 

förhållningssätt och några praktiska metoder där fokus är att hantera och minska 

beteendeproblem i vardagen. Även Havelius Chipumbu (2016) skriver att ”det 

lågaffektiva bemötandet är ett synsätt med metoder som är utvecklade för att hantera 

problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt” (s. 21). Det lågaffektiva 

bemötandet bygger på en etisk grundsyn skriver Hejlskov Elvèn (2018) där han menar 

att alla har rätt att säga nej medan den pedagogiska uppgiften består i att individen ska 

säga ja.  

 

Greene (2016) skriver att det finns många vuxna som inte reflekterar över vilket 

bemötande eller förhållningssätt som de har till barn och elever. För att kunna hjälpa 

barn med beteendeproblem så är det den vuxnas inställning som måste förändras. Det 

finns många vuxna som tror att barn med utmanande beteende inte vill uppföra sig 

istället för att ha inställningen ”barn gör rätt om de kan” (Greene, 2016, s 29). Genom 

att pedagogen har inställningen ”barn kan om de bara vill” så försöker pedagogen 

övertyga barnet/eleven att vilja lyckas med hjälp av belöningar eller straff. Har 

pedagogen istället inställningen att ”barn gör rätt om de kan” utgår pedagogen från att 

om bara barnet kunde göra rätt så skulle det försöka. Skulle barnet mot förmodan inte 

göra rätt så måste det ”saknas några av de färdigheter som behövs för att hantera livets 

utmaningar på ett funktionellt sätt” (Greene, 2016, s 29). Då gäller det enligt Greene att 

kartlägga vilka färdigheter och förmågor som saknas för att kunna stötta barnet/eleven 

där hen är med ett lågaffektivt bemötande.  

 

Havelius Chipumbu (2016) skriver att etiken bakom det lågaffektiva synsättet anses ha 

vissa delar gemensamt med andra förhållningssätt och metoder och ett exempel är att 

den humanistiska människosynen har samma grundläggande syn. Det var Abraham 

Maslow, tillsammans med några andra psykologer, som myntade själva termen 

humanistisk psykologi under tidigt 1960- tal. Havelius Chipumbu likställer det 

humanistiska synsättet mot det lågaffektiva bemötandet med Greenes ”barn gör rätt om 

de kan” med att båda dessa synsätt fungerar både inför barn och vuxna oavsett ålder. De 

faller båda in under de fyra grundläggande demokratiska etiska principerna som är 

godhetsprincipen, människovärdesprincipen, autonomiprincipen och rättviseprincipen. 

Vidare skriver författaren att vid det lågaffektiva bemötandet så räcker inte dessa fyra 

principer till utan det behövs även en etik som tar hänsyn till ”människors olika och 

unika utgångspunkter” (Havelius Chipumbu, 2016, s. 24). Författaren menar vidare att 

här måste de vuxna ha ett synsätt där de har en ökad förståelse för olikheter och en 

acceptans samt respekt. 

 

När Havelius Chipumbu (2016) har studerat den teoretiska bakgrunden till lågaffektivt 

bemötande hittar han att de flesta företrädarna till det lågaffektiva synsättet landar inom 

den positiva psykologin som fokuserar på det psykologiska välmåendet. Den 

amerikanska psykologen Martin Seligman (2018) har inom den positiva psykologin 

föreslagit fem mätbara grundpelare som stimulerar välbefinnande som kallas för 

PERMA-modellen och det är positiva känslor, engagemang, relationer, meningsfullhet 

och uppnåelse. Seligman (2018) hävdar att om man arbetar efter denna modell bidrar 

det till att bygga upp ett välbefinnande hos alla runt omkring. Havelius Chipumbu 
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(2016) skriver att man använder sig av Seligmans modell och arbetar för ett 

välbefinnande hos alla så arbetar man på ett lågaffektivt sätt då lågaffektivt bemötande 

har sitt fokus i att minska negativa känslor och lidande. Mår individen bra och känner 

självbestämmande och upplever självkontroll är det lättare att inte hamna i inre kaos. 

  

3.2 Lågaffektiva metoder 

Hejlskov Elvèn, Veje och Beier (2012) skriver att individer med utvecklingsrelaterade 

funktionsnedsättningar kan vara väldigt känsliga för uttryck hos andra individer och det 

blir en s.k. affektsmitta. När den vuxna blir arg, ledsen, stressad eller frustrerad så 

smittas den känslan av till barnet/eleven. Därför är det viktigt att pedagogen försöker att 

begränsa sina affektiva uttryck för att barnet/eleven ska kunna bevara kontrollen över 

sig själv. För att arbeta på detta lågaffektiva bemötandet finns några enkla och konkreta 

affektiva metoder som man kan använda. Det första är att undvika ögonkontakt längre 

än två till tre sekunder då det anses som en dominerande gest. Det är även viktigt att ge 

utrymme och respektera den privata sfären genom att ta ett steg bakåt eller låta 

barnet/eleven springa iväg om hen vill vara ensam ett tag. Utrymmet ska ges pga. av att 

den vuxnas negativa känslor påverkar ju närmre varandra man är, lite tid gör att 

”kaoset” eventuellt hinner lägga sig. Stå gärna på sidan om barnet/eleven vid en 

situation som innebär krav och slappna av i kroppen och musklerna. Märker man att 

barnet/eleven ändå blir stressad över situationen kan man sätta sig ner för då utstrålar 

man lugn istället för den energi man utstrålar när man står upp. I en stressad situation så 

är det inte mer energi som barnet/eleven behöver utan ett lugn (a.a).      

  

Dessa ovan nämnda lågaffektiva praktiska metoder ger goda förutsättningar, menar 

Havelius Chipumbu (2016) för ett hållbart förändringsarbete i de olika verksamheterna 

om det praktiseras så som det är tänkt och att syftet är rätt. Insatserna till lågaffektivt 

bemötande är tänkta att användas förebyggande för att minska de kaotiska och 

problematiska situationerna. Insatserna bör därför fokuseras på det förebyggande arbetet 

när det gäller att minska “kaoskänsla” hos barnet/eleven och försöka undvika 

sammanbrott. Genom att pedagogerna avger “rätt känsla” och lär sig att behärska och 

hantera beteenden med hjälp av dessa ovan nämnda metoder så menar Hejlskov Elvèn 

(2018) att det har stor betydelse för om det blir ett problemskapande beteende eller inte.  

 

3.3 Problemskapande beteende 

Chan, Arnold, Webber, Riches, Parmenter och Stancliffe (2012) definierar ordet 

utmanande eller problemskapande som störande och provocerande. Det är hur en person 

beter sig mot andra människor som inte är acceptabelt, d.v.s. som bedöms vara i så stor 

svårighetsgrad och att vara av så stor betydelse men som även är återkommande. Det är 

ett beteende som beskrivs som en handling eller reaktion pga. av situation eller 

omständighet. En som har en annan åsikt angående detta är Hejlskov Elvèn (2018) som 

skriver att ett problemskapande beteende ofta definieras utifrån beteendet där 

omgivningen runt omkring vill förändra ett beteende hos individen.Själv vill författaren 

definiera problemskapande beteende som ett beteende som upplevs som ett problem av 

pedagogerna. Vidare menar författaren att ett beteende aldrig uppstår i ett vakuum utan 

det sker alltid i samspel med omgivningen. Edfelt (2017) har utifrån handledningsmöten 

och utbildningar identifierat några återkommande situationer som han anser att 

pedagogerna ofta uppger som negativa beteenden hos barnet/eleven. De beteenden som 

uppfattas som negativa eller problemskapande är när barn/elever slår på andra, bits, ger 

tjuvnyp eller tar leksaker från dem, säger nedlåtande kommentarer till kompisar eller 
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pedagoger, impulsiva handlingar, vägran att göra det man blir tillsagd att göra, lyssnar 

inte, inte kunna vänta på sin tur eller vara med på samlingen, svår att nå osv. 

  

Hejlskov Elvèn (2018) skriver att det i förskolan och skolan oftast upplevs som att det 

är barnet/eleven som har problem när det egentligen är pedagogerna som upplever 

barnets/elevens beteende som ett problem. Beteendeproblem handlar oftast om vilka 

förutsättningar barnet/eleven har för att klara av de krav som vardagen ställer på dem. 

Dessa orsaker kan ha en mängd olika faktorer som varierar från barn till barn och 

situationer. För att minska problem av detta slag så menar författarna att pedagogerna 

måste skapa förutsättningar och göra de olika situationerna begripliga för att 

barnet/eleven ska kunna uppföra sig. För beteendeproblem är en del av vardagen som 

hör till och inte en avvikelse från det vanliga om pedagogerna har ett professionellt 

förhållningssätt. Det gäller som pedagog att analysera och hitta situationer där det ställts 

ett överkrav på barnet/eleven och hitta lösningar på problemet (a.a). För allt 

problemskapande beteende har en orsak skriver Hejlskov, Jørgensen, Veje och Stolt 

(2016) och erfarenhet visar att det är just för att det ställs för höga krav på 

barnet/eleven. Känner sig barnet/eleven pressat kan det sedan visa sig i ett beteende där 

individen spottar, skriker eller slåss för att skapa plats omkring sig. Detta bör man som 

pedagog se som frustration och vanmakt från barnets/elevens sida och inte se reaktionen 

som viljestyrd (a.a).    

 

För de flesta barn och elever kan uppföra sig skriver Hejlskov Jørgensen, Veje och Stolt 

(2016) och generellt uppvisar de flesta barn/elever ett beteende som pedagoger förstår 

och kan hantera. Ibland uppstår dock fall där ett barns/elevs beteende kanske ligger 

utanför pedagogens referensramar vilket kan leda till att det blir svårare att hantera eller 

acceptera beteendet och detta kan då kallas för problemskapande beteende av 

pedagoger. Författarna delar in det problemskapande beteendet i två kategorier, farligt 

och ofarligt beteende. Visar barnet eller eleven ett självskadebeteende så är det farligt 

och ska åtgärdas direkt medan man vid ofarligt beteende kan avvakta. Oavsett om 

beteendet är farligt eller ofarligt ska man titta på de bakomliggande orsakerna och 

arbeta med lösningar. Problematiken med ett problemskapande beteende är att det kan 

upplevas som väldigt provocerande eftersom det utmanar de vuxnas auktoritet och kan 

medföra känslor av otillräcklighet hos pedagogerna om man inte har verktyg för att 

hantera utmaningarna (Hejlskov & Jørgensen, 2016). 

 

Chan, Arnold, Webber, Riches, Parmenter och Stancliffe (2012) vill att ordet 

utmanande beteende istället skulle ersättas med ordet beteende av oro. Författarna 

menar att definitionen av begreppet oro väcker en känsla av sympati hos den som 

observerar beteendet och agerar då på ett annat sätt än vid ordet utmanande beteende. 

Det är nämligen den professionellas ansvar att analysera de bakomliggande orsakerna 

till beteendet och ha ett sympatiskt gensvar och medkänsla till individen. Författarna 

skriver att det är viktigt att identifiera dessa individer som behöver specialiserat stöd. 

Genom att de professionella identifierar orsakerna till en persons beteende av oro kan de 

agera genom att göra förändringar i miljön istället för att gå i affekt mot individerna för 

att vinna kampen. För man ska inte se beteendet som barnets/elevens problem enligt 

Hejlskov Jørgensen, Veje och Stolt (2016) utan istället se det som en situation där 

barnet/eleven saknade förmågan eller förutsättningarna för att hanterar det. På detta sätt 

kan man undvika att förvärra beteendet och istället arbeta förebyggande. Författarna 

skriver att oftast är utgångspunkten för det problemskapande beteendet ett direkt resultat 

av en känslomässig reaktion och kan man analysera och hantera känslointensiteten så är 

det större chans att lyckas i det förebyggande arbetet.   
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Att förändra eller hantera ett problemskapande beteende behöver man enligt Havelius 

Chipumbu (2016) bra specialpedagogiska insatser som kompenserar och kravanpassar 

situationen genom ett lågaffektivt bemötande. Vidare skriver författaren att det finns 

“tre grundläggande pedagogiska principer som bör vara centrala i alla metoder” (s. 30) 

och de tre principerna är ansvarsprincipen, kontrollprincipen och principen om 

affektsmitta och spegelneuronprocesser (Havelius Chipumbu, 2016). När det gäller 

ansvarsprincipen så är det den amerikanska psykologen Bernard Weiner som kom fram 

till en teori att det går att påverka om man tar sitt ansvar. Som pedagog kan man 

påverka ett barns/elevs självkänsla genom hur man som pedagog agerar vid vissa 

situationer. Agerar pedagogen med straff  så får individen en låg självkänsla. Får denna 

känsla fortgå så blir det en ond spiral för barnet/individen och man hamnar i en ond 

cirkel. Agerar däremot pedagogen med sympati och medkänsla genom att som vuxen ta 

ansvar så är det lättare att hitta strategier för en starkare självkänsla för barnet/eleven 

(Weiner, 1995).  Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) skriver att det bara är genom att ta 

ansvar som det går att skapa möjligheter för att påverka sin egen situation. Anser 

pedagogerna att det är barnet/eleven som ska lösa problemet förlorar pedagogen sin 

egen möjlighet att påverka situationen och blir därmed maktlösa.  

 

Vidare skriver Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017)  att pedagogerna måste undvika 

pedagogiska metoder som plockar bort ansvaret från de vuxna och istället använder sig 

av bestraffningar, tillrättavisningar och konsekvenser. När det gäller kontrollprincipen 

skriver  Havelius Chipumbu (2016) att det gäller att man har kontroll över sig själv som 

pedagog i samarbete med andra. Det betyder även att pedagogen behöver ha metoder för 

att hjälpa de barn/elever som är på väg att hamna i kaos eller hjälpa dem som har 

förlorat kontrollen tillbaka igen. Den sista principen om affektsmitta och spegelneuroner 

handlar om hur vi människor kommunicerar och förhåller oss till varandra (Havelius 

Chipumbu, 2016) och Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) menar att vi människor 

påverkas av alla känslor. Är vi tillsammans med glada människor blir vi glada men är vi 

tillsammans med deprimerade eller arga människor så smittas vi av den känsla, det blir 

en sk affektsmitta då vi speglas av den känsla som vi ser. Barn som har 

beteendeproblem är känsligare och har lättare att påverkas av affekter i sin omgivning 

än andra i sin omgivning. Därför menar Hejlskov Elvèn och Edfelt (2017) att det är 

viktigt att de vuxna behåller lugnet och intar ett lågaffektivt bemötande genom att ha ett 

“mjukt” kroppsspråk och hålla ett lugnt tonläge så kan det minska konflikter som 

kanske skulle ha utlösts annars. 

 

3.4 Affektteorin 

Så tidigt som 1759 observerade den ekonomiska filosofen Adam Smith att om 

människor föreställer sig in i en annan människas situation så visar de en s.k. ”motorisk 

härmning”. Flera forskare har efter Smiths upptäckt gjort mycket studier på spädbarn 

där de oberoende av varandra kommit fram till samma resultat som visat att spädbarn 

efterliknar ansiktsuttryck av känslor kort efter födseln och att de fortsätter att göra det 

under hela sin livstid (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1993). 

 

Charles Darwin  var en engelsk forskare som levde på 1800-talet och som var en av 

forskarna som gick vidare på Adam Smiths observationer. Darwin kom fram till en 

hypotes om att grundläggande affekter redan finns biologiskt och som påverkar 

ansiktsrörelser och beteenden. Darwin fann även att oavsett vilken del av jordklotet man 

kom ifrån så hade man samma mimiska och motoriska uttryck för känslor för ett antal 

affekter som han betecknade som grundläggande. Med detta menade Darwin att 
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affektsystemet är universellt, då ett ledset barn i Sverige ser likadant ut i Indien eller 

USA. Darwin hävdade att den känslomässiga erfarenheten även spelade stor roll när det 

gäller återkoppling från ansiktsmuskler. Den som inte kunde kontrollera t.ex. sin rädsla 

skulle uppleva en rädsla i högre grad. Just detta fenomen med affekter gör att vi kan 

sätta oss in i hur andra har det även om vi inte har den verbala förmågan genom att vi 

förstår känslan av affekten eller mimiken (Hatfield, Cacioppo & Rapson, 1993). 

 

Silvan Tomkins var en amerikansk psykolog som levde på 1900 -talet  och han hämtade 

sin inspiration från b.la. Darwin. Han var mest känd för sina biologiska teorier om 

grundaffekter. Under sin livstid stred han mot de dominerande amerikanska kognitiva 

teorierna om att allt är inlärt (Egidius, 2018), och hade en hypotes om att affekter var 

biologiskt inställt och behövde positiv påverkan (Kosofsky Sedgwick & Frank, 1995). 

Tomkins ansåg att barn redan under sitt första levnadsår kunde visa prov på starka 

känslouttryck utan inlärning (Egidius, 2018). Under de årtionden som Tomkins forskade 

identifierade han nio medfödda primära mekanismer som han hade en teori om att det 

utlöstes efter handling. Dessa kom att kallas de nio grundaffekterna. Tomkins gjorde 

olika studier på spädbarn då han upplevde att det var lättare att se mimiken och 

responsen på små barn vid olika upplevelser (Tomkins, 2008). Dessa nio grundaffekter 

fördelades upp i tre huvudtyper. Den första huvudtypen som också kan kallas för 

aktiverande är positiva affekter som innebär välbehag och glädje. Den andra 

huvudtypen är neutral affekt som innebär förvåning eller överraskning.  Den tredje 

huvudtypen som också kan kallas för hämmande är den negativa affekten. Den innebär 

vrede, ilska, avsky, avsmak, rädsla, förtvivlan och skam. Enligt Tomkins affektteori så 

föds vi med nio basaffekter som regleras av basala delar av hjärnan. Det är dessa nio 

basala affekter som har sin grund i hjärnfysiologiska processer som ger upphov till 

beteenden (Egidius, 2018). Tomkins brukade säga att affekten gör bra saker bättre och 

dåliga saker sämre, ungefär som en analog förstärkare av det som satt igång det 

(Kosofsky Sedgwick & Frank, 1995). En positiv påverkan och en stimulerande miljö 

runt barnet förstärker och stimulerar de positiva affekterna och minimerar riskerna för 

de negativa affekterna (Holinger, 2009). 

  

Senare års neuropsykologisk forskning bekräftar i flera avseenden Tomkins syn på 

affekter (Kosofsky Sedgwick & Frank, 1995) av b.la. amerikanska psykologen Paul 

Ekman som är känd för sitt arbete om sambandet mellan känslor och ansiktsuttryck. Så 

sent som på 1990-talet accepterades Tomkins term om affektteorin eller känsloteorin 

som den också kallas. Troligtvis skedde denna acceptans i samband med ett nyvaknat 

intresse för känslolivet i den akademiska psykologin om att människan har en biologisk 

och genetisk grund. På detta sätt kunde affektteorin då lätt förenas med grundtankar i 

Ainsworths anknytningsteori (Egidius, 2018). 

 

3.5 Anknytningsteorin 

John Bowlby beskriver att det i den allmänna uppfattningen, innan hans forskning, var 

att det för barnet uppstår en nära anknytning till modern när hon ger det mat. Relationen 

skulle bestå av ett primärt och sekundärt behov där maten var det primära och den 

personliga relationen sekundär. Bowlby ansåg dock att denna teori inte höll så under 

tidigt 50-tal påbörjade han sin forskning om anknytning. Detta gjorde han genom att 

studera forskning kring olika djurarters instinkter genom att hitta ett samband som 

kunde överföras till människan och så småningom utveckla begreppet 

anknytningsbeteende (Bowlby 1988). 
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Bolwlby (1988) beskriver att anknytningsbeteende är alla de beteenden som mynnar ut i 

att en person kommer till eller upprätthåller sin närhet till någon annan person som kan 

uppfattas ha bättre förutsättningar för att klara av världen. Han kallar den personen en 

anknytningsgestalt och det skapar en trygghet för individen, mest under tidig barndom 

men även under till exempel krissituationer. Senare har begreppet förtydligats av bland 

annat Robert Hinde och Mary Ainsworth. Anknytningsteorin menar Bowlby (1988) är 

alltså ett försök till att både förklara anknytningsbeteendet, som kan finnas i tillfälligt 

uppkomna och försvinnande anknytningar, samt de anknytningar som är av bestående 

art. Bowlby (1988) förklarar att det som benämns som “En trygg bas”, myntat av Mary 

Ainsworth, är av betydelse när barnet ska ge sig ut och utforska omvärlden. Att barnet 

vågar sig ut främjas av att hen litar på att hens anknytningsperson är tillgänglig, lyhörd 

och kärleksfull. Anknytningen kan vara skadad vilket resulterar i t.ex. otrygghet. 

Relationen som finns i ett anknytnings förhållande är inte jämlik. Den vuxne har 

möjlighet att prioritera andra personer än barnet medan barnet har ett beroende av den 

vuxne. Att anknytningen är möjlig beror på en mekanism i hjärnan som kallas 

spegelneuroner. Spegelneuronerna är celler i hjärnan som verkar så att vi reagerar på 

andra individers uttryck och känslor. I de fall där anknytningspersonen utgör ett hot kan 

anknytningen bli allvarligt skadad. Om barnet samtidigt måste söka sig ifrån den som 

barnet söker skydd hos så uppstår ett känslomässigt kaos hos barnet. Många 

uppfostringsråd i vår tid har ofta handlat om att utveckla självständighet hos barnet 

genom t.ex. att sova i egen säng. Om man tar anknytningsteorin som utgångspunkt så 

utvecklas tvärtom självständigheten i en trygg anknytningsrelation (Klefbom, 2013).  

3.6 CPS Modellen 

Dr Ross W Greene är upphovsman till en metod som han har valt att kalla CPS- 

modellen, Collaborative & proactive solutions – samarbetsbaserad problemlösning. Det 

är en modell som är tänkt att hjälpa till för att förstå barns beteende och kunna möta 

barn och elever i svårigheter (Greene, 2011). Grundtanken är att barn gör rätt om de kan 

och då ska modellen skapa en ökad förståelse för de problemskapande beteenden och 

hjälpa till att utveckla metoder som är förebyggande. Det problematiska beteendet som 

ibland uppstår beror på att barnet inte har utvecklat förmågor i de bristande kognitiva 

förmågorna för att kunna hantera de vardagliga situationerna. Det är viktigt att 

pedagogen inkluderar barnet/eleven till att samarbeta i processen med att analysera och 

lösa situationen som har skapat problemet. CPS- modellen ska hjälpa till att bättre förstå 

och hantera situationer kring barn och hur man kan arbeta tillsammans för att effektivt 

nå målen tillsammans (Greene & Ablon, 2012). Författarna skriver att: ”En av de 

vanligaste misstolkningarna av CPS modellen är förresten att den kräver att de vuxna 

ska utesluta alla krav. Därför är det viktigt på ett tidigt stadium göra klart att CPS 

modellen innebär att det är bra att föräldrar ställer krav på sina barn” (Greene & Ablon, 

2012, s. 60). 

 

Greene och Ablon (2012) skriver att den vuxna kan reagera på många olika sätt när det 

uppstår problemskapande beteende. Författarna har valt att dela in dessa reaktioner i tre 

grundläggande kategorier som de valt att kalla för Plan A, Plan B och Plan C. Den 

första, Plan A, innebär att den vuxna förväntar sig att barnet/eleven ska uppfylla det 

som krävs i situationen. Här blir det fler och intensivare tillsägningar som lätt kan leda 

till utbrott hos barnet/eleven om pedagogen håller kvar kravet, ibland kommer det även 

mutor eller hot från den vuxna för att försöka ”vinna” situationen. Den andra reaktionen 

kallas för Plan B och innebär att pedagogen bjuder in barnet/eleven till samtal och möter 

dem som egna individer. Samtalet syftar till att ta reda på vad barnet/eleven vill och 

lyssna till det, men även att pedagogen får presentera sin sida av situationen. 
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Gemensamt försöker man sedan hitta lösningar på problemet som stöttar och hjälper 

eleven att utveckla de förmågor som behövs. Det viktigaste är att pedagogen lyssnar in 

och tar reda på vad som är svårt för barnet/eleven. Plan C innebär att man minskar eller 

tar bort kraven genom att den vuxna väljer att inte tvinga igenom ett krav hos 

barnet/eleven. Att ta till Plan C innebär inte att man ger upp för genom att ta bort kraven 

visar den vuxna att hen inte är orolig eller förväntar sig något av barnet/eleven förrän de 

har utvecklat den förmågan. Börjar man däremot med Plan A för att sedan gå över till 

Plan C i samma situation då signalerar den vuxna att hen har gett upp. Vidare skriver 

författarna att alla planer kan uppnå resultat. Plan A är snabb på kort sikt då inga 

diskussioner förs med barnet/eleven utan det bara ska sägas nej. Plan B är bättre på 

längre sikt då ” den tid som läggs på att lösa problemen tillsammans” tar oftast kortare 

tid ”än den tid det tar att hjälpa ett barn som har glidit iväg bortom all kontroll” (Greene 

& Ablon, 2012, s. 65).  Plan C kan man behöva ta till i situationer när det handlar om 

instabila barn/elever åtminstone tillfälligt för att senare kunna öka på kraven (a.a). 

 

3.7 Kritik mot lågaffektivt bemötande 

Westerlund (2017) skriver i sin bok om anknytningsteorin, lågaffektivt bemötande och 

samarbetsbaserad problemlösning och ställer dessa teorier i förhållande till det 

autonoma subjektet. Författaren förklarar att Hejlskov-Elvéns “lågaffektiva 

bemötande”, som beskrevs i avsnitt 3.1, samt Greenes “CPS:modell”, som beskrevs i 

avsnitt 3.6, utgår från att individerna är autonoma och separerade från varandra och att 

det finns en separation från det sociala. Vidare menar författaren att dessa teorier 

förutsätter att alla har samma subjektstatus, det vill säga är jämbördiga. Hon beskriver 

att det är personcentrerade metoder som utgör grunden i dessa teorier. Författarens syn 

är att de problemskapande beteendena uppkommer i och med att barn av vår tid är 

placerade i en ”existentiellt separerad position” och att det i den situationen är logiskt att 

slåss (Westerlund, 2017 s. 136). Istället menar Westerlund att vi genom medling 

behöver ge dessa barn en social anknytning. Författaren beskriver att vi genom 

bekräftelse och medling, kan få barnet att förstå att det är del av oss och att vi är del av 

det. Barnet är då en del av världen utanför och behöver vara det. Behovet av att ställa 

sig utanför och förstöra minskar desto mer barnet har gjort världen utanför till sin 

identitet. Barnet behöver gå från det jag=jag, som uppkommit redan genom bristande 

anknytning och den världsbild som det tvingats in i, till ett jag=vi (a.a). 

 

3.8 Det pedagogiska mötet 

Edfelt (2015) skriver att både vuxna och barn är känsliga för andras signaler och vad 

andra tycker om en. De flesta individer vill ingå i en social gemenskap oavsett om det 

rör sig om en eller flera personer. Barn/elever som återkommer i problemskapande 

situationer kan få en negativ spiral omkring sig med mycket negativa relationer i sin 

omgivning. Det finns inga förhållningssätt eller metoder som fungerar om relationen är 

dålig. Insatserna som sätts in kring barnet/eleven faller och därför är det av yttersta vikt 

att den vuxna ändrar sin bild av individen och försöker skapa en god relation. Den goda 

relationen är en central del för att barnet/eleven ska må bra och kunna få en ändring på 

situationen som ställer till det (Edfelt, 2015). Varje barn ska kunna ”ses som enskilda 

människor med en egen historia och med egna behov” (Kästen-Ebeling & Otterup, red. 

2014, s. 13). Genom att kunna minska barnets/elevens negativa spiral måste vuxna börja 

reflektera över det egna förhållningssättet och göra förändringar och undersöka vad 

problemet är. För att kunna göra detta måste det finnas en relation till barnet/eleven 

(Hejlskov Elvén, 2014). 
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Friedrich, Flunger, Nagengast, Jonkmann och Trautwein (2015) skriver att pedagoger 

bygger sina förväntningar på den kunskap som de besitter om barnet/eleven, både 

positiva och negativa. De förväntningar som sedan pedagogen utstrålar till individen 

påverkar dess framsteg, en effekt som ofta kallas pygmalioneffekten. Grunden för att 

det pedagogiska mötet ska bli fruktbart och ska kunna lyckas skriver Jenner (2004) är 

den relation som måste finns mellan pedagogen och barnet/eleven och den som bär 

ansvaret för den relationen är pedagogen. Det handlar nämligen om att se barnet/eleven 

som en egen individ och inte som en sak som behöver åtgärdas. Barnet/eleven kan ha 

problem, men det är inte hen som är problemet. Det gäller att bygga på positiva 

förväntningar då de oftast leder till goda resultat den s.k. pygmalioneffekten. Aspelin 

och Persson (2011) menar att denna relationskompetens är en viktig ”grogrund för och 

egentligt mål med pedagogisk verksamhet” (Aspelin & Persson, s 23, 2011). De sociala 

relationer och det barnfokuserade förhållningssätt som pedagogen skapar har stor 

betydelse för alla skolformer. Det är pedagogens egen förmåga som avgör hur hen ska 

kunna förhålla sig till barnets/elevens egna villkor i den verklighet som är och då kunna 

”ta fullt ansvar för relationens kvalité” (Aspelin & Persson, s 117, 2011). För att 

lärandeprocessen ska kunna fungera på bästa sätt så behöver pedagogen ha en bra 

relation till barnet/eleven (a.a). 

  

Även Jakobsson och Lundgren (2013) skriver om att förhållningssätt är viktigt för 

relationen. Författarna tar upp tre hörnpelare som de anser är grunden till ett bra möte 

vilka är respekt, bekräftelse och att lyssna på varandra. Ett annat viktigt begrepp som 

författarna tar upp är att kommunikationen finns mellan parterna. Jenner (2004) skriver 

att kommunikationen är det centrala för att professionellt bemöta olika individer. Det 

gäller att ta reda på rätt bakgrund och hitta rätt stöd genom att bygga upp en relation 

mellan pedagogen och barnet/eleven. Det är viktigt att bygga på att relationen blir 

ömsesidig så att det inte blir en envägskommunikation. Minten (2013) tar upp om 

vikten av att arbeta mycket med relationer för att bygga dem och få ett ömsesidigt 

samspel för precis som det står i läroplanen för förskolan så ska ”verksamheten präglas 

av omsorg om individens välbefinnande och utveckling” (Lpfö 98, 2016, s. 4). 

 

Skolverket (2010) har granskat några studier när det gäller goda relationer och sett att 

resultaten i de studierna har påvisat positiva samband när det gäller nära kontakt med 

pedagoger och barn i förskolan och hur barnen sedan har lyckats i skolan. De goda 

relationerna har lett till färre beteende- och lärandeproblem senare i skolan. I studierna 

framkommer också enligt Skolverket (2010) att konfliktfria och nära relationer mellan 

pedagogerna och barnen på förskolan leder till att färre barn/elever blir klassade som 

barn/elever i behov av specialpedagogiska insatser. Vidare menar Skolverket att det då 

tycks som att negativa relationer mellan pedagoger och barn i förskolan leder till att 

barnen senare kan få svårigheter med anpassningar till skolan och att barnen/eleverna 

kan få sämre resultat i skolarbetet pga. av att de utvecklat negativa attityder till skolan.  

 

3.9 Relationell- och handlingskompetens 

Røkenes och Hanssen (2008) skriver att det ställs vissa krav på kommunikationen på de 

vuxna som arbetar med människor. Den verksamma pedagogen befinner sig i en roll där 

den genom kommunikation bland annat kan skapa förutsättningar och förändringar för 

en bättre vardag eller utveckling och lärande för barn och elever. Kommunikation kan 

ske på flera olika sätt och oavsett vilket kommunikativt sätt som används gäller det att 

pedagogen är professionell i sitt yrke. Precis som Jenner (2004) skriver i sin bok att se 

barnet/eleven som en egen individ och inte som en sak som behöver åtgärdas beskriver 

Røkenes och Hanssen (2008) att relationskompetens innebär i yrkesprofessionen att 
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pedagogen kan förstå och samspela bra med de människor de möter och att då möta hela 

människan och inte bara ett objekt. Det finns inga genvägar att ta för att uppnå 

kompetens inom det relationella som kan ersätta det värdefulla i en god relation. 

Författarna belyser även att det är den professionella som brister i sin kompetens om 

relationen inte är bra. Pedagogen ska i sin yrkesprofession arbeta mot att se, förstå och 

bekräfta individen (a.a).   

 

3.10 Specialpedagogiskt forskning 

”Ju snävare man definierar pedagogiken – desto bredare måste man definiera 

specialpedagogiken – och vice versa!” beskriver Rosenqvist (2007, s.6). Det har skett en 

inbrytning i den traditionella uppfattningen av det som räknas som specialpedagogiska 

problemställningar gällande om det är nödvändigt att man, för att genomföra rätt åtgärd, 

behöver kategorisera människor. Rosenqvist  beskriver att forskningen under 90-talet 

benämner även handikapp som ”sociala konstruktioner”. Därigenom blir 

funktionshinder samhällsbetingade och inte egenskaper hos individen. Alltså har 

forskningen inom det specialpedagogiska området gått från att ha haft inriktning mot 

individuella defekter till att belysa de orsaker som är samhällsrelaterade och kan vara 

orsaken till att det uppstår funktionshinder och svårigheter (Rosenqvist, 2007). 

 

Rosenqvist (2007) framhåller att forskningen ofta studerar själva handikappet och 

menar att istället borde mer forskning inrikta sig på samspelet med omgivningen och 

titta på hur handikappet uppstår i den relationen. Fortfarande menar författaren att 

specialpedagogiken har förankring i dels det psykomedicinskt orienterade, kategoriska 

perspektivet och det samhällsorienterade, relationella perspektivet. Detta kan jämföras 

med synsättet om barn/elever är i svårigheter eller med svårigheter. Det kategoriska 

perspektivet placerar personer i avgränsade kategorier medans det relationella istället 

försöker att finna de orsaker som kan ligga till grund för att handikappet uppstår i den 

aktuella miljön och kontext. Alltså blir det en skillnad på om det som differentieras är 

eleverna eller undervisningen. Rosenqvist skriver att den specialpedagogiska 

vetenskapen har tagit en dualistisk riktning som forskaren uttrycker som ett 

dilemmaperspektiv. Detta perspektiv är något som Nilholm (2005) skriver om. 

Författaren beskriver två grundläggande synsätt inom specialpedagogisk forskning: 

Dels det traditionella individualistiska perspektivet med rötter i medicin och psykologi, 

dels det alternativa perspektiv som tar upp de sociala faktorernas inverkan. Författaren 

menar att dessa två perspektiv kan komma att behöva kompletteras med ett tredje 

perspektiv; dilemmaperspektivet. Olika benämningar på det traditionella synsättet kan 

vara funktionalistiskt, individualistiskt, kompensatoriskt och kategoriskt. I det 

alternativa perspektivet används termer som till exempel relationellt och författaren 

menar att specialpedagogiska behov snarare ses som sociala konstruktioner än som 

”individuella tillkortakommanden” (Nilholm, 2005 s.126). Vidare beskriver Nilholm tre 

tänkbara alternativ som ett tredje synsätt inom specialpedagogisk forskning; 

tolkningsparadigmet, interaktivt och dilemmaperspektivet. Utgångspunkten för 

dilemmaperspektivet är att dagens utbildningssystem ska hantera individers olikhet. 

”Detta grundläggande dilemma innebär att alla ska erhålla gemensamma erfarenheter 

och kunskaper, samtidigt som elever också måste bemötas utifrån sin olikhet” (Nilholm, 

2005, ss.134-135). Båda forskarnas beskrivningar leder till att en tolkning kan göras till 

att utvecklingen går mot ett tredje perspektiv för den specialpedagogiska forskningen. 
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3.11 Styrdokument 

Som tidigare nämnts så tangerar det lågaffektiva förhållningssättet den grundläggande 

humanistiska människosyn Green förespråkar, barn gör så gott de kan. I sin utredning 

(SOU 1995:5, s.115) beskriver Socialdepartementet människovärdesprincipen: ”Alla 

människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och 

funktioner i samhället.”(a.a). I Skollagen  regleras pedagogernas förhållningssätt 

gentemot eleverna och det beskrivs att det inte är tillåtet för personalen att utsätta elever 

för diskriminering eller kränkande behandling. Denna beskrivning om pedagogernas 

förhållningssätt tas upp i paragrafen om trygghet och studiero, även kallad 

tillsynsplikten. Paragrafen tillkom i skollagen 2011 och där finns att läsa att pedagoger 

”får vidta de omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra 

eleverna trygghet eller studiero eller för att komma till rätta med en elevs 

ordningsstörande uppträdande”. Vidare står det att ”En åtgärd enligt första eller andra 

stycket får vidtas endast om det står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga 

omständigheter” (SFS 2010:800). 
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 Tidigare forskning 
En studie som på sätt och vis beskriver spegelneuronernas påverkan är “The Situated 

Nature of Preschool Children’s Conflict Strategies” (Thornberg 2006).  Syftet med 

studien har varit att undersöka om förskolebarns konfliktstrategier är situerade och 

varierar utifrån olika konfliktsituationer. Detta gör att denna forskning blir intressant då 

den påvisar hur pedagogernas förhållningssätt påverkar barnens reaktioner. Resultatet i 

studien visar att barnens strategier i stor eller mindre utsträckning påverkas av 

motståndarens strategier. Innebörden av begreppet konflikt definieras av Thornberg, 

som hänvisar till flera forskare, “som ett tillstånd av motstånd eller motstånd mellan två 

eller flera individer”, “ett tillstånd av oförenliga beteenden eller mål” samt “ett 

förhållande där två personer har oförenliga mål och använder sig av olika prosociala och 

antisociala strategier för att påverka varandras beteende” (Thornberg, 2006, s.2). 

 

Metoden som användes i studien var att använda hypotetiska konfliktintervjuer med 

hjälp av marionetter och eventuell rekvisita. Studien gjordes med 132 förskolebarn där 

forskaren först gjorde sig bekant med barnen innan han spelade upp en konfliktsituation 

med marionetterna. Intervjuinformationen kodades och omkodades till en uppsättning 

av dikotomvariabler. 

Materialet kontrollerades av en oberoende beteendevetare. Slutsatser som forskare drar 

över den gjorda studien är att förskolebarn använder konfliktstrategier som ett svar på 

motståndarens strategier. Det innebär att om barnets motståndare använder en aggressiv 

framtoning så svarar barnet med en aggressiv strategi. Som forskaren belyser har 

studien gjorts med hjälp av marionetter och säger egentligen inget om hur barnen 

reagerar i verkliga situationer i t.ex. konfliktsituationer i barngruppen. Studien visar inte 

heller på hur faktorer som t.ex. känslor och nöd påverkar konfliktsituationerna och 

Thornberg menar att detta kan undersökas i vidare forskning. Han drar slutsatsen att 

uppbyggnaden av en god social atmosfär i barngruppen baserad på prosociala normer är 

viktig för hanteringen av konflikter i förskolan (Thornberg, 2006). 

 

Enligt Skolverket (2010) finns det flera studier som visar på att goda relationer som inte 

är konfliktfyllda mellan barn och pedagoger i förskolan har ett samband med goda 

skolprestationer och bra relationer med pedagoger och kamrater i skolan. Birch och 

Ladd (1997) har gjort en longitudinell studie om kvalitén på relationer mellan 

pedagoger och barn och ifall goda relationer har betydelse för en positiv skolgång. 

Resultatet visade att goda och nära relationer mellan pedagoger och barn på förskolan 

har en positiv effekt på barnets självkänsla. Resultatet visade även att pedagogens stöd 

kan ha stor påverkan på barnets anpassning till skolmiljön och även om hur barnets 

uppfattning blir om skolan. Barn som får uppleva mycket konflikter med sina pedagoger 

på förskolan bygger oftast upp ångest och ilska som kan leda till ”oengagemang” från 

barnets sida när det gäller skolan och i ett tidigt stadium vilja dra sig undan. 

 

Buhs, Ladd och Herald (2006) har gjort en longitudinell studie där de har följt 380 barn 

från förskolan med konfliktfyllda relationer med sina pedagoger upp till femte klass. 

Studien visar att det finns en koppling på att tidiga konfliktfyllda relationer i förskolan 

som pedagoger haft med barn påverkar barnens/elevens skolgång negativt. 

Barnen/eleverna som har haft mycket negativa relationer omkring sig i förskolan visade 

sig skolka mera och prestera sämre i skolresultaten samt ha ett mer aggressivt beteende. 

De negativa händelserna i förskolan fick också till följd att barnet/eleven uteslöts från 

klassrummet av olika orsaker. Uteslutning från klassrummet gav negativa effekter på 

kompisrelationerna och ledde oftast till sämre relationer med kamrater. Även Hamre 

och Pianta (2001) har följt 179 barn i en studie från förskolan upp till åttonde klass. 
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Resultatet visade att barn som har haft konfliktfyllda relationer med sina pedagoger i 

förskolan uppvisade sämre skolresultat i åttan. Uppföljningen har skett i omgångar och 

författarna har tittat på provresultat, betyg och arbetsmoral. Precis som i de ovan 

nämnda studierna så kom även Hamre och Pianta (2001) fram till att goda relationer 

mellan pedagoger och barn i förskolan oftast leder till färre beteende- och 

lärandeproblem senare i skolan. De barn som har haft negativa relationer till 

pedagogerna i förskolan har fått svårigheter att anpassa sig till skolan, fått dålig 

självkänsla och utvecklat en negativ bild till skolan som visat sig med negativa attityder 

till skolarbete. Författarna har också kommit fram till att nära relationer mellan barn och 

pedagoger som är konfliktfria leder till att färre barn blir klassade som barn i behov av 

specialpedagogiska insatser. 

 

En studie som tar upp goda relationer högre upp i årsklasserna beskrivs i Marsh (2012) 

artikel där syftet var att undersöka vad lärar- och elevrelationer har för betydelse för 

elevernas egna engagemang och deltagande i skolan. Genom att använda sig av enkäter 

och elevintervjuer på en grundskola i Cambridgeshire, England, har Marsh undersökt 

och fokuserat på elevernas egna uppfattning om vad som speglar en god lärar-elev 

relation. Målgruppen för studien har varit två elevgrupper, en med elever som är 12-13 

år och en med elever som är 14-15 år. Resultatet visade på fem nyckelbärande faktorer 

som eleverna påvisade. Den första var att läraren spelade en stor nyckelroll i elevens 

känsla av tillhörighet på skolan och pratar med eleverna med respekt. Den andra faktorn 

var att läraren hade en stor roll i att få eleven engagerad genom att själva vara 

entusiastiska och engagerade. Den tredje faktorn eleverna ansåg viktigt var att läraren 

var genuint intresserad av eleven, lyssnade på dem och lade märke till saker som var bra 

hos eleven. Läraren fick gärna fråga om personliga intressen utanför skolan. Den fjärde 

faktorn var att notera positiva kunskaper hos eleven och stärka eleven i sitt fortsatta 

arbete. Den sista och femte nyckelbäraren var att läraren skulle ha en tydlig riktning och 

kontroll i klassrummet. Läraren ska kunna skapa en avslappnad och lugn atmosfär för 

alla inblandade elever. Läraren behandlar alla elever rättvist och pratar lugnt och tyst 

med eleven om det gjorts något fel (a.a).   

 

Till grund för arbetet med lågaffektivt bemötande, eller low arousal approach, hänvisar 

Hejlskov-Elvén till forskning gjord av Ross W. Greene. En studie som gjorts av Greene  

där CPS- modellen var utgångspunkten på barn och ungdomar med ODD relaterade 

beteenden (trotssyndrom) eller allvarlig större depression och som hade testat andra 

psykosociala behandlingsmetoder som föräldraträning (PT) och familjeterapi utan 

lyckade resultat (Greene et al 2003). Studien utfördes på 50 barn och ungdomar mellan 

4-13 år som var inskrivna på någon form av klinik. Lite mer än hälften av 

barnen/ungdomarna fick ingå i den kognitiva beteendemodellen CPS (Collaborative 

Problem Solving) och den andra delen av gruppen blev en kontrollgrupp i PT – 

modellen (Parent training) som är en s.k.föräldrautbildning. PT- modellen gick ut på att 

föräldrarna utbildades i en modell som kallades för Barkleys program i 10 veckor för att 

lära sig hantera beteenden, sätta gränser, ge beröm/straff osv. I CPS – modellen var det 

Greene och hans kollegor som utbildade föräldrarna i ca 10 veckor och hans tanke med 

samarbetsbaserad problemlösning var att föräldrarna skulle bli medvetna om att barn 

inte gör saker för att de inte vill, utan för att barnet inte har förmågan till det just i 

ögonblicket. Modellen utgår från att den vuxne och barnet ska samarbeta och komma på 

lösningar på problemet tillsammans. I barnets omgivning är det viktigt att miljön runt 

omkring underlättar barnets självreglering och affekt. Miljön i detta avseende avser då 

föräldrarna. Det är lätt att det blir en ond cirkel där föräldrar och barn tar ut det värsta av 

varandra därför ska CPS modellen underlätta kommunikationen mellan 
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familjemedlemmarna där de vuxna ska hitta strategier för att minska det som utlöser 

barnets beteende (Greene et.al 2003). 

 

Greene et.al (2003) skriver att resultatet visade betydande förbättringar i båda grupperna 

men de som ingick i CPS gruppen fick överlägset bättre resultat än de som ingick i PT – 

gruppen. I slutet på behandlingen visades en förbättring på 52 % i CPS gruppen jämfört 

med 31 % i PT gruppen. Efter fyra månaders uppföljning påvisades det sig att de som 

hade fått behandling i CPS gruppen svarade 74 % positivt på behandlingen jämfört med 

41 % i PT gruppen. Vidare skriver författarna att effekterna av CPS verkar lovande men 

att det skulle behövas flera studier som bekräftar detta. 

 

I en liknande studie som Greene et.al (2004) gjorde året efter så jämförde de återigen 

CPS modellen mot PT modellen. I denna studie ville författarna undersöka vilka 

effekter som gavs av CPS - modellen jämfört med PT – modellen. I testgruppen ingick 

50 familjer med barn/ungdomar i åldern 4-12 år som hade diagnosen ODD 

(trotssyndrom). Det visade sig i resultatet att de i CPS gruppen hade flera förbättringar 

över flera domäner även i denna studie som även höll i sig efter 4 månaders 

uppföljning. De som hade fått behandling i CPS visade 80 % av barnen en förbättring 

medans det i PT gruppen låg siffran på 44 %. Författarna fann att samverkan mellan 

barn och vuxna där de tillsammans skulle hitta lösningar i vissa fall var överlägset bättre 

än resultatet i PT grupperna. Vissa beröringspunkter ansåg de vara anmärkningsvärt 

mycket bättre. Ett exempel var att medicineringen kunde minskas hos de barn som var i 

CPS gruppen (Greene et.al 2004). 

 

McDonell, har ett särskilt intresse för beteendet hos personer med autism och 

hanteringen av utmanande beteenden. Även denna forskare hänvisas det till av 

Hejlskov-Elvén i hans referenser till tidigare forskning om low arousal approach. 

McDonell et.al (2008) har undersökt effekterna av hur en tredagars utbildning i 

användandet av ett lågaffektivt bemötande och strategier för att möta personer med 

utmanande beteende påverkade personalens yrkesroll. Studien inriktade sig på personer 

som arbetar med personer inom autismspektrat som uppvisade beteendeproblem och de 

undersökta grupperna delades in i en grupp som fick utbildning och en som inte fick 

utbildning. Resultatet av studien visade att det fanns skillnader mellan 

undersökningsgrupperna i vissa delar. Den gruppen som hade genomgått utbildningen 

uppgav att de var säkrare i sin yrkesroll. Dock visade inte studien på om det fanns 

någon skillnad i beteendet hos klienterna. McDonnell var först med att utveckla 

begreppet ”The low arousal approach” och har föreläst i ämnet. Han grundade “Studio 

3” som är en utbildningsform i lågaffektivt bemötande (McDonell et.al 2008).  
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 Teorianknytning  

5.1 Fenomenologi 

Studiens tanke är att få fram respondenternas upplevelser i det verkliga livet och därför 

inspireras studien av en fenomenologisk ansats. Kihlström (2007) skriver att 

huvudsyftet är att hitta olika aspekter på hur människor uppfattar sin omvärld som är 

olika för olika människor. Vidare skriver författaren att syftet i en fenomenografisk 

studie är att “finna variationen i och systematisera människors erfarenheter av olika 

fenomen” (s. 157) genom att ta reda på respondenternas upplevelser och uppfattningar.  

 

“Fenomenologins målsättning är att beskriva den subjektiva 

orienteringens universella strukturer, inte att förklara den objektiva 

världens generella grunddrag.” Thomas Luckmann (Bäck-Wiklund 

1995 s.71) 

 

Fenomenologin var från början en metod där man kunde studera hur kunskap skapas 

genom “en sammansmältning mellan det universella igenkännandet och det specifika 

genom interaktion i givna situationer.”  (Bäck-Wiklund 1995 s.71). Fenomenologin har 

från 60-talet blivit en riktning som varit viktig inom den moderna sociologin. När det 

presenteras hur vi människor möts kan vi uppfatta omgivningen som begriplig. I sociala 

samspelet skapar vi nya situationer och ny kunskap som färgas av kontexten vi befinner 

oss i (a.a. s.74). Fenomenologin har haft olika inriktningar. Etnometodologin utgår från 

en språklig inriktning men även från språkets sociala funktion. En annan riktning inom 

fenomenologin är narrationsanalysen som utgår från “ berättelsen som 

framställningsform, analysenhet och fenomen.” (a.a  s.98). Den franske fenomenologen 

Maurice Merleau-Ponty beskriver att det unika med en fenomenologisk undersökning är 

att den “vill blottlägga människans föreställningsvärld. Förutsättningen för förståelse 

samt reflektion av världen utgår från människans levda erfarenheter (Nortvedt och 

Grimen 2006, s.69). Utgångspunkten i denna studie har varit att studera pedagogers 

upplevelser av fenomenet lågaffektivt bemötande och följer i och med det ovan 

beskrivna riktningen narrationsanalys. 

 

Wilhelm Wundt grundade 1879 filosofin fenomenologi där han ansåg att det var 

forskarens medvetande som var viktigt för ett fenomen. Detta utvecklades sedan vidare 

av Edmund Husserl där han utvecklade filosofin vidare genom att säga att metoden 

också skulle vara beskrivande. Husserls berömda student Heidegger gick emot detta och 

hävdade att sann fenomenologisk metod var en tolkning och detta orsakade en delning 

bland fenomenologerna som finns kvar än idag. Utifrån det som Heidegger kom fram 

till så utvecklade några brittiska psykologer väldigt strikta beskrivande metoder som 

kallas för tolkningsfenomenologisk analys. Detta med beskrivande tillvägagångssätt 

genom erfarenheter har Giorgio tagit fasta på och utvecklat en metod som kallas Giorgis 

modell som beskrivs i avsnitt 5.2 (Giorgi, Giorgi & Morley, 2017).   

   

5.2 Giorgis modell 

I analysen så utgår denna studie från Giorgis modell (se bild 1). Amedeo Giorgi är en 

pionjär inom humanvetenskaplig forskning som utvecklat en metod inom 

tolkningsfenomenologin inom kvalitativ studie och analys av data som är en 

beskrivande analysmetod i fem steg. Han menar att data kan erhållas antingen genom att 

deltagaren skriver ner en upplevelse eller genom en skriftlig intervju. Detta genom att 

forskaren försöker få respondenten till ett beskrivande tillvägagångssätt genom att få 
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med sina upplevelser och erfarenheter. Dessa data ska sedan kunna bearbetas genom en 

grundlig fenomenologisk psykologisk analys (Giorgi, Giorgi & Morley, 2017).     

 

Giorgis Modell 

 

F= forskaren   R= Respondenten 
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Bild 1 visar Giorgis modell där de olika stegen i analysen  

beskrivs (Giorgi, Giorgi & Morley, 2017, s 182,  

Davidsson, 2007)    

 

 

  

F intervjuar R eller får 

en beskrivning av en 

situation av R där 

fenomenet sker. Om 

datainsamlingen sker 

med hjälp av en 

intervju så transkiberar 

F ord för ord. Om det 

är en skriftlig 

beskrivning arbeta F 

med texten ordagrant. 

F läser igenom 

hela texten eller 

beskrivningen 

för att fånga och 

förstå textens 
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texten genom 

att hitta 
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texten. F ska 

hitta något som 

framträder i 

texten, själva 
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genom att hitta 
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kan brytas ner till 
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rätt analyser kan göras. 
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skillnanden uppfattas 
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F definierar 

fenomenet 
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e struktur och 
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sin förklaring 

i sin studie. 
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 Metod 

6.1 Val av metod 

I denna studie är det respondenternas upplevelse av lågaffektivt bemötande som är 

utgångspunkten. Precis som Davidsson (2007) skriver ska frågorna utformas på sådant 

sätt att de riktar sig mot respondentens erfarenheter, uppfattningar eller upplevelser av 

ett fenomen. Syftet med studien är att analysera och försöka få en förståelse för hur 

pedagogerna uppfattar sin vardag kring arbetet med metoden lågaffektivt bemötande. 

De metoder som har använts är både kvantitativ enkätstudie och kvalitativ intervju som 

datainsamlingsmetod. Ahrne och Svensson (2015) skriver att man “med hjälp av 

kvalitativa metoder kan fånga in nyanser och sätta in normer och värderingar i ett 

sammanhang på ett helt annat sätt än kvantitativa metoder (s 12). Fejes och Thornberg 

(2009) menar att kvantitativ och kvalitativ metod kompletterar varandra genom att man 

får “en bredare och kanske djupare förståelse för det fenomen som ska studeras” (s. 20). 

 

Den kvalitativa intervjun i denna studie är genomförd som en self report metod som 

Davidsson (2007) skriver om. Det är en metod där forskarna skickar ut ett frågeformulär 

eller enkät där respondenten ostört får fundera och skriva sina svar (a.a.). Fördelen med 

detta skriver Sveningsson Elm, Lövheim och Bergquist (2003) är att forskaren inte 

“behöver begränsas geografiskt” (s 92). Genom att använda internet menar författarna 

att forskaren ibland kan nå grupper som vi annars inte skulle få tag på” (s. 92-93). 

Metoden menar Davidsson (2007) utgår från att forskarna frågar om respondenternas 

upplevelser och känslor som ska skrivas ner i text av respondenterna själva. Davidsson 

skriver vidare att ett av syftena med self-report är att respondenterna ska få möjlighet att 

svara när de själva har möjlighet. För att få en lyckad self report så är det viktigt hur 

frågorna har formulerats eftersom möjligheten till följdfrågor inte finns på samma sätt 

som vid intervju. Frågorna bör formuleras på så sätt så att det är respondentens 

upplevelser, erfarenheter eller uppfattningar som kommer fram (a.a).  

 

Ahrne och Svensson (2015) skriver om att ”olika metoder producerar olika typer av 

data” (s.21) och att det som forskare gäller att lista ut ”vilken typ av data som är 

lämpligast för ens specifika frågeställning och följaktligen vilken metod som på bästa 

sätt kan generera dessa data” (Ahrne & Svensson, s. 21). Detta menar författarna är att 

göra arbetet mera trovärdigt då man kombinerar olika metoder med teoretiskt perspektiv 

för att studera en och samma frågeställning. Det är på detta sätt då lättare att ringa in ett 

mönster och  komma fram till en mer korrekt och objektiv beskrivning än om bara en 

metod används. Även Bajaras-Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) skriver att det 

kan vara en fördel att använda sig av mixade metoder för att få in olika “typer av 

information av fenomen. Fördelen är då att det specifika fenomenet kan belysas ur olika 

synvinklar” (s. 57). Det kan även ge mer kött på benen vilket Langemar (2008) skriver 

om. Författaren menar att den kvalitativa forskningen skulle kunna underlätta 

tolkningen av den kvantitativa forskningen. Vidare skriver författaren att den 

kvantitativa studien “kan visa på ett samband mellan två variabler” (s. 18) och att den 

uppföljande kvalitativ undersökning “kan ge en förståelse för hur sambandet ser ut” 

(Langemar, 2008, s. 18). Förhoppningen av studien är då att med dessa två metoder få 

fram ny kunskap om hur respondenterna beskriver sin upplevelse av lågaffektivt 

bemötande i verksamheten.Vi har alltså gjort en hermeneutisk ansats av vårt syfte och 

våra frågeställningar. Westlund (2009) skriver att Hermeneutiken handlar om viljan att 

förstå och inte bara begripa. Hermeneutiken handlar om tolkningar, förståelse och hur 

det förmedlas och att det kan användas “ för att förmedla upplevelser av olika fenomen” 

(s. 62). Vidare skriver författaren att Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om 
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att förstå människor, människors handlingar och resultatet av människors handlingar 

och att denna metod kan vara lämplig att använda sig av i studier där syftet är att “få 

tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen” (Westlund, 2009, s. 62). 

Genom den informationen som samlas in menar författaren då att det sedan går att göra 

en tolkning, analys och en sammanställning för att få ett resultat.   

  

6.2 Val av undersökningsgrupp 

När metoderna väl är valda och forskaren vet det lämpligaste sättet att få svar på sina 

forskningsfrågor skriver Ahrne och Svensson (2015) att nästa steg blir att fundera på 

vilka respondenter som man ska rikta in sig på. Författarna rekommenderar att man då 

ställer sig frågan; ”Var kan det jag letar efter finnas? ”(Ahrne & Svensson, s.21). När 

det gäller den kvantitativa metoden så skickades enkäten ut till förskola och grundskola 

samt gymnasium i två olika kommuner då anledningen var att nå ut till olika 

yrkesgrupper inom de pedagogiska verksamheterna. Valet gjordes även att lägga ut 

enkäten på de sociala medierna genom facebook i en grupp som heter 

“specialpedagogik”. Även där ingick utbildade pedagoger inom olika pedagogiska 

verksamheter. Valet att lägga ut det i en sådan grupp var med en förhoppning om att få 

in så stor svarsfrekvens som möjligt från så många olika yrkesgrupper inom den 

pedagogiska verksamheten men även för att nå ut till så stora delar som möjligt i 

Sverige. Sveningsson Elm, Lövheim och Bergquist (2003) skriver att detta ger en större 

möjlighet “att göra studier på en mer övergripande nivå” (s.60) men att det är viktigt att 

reflektera över de valda personerna eller webbplatserna så att de kan representera 

studien på ett tillförlitligt sätt. I tabellerna nedan syns den procentuella fördelningen av 

respondenter i den kvantitativa studien samt antal svarande svarande utifrån 

verksamhetskategori i samma studie (se Figur 1). 

 

 
                                   

Figur 1. Stapeldiagrammet visar fördelning efter verksamhet och antal 

respondenter som deltagit i den kvantitativa studien  
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Respondenterna till den kvalitativa intervjun hittades dels genom den kvantitativa 

webbenkäten och dels genom personlig förfrågan. När enkäten lades ut på sociala 

medier gick även en förfrågan ut om att delta i en mer ingående studie om lågaffektivt 

bemötande. Kravet var dock att respondenten arbetade och hade utbildning i lågaffektivt 

bemötande som metod. Sju stycken respondenter fick ta del av den kvantitativa enkäten 

och fem av dem besvarade frågorna. I tabellen (se Tabell 1) ges en bild av 

respondenterna och deras erfarenhet av yrket. 

 

Tabell 1. I tabellen ses en sammanställning av 

respondenterna i den  kvalitativa studien med en 

beskrivning av deras yrke och yrkesbakgrund. 

Namnen är fingerade. 
 

Namn: Yrke; Yrkesbakgrund: Erfarenhet av yrket; 

Alma BUH Förskollärare och specialpedagog 24 år 

Bertil F-3 Lärare och specialpedagog 32 år 

Clara F-6 Textillärare 23 år 

David 4-6 Lärare 1-7 25 år 

Erika Daglig verksamhet LSS och Socialpsykiatrin 41 år 

 

 

6.3 Genomförande 

Till den kvantitativa delen av studien användes en anonym enkät som spreds via mail 

och sociala medier. Syftet var att få fram respondenternas (alla yrkesverksamma inom 

någon form av pedagogisk verksamhet) allmänna uppfattning om problemskapande 

situationer och om behovet av ett verktyg fanns. Enkäten innehöll tio frågor (bilaga 

2)  som först testades på fyra stycken pedagogiskt utbildade personer innan utskick. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att ”en enkätundersökning 

kännetecknas av att många individer får besvara samma standardiserade frågor. 

Resultatet från flera individer kan sedan redovisas på gruppnivå, och statistiska 

jämförelser kan göras mellan olika grupper” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013, s100). Nackdelen med en kvantitativ enkät skriver Ahrne och Svensson (2015) är 

att det uppkommer en större distans mellan respondenterna och de som forskar. I den 

kvantitativa studien var syftet att få övergripande svar från respondenterna för att 

undersöka om pedagogerna efterfrågade ett verktyg, och därför behövdes det inte finnas 

någon relation med personerna. På den kvantitativa intervjun inkom svar från 379 

respondenter. Respondenterna hade fyra veckor på sig att svara och då det kom in ett så 

stort antal svar behövdes ingen påminnelse. En nackdel som uppkom i efterhand var att 

när enkäten lades ut på de sociala medierna så fanns ingen möjlighet att kontrollera hur 

många som hade sett den och fyllt i den eftersom det inte gick att säkerställa hur många 

som hade haft möjlighet att svara. 

 

Den kvalitativa intervjun, self report, gjordes via mail och den innehöll elva stycken 

standardiserade frågor (bilaga 3). För att få svar på om forskningsfrågorna skulle kunna 

besvaras i intervjustudien testades frågorna först på två lärare med erfarenhet om 

lågaffektivt bemötande. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) skriver att 

en intervju innebär att forskaren och intervjupersonen antingen samtalar ansikte mot 
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ansikte, via telefon eller skrift. Sveningsson Elm, Lövheim och Bergquist (2003) skriver 

att nätet även numera räknas in i skrift. Valet föll på att göra ett bekvämlighetsurval och 

ta det i skrift och i mailform. Tanken var att det skulle bli lättare att få tag på 

respondenter på detta sätt. Dels är tiden knapp för att resa till andra städer, men sedan 

kan det även påverka att respondenterna känner sig mindre stressade på detta sätt. 

Intervjun skickades via mail tillsammans med ett missivbrev (bilaga 4) där 

respondenterna gavs chansen att höra av sig om de hellre ville ta intervjun ansikte mot 

ansikte. Dalen (2008) skriver att den kvalitativa intervjun är en lämplig metod att 

använda sig av om man vill få fram intervjupersonernas egna erfarenheter, tankar, 

upplevelser och beskrivning av lågaffektivt bemötande. Även här hade respondenterna 

fyra veckor på sig att besvara intervjun. Ingen påminnelse gick ut. 

 

6.4 Bearbetning av data 
6.4.1 Kvantitativa studien 

 

Den kvantitativa studien utgjordes av en enkät i digital form som sändes ut till 

respondenter vilka arbetade i någon skolform eller specialpedagogisk verksamhet. 

Dessutom delades enkäten på sociala medier i grupper med specialpedagogisk 

anknytning. Urvalet visar att det är en jämn fördelning mellan olika verksamheter. Dock 

kan vi inte mäta bortfallet vilket kan leda till ett urvalsfel. 

 

Det insamlade materialet från den kvantitativa studien lades in i en databas och 

bearbetades i programmet SPSS. De olika svaren i variablerna sorterades och 

värderades för att kunna bli överskådliga. Datan jämfördes i framförallt bivariata 

analyser. När man använder sig av en bivariat analys studeras korrelationen mellan två 

olika variabler samt om det avspeglas en orsaksrelation (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2018, s.137). I programmet SPSS kunde även beskrivande statistik tas fram 

och enskilda variabler beskrivas.  

 
6.4.2 Kvalitativa studien 

När tidsfristen hade gått ut för de kvalitativa intervjuerna påbörjades arbetet av 

analysen. I analysen valdes att utgå från Giorgis modell. Giorgi (1985) skriver att 

modellen i sina fem steg är grunden för analys av skrivna self report och det första 

steget är att fånga textens helhetsbetydelse. Därför skrevs varje intervju ut var för sig för 

att det lättare skulle kunna läsas igenom flera gånger. Langemar (2008) skriver att hela 

materialet behöver läsas flera gånger så att meningsbärande ord kan identifieras och 

eventuellt börja kategoriseras. Det blir en så kallad sorteringsteknik. Detta för att hitta 

det forskaren är intresserad av om hur människor uppfattar ett visst område i texten då 

”hermeneutiken handlar om hur tolkning av texter fungerar” (Langemar, 2008, s. 13). 

Även Ahrne och Svensson (2015) skriver om att det är viktigt att forskaren ”aktivt 

sorterar, ordnar och kategoriserar sitt material för att finna svar på de frågor man har 

formulerat” (s. 23). 

 

Detta med att aktivt sortera, ordna och kategorisera är det andra steget i Giorgis modell 

skriver Davidsson (2007) om och den kallas för att avgränsa betydelseenheter. För att 

reducera ner texten och få bort det som ansågs var irrelevant så analyserades varje 

intervjutext och nyckelord markerades i texten och även betydelsebärande citat. 

Därefter renskrevs dessa nyckelord och citat på ett annat papper med olika färg för de 

olika respondenterna. För att lättare kunna sortera upp och försöka hitta olika teman 

kommer Giorgis tredje steg in som är att avgränsa det centrala temat. Alla nyckelord 
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och citat klipptes ut för att lätt kunna flyttas fram och tillbaka för att kunna se olika 

mönster och hitta kategorier. Tre kategorier växte fram och dessa var; ” Upplevt behov 

av verktyg”, ”Lågaffektivt bemötande som en hjälp” och        ” Påvisade förändringar 

efter utbildning av lågaffektivt bemötande”. Dessa tre kategorier presenteras som 

rubriker under kapitlet resultat. 

 

Det fjärde steget i Georgis modell är att analysera teman genom att hitta kärnan i de 

olika texterna (Davidsson, 2007) ( Giorgi, 1985). Ahrne och Svensson (2015) skriver 

om att kvalitativa data inte mäts, ”utan det räcker att konstatera att det finns, hur de 

fungerar och i vilka situationer de förekommer” (s. 10), och för att kunna förstå 

empirisk data krävs tolkningar (From & Holmgren, 2000, s. 225). Därför gjordes 

reflektion utifrån de tre kategorierna och de nyckelord och citat som kommit fram med 

hjälp av syfte och problemformuleringar. Kärnan som hittades i nyckelorden och citaten 

hamnade under de tre olika kategorierna. Det femte och sista steget i Giorgis modell är 

att definiera fenomenets grundläggande struktur (Davidsson, 2007) (Giorgi, 1985). Här 

gjordes en sammanställning av svaren under de tre kategorierna som presenteras under 

varje rubrik i resultatet. 

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om giltighet. I studien behöver forskaren överföra frågeställningarna 

till frågor som ska kunna mätas samt överföra den teoretiska förståelsen, förtydliga 

begreppen och de antaganden som framställs (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, 

s.104). Kihlström (2007) menar att i en fenomenografisk forskning så bör 

kommunicerbarheten kunna ses som ett “viktigt mått på validitet” (s 164). Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen (2008) skriver att hög validitet kännetecknas av avsaknaden av 

systematiska fel samt om samma undersökning visar överensstämmande resultat med 

hjälp av olika mätinstrument. Hög reliabilitet kännetecknas av avsaknaden av 

slumpmässiga fel samt överensstämmande resultat med hjälp av samma mätinstrument 

(a.a). Genom att pröva sina instrument på en grupp människor som liknar 

undersökningsgruppen med till exempel enkät eller intervjufrågor så innebär det att man 

enligt Kihlström (2008) testar validiteten. Att börja med en pilotundersökning, vilket 

gjordes i denna studie både när det gällde den kvantitativa och den kvalitativa 

undersökningen, “bidrar det till att validitets- och reliabilitetsproblem kan rättas till 

redan i planeringsfasen” (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018, s.105).  Efter 

genomgång av svaren som inkom i pilotundersökningen justerades frågorna något för 

att säkerställa att svaren skulle leda till att studiens syfte besvarades. Responsen som 

gavs på frågorna i pilotundersökningen bidrog till att frågorna fick arbetas om lite för att 

hjälpa till att få svar på syftet.  

 

Davidsson (2007) skriver att reliabilitet handlar om tillförlitlighet eller trovärdighet på 

frågorna och visar på hur mätningen gått till. Både Davidsson (2007) och Kihlström 

(2008) skriver båda om att det är viktigt för tillförlitligheten att forskaren är tydlig och 

noggrann vid formuleringen av frågorna och övrig text till respondenterna för att 

frågorna inte ska missförstås. Genom att tillfråga respondenter att delta i den mer 

djupgående intervjun via webbenkäten fick vi tag på personer som var oberoende av 

varandra. Genom att oberoende personer deltar i studien så menar Ahrne och Svensson 

(2015) att det ökar trovärdigheten i en studie. Sveningsson Elm, Lövheim och 

Bergquist  (2003) skriver att det finns både fördelar och nackdelar med att intervjua via 

nätet. Fördelarna är att  “vi får informantens ord direkt och oredigerat” (s. 92) då 

forskaren inte behöver transkribera material via en bandspelare. Positivt är också att 

respondenterna har gott om tid på sig att fundera kring frågorna och tänka igenom sina 
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svar. Sveningsson Elm, Lövheim och Bergquist  (2003) skriver också om att det finns 

risker med att intervjua via nätet. Det kan lättare bli missförstånd genom hur 

respondenten förstår frågan eller hur forskaren förstår svaret på frågan. Författarna 

menar även att “det skulle kunna hävdas att skriftliga intervjusvar är beroende på 

informantens förmåga att uttrycka sig i skrift, vilket skulle kunna ses som en nackdel” 

(s. 92) men kontrar samtidigt själva med att detta skulle kunna hävdas vid en intervju 

ansikte mot ansikte “där informantens verbala förmåga kommer att färga svaren” (s 92). 

De svar som kom in till studien anses ha hög validitet då de till stor del kan jämföras i 

en triangulering. Triangulering kan definieras som val av metodstrategi  (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen 2018 s.20 ). Vissa frågor kan mätas med kvalitativa frågor men 

kan också behöva granskas i en kvantitativ studie för att kunna se hur stort utfallet är.  

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Dalen (2008) skriver att “forskaren har ett övergripande ansvar för att skydda 

informanten genom hela forskningsprocessen” (s.13). Därför har denna studie, med våra 

enkäter och intervjuer, följt de fyra forskningsetiska principerna som finns i 

Vetenskapsrådet (2002).  

 

Informationskravet - “Informanten ska på förhand få all information som rör hens 

deltagande i studien” (Dalen, s. 25, 2008). I den kvantitativa enkäten informerades 

respondenterna i enkäten om syftet med studien och att det var frivilligt att delta. De 

fick även information om att man kunde avbryta medverkan tills enkäten var inskickad. 

I den kvalitativa intervjun skickades ut ett mail med ett missivbrev (se bilaga 4) till 

respondenterna där det informerades om syftet med studien och att det var frivilligt att 

delta samt att man när som helst kunde avbryta utan förklaring. 

 

Samtyckeskravet - Dalen (2008) skriver att “ett frivilligt samtycke innebär att samtycke 

har lämnats utan yttre påtryckningar eller begränsningar av den personliga 

handlingsfriheten” (s.25).  Respondenterna som fyllde i den anonyma enkäten behövdes 

det inte ett samtycke ifrån då det enligt Vetenskapsrådet (2002) står att uppgifter i stora 

grupper som samlas in genom enkäter inte kräver samtycke i förhand, “förutsatt att 

utförlig information medföljer enkätformuläret” så kan det “individuella samtycket 

anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld” (Vetenskapsrådet, s. 9, 2002). Detta 

informerades om på enkäten vid utskick. När det gäller den kvalitativa intervjun så 

informerades via missivbrevet som skickades ut att respondenterna när som helst kan 

avbryta sin medverkan.  

 

Konfidentialitetskravet - Enkätsvaren skickades in anonymt så de svaren går inte att 

koppla till någon person. Då de intervjuade i den kvalitativa intervjun har rätt att vara 

anonyma så är de avidentifierade i studien. Respondenterna är informerade om att 

materialet förvaras på ett sådant sätt att ingen ska komma åt dem. För precis 

som  Davidsson (2008) nämner skriver respondenterna sina innersta tankar och 

upplevelser. Därför är det viktigt att respondenterna kan känna sig trygga med att texten 

hanteras på ett bra och säkert sätt.   

 

Nyttjandekravet - Alla som deltagit i studien har blivit informerade om att svaren endast 

kommer att användas i denna studie och att de uppgifter som vi har samlat in “om 

enskilda personer endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, s. 14, 

2002).  
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 Resultat 

7.1 Resultat av den kvantitativa studien 

  
Figur 1 beskriver i vilken omfattning respondenterna upplever att de 

hamnar i problemskapande situationer 

  

Respondenterna beskrev att de hamnade i situationer där de fick hantera 

problemskapande beteende visade sig att endast ca 6 procent av dem ansåg sig “sällan 

eller inte alls” hamnade i dessa situationer. De resterande 94 procenten upplevde att de 

befann sig i dessa situationer “Ibland” eller “Ofta” (se Figur 1). På frågan om vilket stöd 

respondenterna hade tillgång till så kunde de ange flera alternativ i svarsformuläret. I 

sammanställningen har svaren transkriberats för att bli överskådliga. ”Inget stöd” 

innefattar de som angett inget stöd som enda alternativ. Kategorin “Kollegor” innefattar 

enbart om de svarande angett kollegor som enda alternativ. “Ledning” innefattar den 

som angett ledning som ett alternativ, men kan även ha valt alternativet kollegor. 

Slutligen så innefattar kategorin “Specialpedagogiskt stöd” de som angett 

specialpedagogiskt stöd som alternativ, men kan även ha valt ledning och/eller kollegor. 

Resultatet visar att 65% av de svarande har tillgång till specialpedagogiskt stöd. 

När det gäller fortbildning i att hantera problemskapande beteende så svarar ca en 

tredjedel att de upplever att de inte fått någon fortbildning eller i fått de i liten grad. 

Resterande två tredjedelar beskriver att de upplever att de fått fortbildning delvis eller i 

stor grad. 93% av respondenterna hade kommit i kontakt med lågaffektivt bemötande 

(se Figur 2). 

 

 
Figur 2: Hur många av respondenterna som kommit i kontakt med 

begreppet lågaffektivt bemötande 

  
7.1.1  Upplevt behov av verktyg  

Resultatet visar att förhållandet mellan fortbildning i att hantera barn och elever som 

hamnar i problemskapande situationer och känslan av säkerhet står i förhållande till 

varandra. Ju mer fortbildning, desto större känsla av säkerhet. Om förhållandet mellan 
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hur respondenterna hamnar i situationer där de behöver hantera barn och elever i 

problemskapande situationer i relation till samma fortbildning studeras så syns inte detta 

samband. Resultaten visar då att de respondenter som har en större grad av fortbildning 

oftare befinner sig i situationer där de får hantera problemskapande situationer (se Figur 

3). 

   

  

 
Figur 3 visar en jämförelse mellan upplevd känsla och 

antal problemskapande situationer i förhållande till 

fortbildning 

  

  

I studien framkommer också att känslan av säkerhet ökar i förhållande till vilket stöd 

respondenterna får. De respondenter som känner sig osäkra har mindre stöd från ledning 

och specialpedagoger (se Figur 4). 

  

                   Figur 4 visar vilket stöd respondenterna har tillgång till 

                    

   

82% av dem som inte redan har fått någon form av fortbildning i att hantera 

problemskapande beteende anser att de till stor del är i behov av någon form av 

utbildning i detta  
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7.1.2 Lågaffektivt bemötande som en hjälp 

När förhållandet mellan känslan av säkerhet i att hantera barn/elever i problemskapande 

situationer jämförs med om respondenterna har kommit i kontakt med lågaffektivt 

bemötande så framkommer att känslan av säkerhet ökar om de haft den kontakten. När 

förhållandet mellan situationer som uppkommit och sätter det i relation till om 

respondenterna kommit i kontakt med lågaffektivt bemötande så syns samma 

förhållande som i exemplet ovan. De respondenter som kommit i kontakt med 

lågaffektivt bemötande befinner sig oftare i problemskapande situationer (se Figur 5) 

  

  
Figur 5. Det som blir synligt i tabellen är att de 

respondenter som kommit i kontakt med lågaffektivt 

bemötande är de respondenter som oftare hamnar i 

problemskapande situationer. 

  

  

7.2 Resultat av de kvalitativa intervjuerna 

Resultatet som redovisas här nedan är svaren som respondenterna har angett vid den 

kvalitativa intervjun. Materialet bearbetades och redovisades efter det mönster och 

kategorier som framkom i analysen under rubrikerna; ”Upplevt behov av verktyg”, 

“Lågaffektivt bemötande som en hjälp”. Påvisade förändringar efter utbildning av 

lågaffektivt bemötande”. Resultatet visas både i löpande text och genom citat för att ge 

läsaren större möjlighet att granska tolkningar. 

 
7.2.1 Upplevt behov av verktyg 

Alma använder sig av flera verktyg i vardagen som ett förebyggande arbetssätt. 

Verktygen kan vara AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), bilder i 

struktur, lek eller kommunikationssituationer, förberedelse eller olika tidshjälpmedel 

och ett medvetet förhållningssätt och bemötande. De använder sig även av 

beteendeanalys då de analyserar beteendet hos barnet och när det uppkommer och vilka 

konsekvenser det kan få. Alma skriver att det 

 

”behövs en hel arsenal av verktyg för att nå fram till dessa barn och få 

förmågan att bygga starka relationer”. 

Bertil anser att det finns behov av verktyg. Han har testat många metoder utan lyckade 

resultat. 

 

”Ja! Jag har testat en hel del metoder men här kom en metod som inte 

skuldbelägger barnet. Nu har vi fått bort det mesta av straff, hot och 
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belöningar och pratar mer med eleven. Metoden är trevlig då barn 

oftast kan berätta själva vad problemet är”. 

 

Clara menar att eftersom det finns många elever idag som har särskilda behov behövs 

konkreta pedagogiska verktyg. Detta för att på ett proffsigt sätt kunna bemöta dessa 

elever eftersom de finns i verksamheten och ska inkluderas. 

 

David menar att ett enda verktyg inte räcker i verktygslådan, utan man måste kunna 

alternera med flera verktyg beroende på situation. Personligen anser David att han inte 

har ett behov av ett verktyg när det gäller barn med problemskapande beteende. David 

anser istället att det är viktigare med de kollegiala diskussionerna som lågaffektivt 

bemötande kan bidra till genom att få till ett förändrat bemötande och förhållningssätt 

hos pedagogerna gentemot eleverna. 

 

”Nej, för mig handlade det nog mer om att kollegiet utgår från ett 

verktyg och i diskussionerna kan man få en bild av hur andra tänker och 

tycker. Ger en mer nyanserad bild och synliggör värdegrund och 

förhållningssätt, utan att alla är medvetna om det”. 

 

Erika anser inte att hon är i behov av något verktyg. 

 
7.2.2 Lågaffektivt bemötande som en hjälp  

Alma anser att lågaffektivt bemötande alltid kan användas i tanken i vardagen men att 

det viktigaste är att arbeta förebyggande med kommunikativa och samspelsstrategier. 

Alma skriver: 

 

”att specialpedagogiskt vet vi att vi inte kan förändra barnet men vi kan 

förändra miljön runt barnet för att skapa alternativa beteenden. Vi kan 

ändra i situationen och konsekvensen, alltså ändra i den fysiska miljön 

eller den vuxnes beteende, för att skapa nya alternativa beteenden hos 

barnet”. 

 

Alma menar vidare att lågaffektivt bemötande är en liten del och som kan användas när 

de andra förebyggande verktygen inte fungerar. Hon anser att habiliteringen och 

förskolan/skolan har misslyckats med att lära ut förebyggande strategier till 

vårdnadshavare om de måste lära ut lågaffektivt bemötande.   

 

”Då har man missat att lära ut struktur i barnets vardag, skapa 

tillräckligt med vilopauser för att behålla energi och att ha 

kommunikativa strategier i vardagen”. 

 

Därför, menar Alma, finns behovet av att utbilda vårdnadshavarna i lågaffektivt 

bemötande för att kunna användas om barnet hamnar i affekt. 

 

Bertil uttrycker att hen har blivit hjälpt av lågaffektivt bemötande och CPS-modellen. 

 

”När vi har inställningen att barn uppför sig om de kan så 

skuldbelägger vi inte barnet utan försöker hitta orsaker eller 

färdigheterna som barnet inte har utvecklat ännu. På detta sätt hittas 

strategier för att kunna stötta barnen”.  
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Vidare skriver Bertil att en nackdel som kommit upp efter att de fått utbildning i 

lågaffektivt bemötande är att vissa pedagoger kan ha svårt att sätta krav på barnen. Han 

vet inte om pedagogerna har missuppfattat det lågaffektiva bemötandet men det är uppe 

på diskussion på deras träffar som en punkt under förhållningssätt. 

 

Clara skriver att hon har erfarenhet av att lågaffektivt bemötande fungerar på vissa 

elever genom att de visar en positiv utveckling. 

 

 ”Det svåra är att ”sätta ner foten” mot elever som är utåtagerande och 

göra det i rätt ton”.  

 

Vidare skriver Clara att lågaffektivt bemötande kan vara bra men att det ibland saknas 

resurser för att få full effekt. Detta på grund av att lågaffektivt bemötande innebär att 

bemöta elever med respekt och bygga upp en relation. Just relationen med eleven 

poängterar Clara och vikten av att veta diagnosen för att som lärare känna sig trygg med 

att hantera situationen med ett problemskapande beteende. Tiden eller resurser till att 

bygga dessa relationer med eleverna finns inte. 

 

David skriver att det lågaffektiva bemötandet har fått pedagogerna att försöka ligga 

steget före. Utbildningen har gett dem verktyget att vara förbereda i möten och hur de 

ska agera i vissa situationer.  

 

”Vara förberedd på hur bemötande ska ske i ”känsliga” situationer. Inte 

låta sig provoceras utan följa de på förhand givna reglerna för 

bemötande”. 

 

Vidare skriver David att den stora nackdelen kan vara att om någon tror att detta är det 

enda verktyg som ska användas. Verktyget implementerades just för att förändra 

bemötande och förhållningssätt gentemot eleverna. Vad händer om pedagogen tolkar 

verktyget fel och slutar sätta krav på eleven och backar i alla situationer.    

 

Erika skriver att utbildningen lågaffektivt bemötande har förändrat hennes 

förhållningssätt och bemötande.  

  

”Fantastiskt sätt för att sänka frustration och onödig ilska” 

7.2.3 Påvisade förändringar efter utbildning av lågaffektivt bemötande 

Alma skrev att hon har blivit tryggare i olika situationer genom att använda sig av ett 

lågaffektivt bemötande. Alma menar att hennes medvetenhet har förändrats genom att 

man har hittat olika strategier i sitt arbetssätt med hjälp av olika verktyg, när hon idag 

träffar barn med en sårbarhet. 

”Jag sätter mig på behörigt avstånd, pillar med samma saker som 

barnet, tittar inte på barnet, sitter i jämnhöjd och har sidan vänd mot 

barnet för att hen ska se vad jag gör och kunna ta kontakt om hen vill 

och jag har möjlighet att möta upp eventuella gester barnet gör och 

spinna vidare på detta. Ex räva och uggla, se AKKtiv-konceptet på 

Dart, eller härma barnet om det verkar vara en framkomlig väg. 

Alternativt arbeta med samtalsmatta och bilder där jag aldrig kräver 

ögonkontakt och är repetitiv och förutsägbar i mitt handlande”. 
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Bertil skriver att han känner sig säkrare då metoden faller honom i smaken. Vidare 

skriver Bertil att den största förändringen efter att ha gått utbildningen är hans 

inställning och förhållningssätt. 

”Jag lyssnar in eleverna på ett helt annat sätt och får dem delaktiga till 

problematiken”. 

Vidare skriver Bertil att förändringarna syns genom att de vuxna behåller lugnet på ett 

helt annat sätt genom att kunskapen nu finns om att affekt smittar och barnen tar efter de 

vuxnas känslor. Det lågaffektiva arbetssättet har också visat sig i att barnen blir 

lyssnade på och att fler vuxna hittar lösningar tillsammans med barnen genom 

ömsesidighet. Orsakerna till detta tror han är att det är ett större kollegialt lärande då de 

träffas i olika samtalsgrupper en gång i månaden. 

Clara skriver att i början av hennes lärarkarriär så fanns inte dessa elever inkluderade i 

vanliga klasser. Efter att ha gått utbildning i lågaffektivt bemötande så känner Clara att 

hon har förändrat sig genom att bemöta eleverna med respekt och hålla låg ton men 

även att få struktur på tillvaron. 

”För att kunna genomföra lektioner har jag lärt mig att hålla en viss 

struktur på lektionen som eleverna känner igen på hela skolan”. 

David skriver att förändringen är att han numera använder lågaffektivt bemötande i 

handledning av kollegier men att det inte har förändrat hans bemötande av elever i 

någon större utsträckning. Utbildningen har dock lett till att kollegor diskuterar utifrån 

gemensam förförståelse. 

”I handledning har jag det som utgångspunkt. Själv använder jag det 

vid behov, men ingen direkt skillnad sen förr”.    

Erika har lärt sig att backa i situationer istället för att utmana och provocera. Den stora 

förändringen är att det har blivit en lugnare stämning med lågaffektivt bemötande. 
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 Analys av resultatet 

8.1 Analysmetod 

Under denna rubrik presenterar vi en analys av empirin utifrån en fenomenologisk 

ansats i förhållande till kvantitativa och kvalitativa data. Därför har i vissa fall en 

triangulering kunnat göras. Grunden till analysen i den kvalitativa datan grundar sig i 

Giorgis modell.  

 
8.1.1 Lågaffektivt bemötande som hjälp för pedagoger  

Den kvantitativa delen visade att känslan av säkerhet i att möta barn/elever 

i  problemskapande situationer ökar om respondenterna kommit i kontakt med 

lågaffektivt bemötande. Studien visar också att de som kommit i kontakt med 

lågaffektivt bemötande oftare befinner sig i situationer där de möter barn/elever i 

problemskapande situationer.  

 

Den kvalitativa delen visade att pedagogernas upplevelse var att lågaffektivt bemötande 

hade en positiv utveckling hos barnen/eleverna och att det därför ansåg att det är ett 

konkret verktyg att arbeta efter. Flera barn/elever upplevs idag vara i behov av stöd och 

pedagogerna lyfter fram att metoden fungerar genom att den inte skuldbelägger utan 

hjälper pedagogerna att ha dialoger med barnen/eleverna och därigenom byggs 

relationer. Det framkom även att fenomenet lågaffektivt bemötande hjälper pedagogerna 

att på ett professionellt sätt kunna bemöta dessa barn och elever med respekt eftersom 

de finns i verksamheten och ska inkluderas. Pedagogerna upplever också att de är 

hjälpta av metoden för att de kan vara steget före. Detta genom att utbildningen gett 

dem verktyget i att vara förberedda i mötet och hur de ska agera i situationen. De har 

fått en vetskap om hur de inte ska låta sig provoceras utan följa de på förhand givna 

reglerna för bemötande. Det framkom även att pedagogerna upplevde att metoden bidrar 

till att få till ett förändrat bemötande och förhållningssätt hos pedagogerna gentemot 

eleverna i de kollegiala diskussionerna.  

 

I jämförelse mellan den kvantitativa och den kvalitativa studien så har de båda studierna 

ett liknande resultat då båda pekar på att upplevelsen av att vara hjälpt av verktyget 

lågaffektivt bemötande hade ett positivt utfall. Det som skiljer studierna åt är att den 

kvantitativa studien visar på att de som kommit i kontakt med lågaffektivt bemötande 

oftare befinner sig i situationer så de ska hantera problemskapande beteende. En möjlig 

orsak kan vara att det sker mer fortbildning i sådana verksamheter som har ett större 

behov i att hantera problemskapande beteende.  

 
8.1.2 Behovet av ett verktyg i problemskapande situationer 

Endast 6 % av respondenterna i den kvantitativa studien uppgav att de sällan eller inte 

alls hamnade i situationer där de fick hantera problemskapande beteende. 85% av 

respondenterna uppgav att de hade specialpedagogiskt stöd i dessa situationer. Dock ser 

vi inte vilket stöd de fått. 93% av respondenterna hade kommit i kontakt med 

lågaffektivt bemötande. Av de respondenter som inte fått någon fortbildning i detta 

svarar endast 3 % att de inte behöver fortbildning i att hantera problemskapande 

beteende. 

 

I den kvalitativa studien visade det sig att flera av respondenterna efterfrågade verktyg 

och ansåg sig vara i behov av verktyg. Flertalet påtalade att lågaffektivt bemötande bara 

var en liten del och att ett enda verktyg inte räcker till utan att man som pedagog 
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behöver ett flertal verktyg att alternera med i sin verktygslåda. Däremot så beskrev 

pedagogerna att de upplevde att lågaffektivt bemötande alltid finns i tanken oavsett 

vilket verktyg man använder sig av. Resultatet visade att respondenterna ansåg att 

pedagogerna ska underlätta en kommunikation genom att arbeta förebyggande med 

kommunikativa- och samspelsstrategier, vilket pedagogerna beskrev att de upplevde i 

fenomenet lågaffektivt bemötande. 

 

Den kvantitativa studien visar att behovet finns av ett verktyg för att hantera när 

barn/elever hamnar i problemskapande situationer. Detta i och med att problemet finns 

med i vardagen hos de flesta respondenterna. I båda studierna efterfrågades ett verktyg. 

Resultatet visade att det finns ett specialpedagogiskt stöd i stor utsträckning. Kan 

specialpedagogen handleda pedagogerna i dessa former av verktyg i större utsträckning 

för att glappet mellan att hamna i situationer där man behöver hantera problemskapande 

beteende och behovet av ett verktyg ska minska? 

 
8.1.3   Förändrat förhållningssätt efter utbildning i lågaffektivt bemötande 

I den kvalitativa studien påvisar respondenterna att de upplever en skillnad av att de 

känner sig tryggare och säkrare i olika situationer genom att använda sig av ett 

lågaffektivt bemötande. I denna studie upplevde respondenterna att detta berodde på att 

medvetenheten har förändrats genom att man har hittat olika strategier i sitt arbetssätt 

med hjälp av lågaffektivt bemötande. Även pedagogers inställning, bemötande och 

förhållningssätt har förändrats efter utbildningen enligt respondenternas beskrivningar. 

Respondenterna beskrev att de upplevde att de genom den kunskap de fått om hur affekt 

smittar kan behålla lugnet på ett helt annat sätt än tidigare och känner sig därför mer 

strukturerade i sitt arbetssätt. Respondenterna beskriver att de har lärt sig att backa 

istället för att utmana och provocera. Respondenterna beskriver att de upplever att de ser 

förändringar med hjälp av det lågaffektiva arbetssättet. Dessa förändringar beskriver de 

att det märks eftersom pedagogerna lyssnar mer på barnen/eleverna och hittar lösningar 

och strategier tillsammans. Respondenterna upplever att det har blivit en lugnare 

stämning när de använder ett lågaffektivt bemötande som verktyg. 

Respondenternas upplevelse och känslor kan vara betydelsefulla att lyfta i 

sammanhanget. Denna studie visar på vikten av goda relationer och bra bemötande. 

Respondenter beskriver det som att nu när det finns en kunskap om affektsmitta så 

påverkas det egna beteendet.  
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 Specialpedagogiska implikationer 
I denna studie har syftet varit att göra en kritisk granskning av om lågaffektivt 

bemötande fungerar som ett verktyg vid hantering av problemskapande situationer när 

det gäller barn och elever. Vidare ville vi undersöka om pedagogerna hade ett behov av 

ett verktyg samt om de pedagoger som använder sig av lågaffektivt bemötande själva 

kunde beskriva att de varit hjälpta av verktyget. Som specialpedagog behöver man anta 

ett kritiskt och analyserande förhållningssätt. Det är av vikt att studera alla nya metoder 

och verktyg som kommer fram i dagens förskole- och skolvärld som ibland kan tolkas 

som en reaktion på det förändrade samhälle som inneburit högre arbetsbelastning för 

pedagogerna. Ur ett specialpedagogiskt perspektiv bidrar studien till att förmedla 

kunskap som kan vara till hjälp för att mötet med barn och elever ska ske på bästa sätt 

och därigenom skapa bättre möjligheter till utveckling och lärande.  

 

Forskaren Rosenqvist (2007) beskriver att mer specialpedagogisk forskning bör inrikta 

sig på samspelet med omgivningen och titta på hur funktionsvariatonen uppstår i den 

relationen. 

Även forskaren Nilholm tar upp relationernas påverkan och utvecklar det i ett 

dilemmaperspektiv. Utgångspunkten för dilemmaperspektivet är att dagens 

utbildningssystem ska hantera individers olikheter. ”Detta grundläggande dilemma 

innebär att alla ska erhålla gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt som 

elever också måste bemötas utifrån sin olikhet” (Nilholm, 2005, ss.134-135). Vi tänker 

att denna studie bidrar till kunskap som utvecklar förståelsen från ett kategoriskt eller 

relationellt perspektiv till ett dualistiskt perspektiv där både det kategoriska och det 

relationella perspektivet samspelar. 

 

Studien visar att pedagogerna uppfattar att de är nöjda med och har behov av ett verktyg 

när de ska möta barn och elever i olika problemskapande situationer samtidigt som 

resultaten pekar på att det inte ger effekt i den utsträckning det upplevs. Författaren 

Jenny Westerlund menar att anknytningsteorin, lågaffektivt bemötande och 

samarbetsbaserad problemlösning förutsätter att alla har samma subjektstatus, det vill 

säga är jämbördiga (Westerlund, 2017). Hennes syn är att de problemskapande 

beteendena uppkommer i och med att barnen är placerade i en ”existentiellt separerad 

position (Westerlund, 2017 s. 136). Istället menar Westerlund att vi genom medling 

behöver ge dessa barn en social anknytning. Barnet behöver gå från det jag=jag, som 

uppkommit redan genom bristande anknytning och den världsbild som det tvingats in i, 

till ett jag=vi (a.a). Kan detta vara en specialpedagogisk kunskap som kan tillföras 

genom handledning för att resultatet ska gynnas?  
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  Diskussion 

10.1 Metoddiskussion 

Gällande de metodval som gjorts i denna studie så genererar de den grunddata som 

ansågs behövas för denna studie för vårt syfte samt problemformuleringar. Den 

kvantitativa metoden gav en bred bas av olika respondenter och en hög svarsfrekvens på 

379 svar. Fråga är dock om den kvalitativa metoden hade tillräckligt med underlag för 

vår studie. Hade vi fått andra svar med andra val av respondenter och några fler? Kunde 

våra intervjufrågor i den kvalitativa metoden varit lite djupare? Davidsson (2007) 

skriver nämligen om hur viktigt det är hur frågorna är formulerade för att få en lyckad 

self report då det inte finns möjlighet till följdfrågor på samma sätt som vid vanlig 

intervju. Att intervjua respondenterna ansikte mot ansikte hade eventuellt gett ett 

djupare material att arbeta vidare med men då vi inte hade några i våra närområden som 

hade utbildning i lågaffektivt bemötande så var ändå self report ett bra val. Deltagande 

observation hade varit önskvärt för denna studie för att eventuellt få ett djupare material, 

för att se hur metoden fungerar praktiskt och inte bara teoretiskt. Detta fick dock 

rationaliseras bort då det inte fanns tillgång till någon verksamhet i närheten som 

arbetade med lågaffektivt bemötande.  

  

När det gäller urvalet av respondenter så skriver Ahrne och Svensson (2015) om hur 

viktigt det är att reflektera över de valda personerna. När det gäller den kvantitativa 

studien så skulle vi ha ett mer övergripande svar men att det var viktigt med utbildad 

pedagogisk personal. När det gäller den kvantitativa metoden så kan vi inte garantera att 

respondenterna är det som de utger sig för att vara.   

 

Kihlström (2008) skriver att genom att man i resultatet använder sig av citat så 

förtydligar forskaren sina olika kategorier för läsaren så att texten både blir fördjupad 

och illustrerad. Även From och Holmgren (2000) skriver att ”pedagogs förförståelse 

innebär att denne kan beskriva pedagogikens studieobjekt med större  precision än icke-

pedagoger” (s.228), så valde vi att ta med citat från respondenter så att materialet inte 

bara skulle “färgas” av oss utan att läsaren skulle ha större möjlighet att granska 

tolkningar. From och Holmgren (2000) skriver att ”all förståelse bygger på 

förförståelse, utan förförståelse är ingen förståelse möjlig” (s.222). För frågan är 

egentligen vilken inverkan vår förförståelse och våra erfarenheter har på hur vi 

uppfattar, kategoriserar eller benämner den data som vi fick in? Är det så att vår 

insamlade data med samma respondenter skulle ge ett annat svar om en annan forskare 

skulle analysera vårt material eller skulle vi få ett annat svar med andra respondenter? 

Vi har valt att ta ut de delar från intervjuerna som vi ansåg vara relevanta för vårt syfte 

och bearbetat materialet för att få svar på våra frågor. Resultatet i vår studie skulle 

kunna se helt annorlunda ut beroende på vem som analyserar materialet.  

 

Frågan är också om de intervjufrågor som vi formulerade var tillräckligt öppna och 

tydliga? Gav de oss de svar som vi hade förväntat oss? Vilka var respondenterna som 

besvarade både de kvantitativa och de kvalitativa frågorna? Som vi har konstaterat 

tidigare så känner vi att vi fick svar på våra frågor men frågan är om det gav tillräckligt 

djupa svar. Detsamma gäller urvalet av respondenter. Har de som fått utbildning i 

lågaffektivt bemötande ett “tuffare klimat” och haft behovet av fortbildning eller är det 

de som har visat intresse för just lågaffektivt bemötande som metod som har fått den?  
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10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att göra en kritisk granskning av om lågaffektivt bemötande 

fungerar som ett verktyg vid hantering i olika problemskapande situationer när det 

gäller barn och elever. Vidare ville vi undersöka om pedagogerna hade ett behov av ett 

verktyg samt om de pedagoger som använder sig av lågaffektivt bemötande beskriver 

att de varit hjälpta av verktyget. 

 
10.2.1 Lågaffektivt bemötande 

På frågan om lågaffektivt bemötande är ett verktyg som kan fungera som hjälp för 

pedagoger när de ska möta barn och elever i olika problemskapande situationer jämför 

vi våra resultat med tidigare forskning samt litteratur som tar upp lågaffektivt 

bemötande. Thornberg (2006) drar i sin studie slutsatsen att uppbyggnaden av en god 

social atmosfär i barngruppen baserad på prosociala normer är viktig för hanteringen av 

konflikter i förskolan. Birch och Ladds (1997), Bush, Ladds och Heralds (2006) samt 

Hamres och Piantas (2001) studier visar på att goda relationer mellan pedagoger och 

barn i förskolan oftast leder till färre beteende- och lärandeproblem senare i skolan. 

Hamres och Piantas (2001) kommer även fram till att nära relationer mellan barn och 

pedagoger som är konfliktfria leder till att färre barn blir klassade som barn i behov av 

specialpedagogiska insatser. Marsh (2012) fick i sin studie fram att elever i de högre 

årskurserna ansåg att läraren hade en viktig roll när det gäller att engagera eleverna och 

få dem motiverade. En av de viktigaste nyckelfaktorerna var att läraren kunde bygga 

goda relationer med eleverna. Studier där Ross W. Green  medverkade (2003 och 2004) 

visade att utbildning enligt CPS modellen gav minskat problemskapande beteende i 

familjekontexten i jämförelse med annan föräldrautbildning. McDonell (2008), som 

tillsammans med andra forskare, utförde en studie där det påvisades att känslan hos den 

personal som deltog i utbildning i low arousal approach kände sig säkrare i sin 

yrkesroll. Dock visade det sig att denna utbildning inte ledde till att det blev skillnad i 

beteendet hos klienterna.  

Hejlskov Elvèn (2018)  menar att pedagogerna avger “rätt känsla” och lär sig att 

behärska och hantera beteenden med hjälp av lågaffektiva metoder och att detta 

påverkar om det blir ett problemskapande beteende eller inte. Westerlund menar 

däremot att de problemskapande beteendena uppkommer i och med att barn av vår tid är 

placerade i en ”existentiellt separerad position” och att det i den situationen är logiskt att 

slåss (Westerlund, 2017 s. 136). Det svar vi får på denna forskningsfråga 

överensstämmer till stor del med vad den tidigare forskningen och litteraturen visat: Vi 

kan inte se några påvisbara effekter som kan härledas direkt till verktyget. Däremot kan 

vi urskilja andra positiva resultat som verktyget lett till. Intressanta frågor som 

uppkommer är att vad i CPS: modellen som bidrog till att den studien visade ett bättre 

resultat samt om Westerlunds tankar kring barn av vår tid skulle kunna tillföra verktyget 

lågaffektivt bemötande ytterligare en dimension. 

10.2.2 Pedagogens behov av verktyg 

Den andra forskningsfrågan vi ställde oss var om pedagoger är i behov av ett verktyg 

för att hantera problemskapande situationer när det gäller barn och elever. Där fick vi ett 

ganska tydligt svar på att pedagogerna känner ett behov av ett verktyg. Jenner (2004) 

skriver om att kommunikationen är det centrala för att professionellt bemöta olika 

individer. Att ha ett verktyg att tillgå kan tänkas vara ett hjälpmedel för en tydlig 

kommunikation och att det därför stärker pedagogers upplevelse av en professionell 
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säkerhet. I studien har vi  granskat de vetenskapliga grunder som verktyget bygger på 

och vi har haft med oss i tanken om verktyget har accelererat som ett kommersiellt 

resultat av den ökande arbetsbelastningen på förskolor och skolor. Detta resonemang 

har  resulterat i att vi  haft en kritisk ingång i arbetet. 

10.2.3 Utbildning i lågaffektivt bemötande 

Fick vi då svar på vår sista fråga om hur pedagoger som fått utbildning i lågaffektivt 

bemötande upplevt att förutsättningarna för att hantera problemskapande beteende 

förändrats? Då den frågan endast ställdes till de respondenter som svarade på den 

kvalitativa studien så var det respondenternas upplevelser som analyserades. Känslan av 

säkerhet i yrkesrollen var framträdande samt känslan av att konflikterna har minskat. 

Genom svaren på forskningsfrågorna så ser vi att syftet med studien har uppfyllts till 

stor del. 

 

10.3 Vidare forskning 

I vår studie besvarade en stor grupp pedagoger vår webbenkät som vi sedan 

kompletterat med en kvalitativ intervju bestående av fem respondenter.  Denna studie 

fick inget direkt djup och skulle behövts kompletterats med deltagande observationer 

för att på så sätt ha minskat avståndet mellan empirin som vi fick in och tolkade med 

hur verkligheten är. Det hade även varit intressant att via observationer undersöka 

vilken typ av konflikt som är vanligast mellan barn/elever och pedagoger. Ett annat 

förslag på vidare studier för att få ett djup i ämnet är att använda sig av en 

interventionsstudie genom att handleda pedagoger i lågaffektivt bemötande och jämföra 

deras upplevelser när det gäller hantering av problemskapande beteende med en 

kontrollgrupp som inte får den handledning 
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I 
 

 Bilagor 
Bilaga 1  Kvantitativa intervjufrågor 

 

Att hantera problemskapande beteende 

 

1. Vad arbetar du i för verksamhet? 

2. Hur många år har du arbetat i den verksamheten? 

3. Hamnar du i situationer där du behöver hantera barn/elever med 

problemskapande beteende? (Sällan/inte alls, ibland eller ofta) 

4. Har du fått fortbildning i att hantera barn/elever med problemskapande 

beteende? ( Inte alls, i liten grad, delvis, i stor grad, annat) 

5. Om du fått fortbildning i att hantera barn/elever med problemskapande beteende 

kan du här beskriva vilken typ av utbildning det var: 

6. Om du inte fått fortbildning i att hantera barn/elever med problemskapande 

beteende, är det en fortbildning du känner skulle kunna vara till hjälp för dig i 

ditt yrke? 

7. Hur känner du dig när du ska hantera barn/elever med problemskapande 

beteende?(osäker, ganska säker, säker eller mycket säker) 

8. Vilket stöd finns bakom dig i ditt yrke när det gäller att hantera 

problemskapande beteende? (inget stöd, specialpedagogiskt stöd, 

rektor/förskolechef, kollegor eller annat) 

9. Har du kommit i kontakt med Lågaffektivt bemötande? 

10. Om du har kommit i kontakt med lågaffektivt bemötande kan du här beskriva på 

vilket sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

II 

 

Bilaga 2  Kvalitativa intervjufrågor 

 

Frågor om lågaffektivt bemötande 

 

1. Vad arbetar du i för verksamhet och vilken är din yrkesbakgrund? 

2. Hur många år har du arbetat i den verksamheten? 

3. Vet du hur din arbetsplats kom i kontakt med lågaffektivt bemötande och vad 

det var som gjorde att ni valde detta arbetssätt? 

4. Kan du beskriva din uppfattning om vad det innebär med lågaffektivt bemötande 

och hur det ska fungera? 

5. Hur har implementeringen av lågaffektivt bemötande sett ut på din arbetsplats 

och hur togs den emot av dig och dina kollegor? 

6. Upplever du som pedagog att du var i behov av ett verktyg för att hantera 

problemskapande beteende hos barn/elever och ge exempel på varför? 

7. Känner du dig tryggare inför att hantera situationer där barn uppvisar ett 

problemskapande beteende efter utbildningen? 

8. Vilka styrkor ser du med ett lågaffektivt bemötande på din arbetsplats? 

9. Vilka svagheter ser du med ett lågaffektivt bemötande på din arbetsplats? 

10. Kan du ge konkreta exempel på hur ditt sätt att hantera problemskapande 

beteende har förändrats efter utbildningen? 

11. Finns det något övrigt du vill tillägga om lågaffektivt bemötande? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

III 

 

Bilaga 3  Missivbrev 

 

Hej! 

Vill du delta i en studie om lågaffektivt bemötande? 

Vi heter Helen Vikman och Maja Elb och studerar till specialpedagoger på 

Linnèuniversitetet i Växjö. Vi ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng, avancerad nivå. Området som ska studeras är det lågaffektiva 

bemötandet i förskola, skola samt annan pedagogisk verksamhet.  

Syftet med studien är att undersöka om handledning till pedagoger i lågaffektivt 

bemötande kan vara till hjälp för att pedagoger ska ha ett verktyg att använda sig av i 

hantering av problemskapande beteende hos barn och elever. 

I denna intervju så är det DIN upplevelse som är utgångspunkten och deltagandet är helt 

frivilligt.  

Studien kommer bestå av enskilda intervjuer med personer som arbetar med lågaffektivt 

bemötande idag. Vi har valt att ta intervjun via mail och den beräknas ta ca 15 minuter 

att besvara. Vi har valt att ta det via mail dels för att tiden är en bristvara hos många 

idag och för att du i lugn och ro ska kunna svara på frågorna. Vi värdesätter så utförliga 

svar som möjligt för att få ut så mycket som möjligt av svaren. Svaren önskar vi få in 

senast vecka 24. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att behöva lämna 

någon orsak till detta.  

Vill du hellre att vi kommer ut och gör intervjun hos dig så gör vi det mer än gärna. Vi 

beräknar då tiden på dessa intervjuer till ca 40-60 minuter. Tid och plats för intervjun 

bestämmer du men det vore önskvärt om intervjuerna kunde äga rum på en ostörd plats 

på din arbetsplats under vecka 22-24. Intervjun kommer då att spelas in och skrivas ut i 

text. Vid intervjutillfället kommer du muntligen att bli informerad om studien och att du 

när som helst kan avbryta din medverkan utan att behöva lämna någon orsak till detta. 

Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan identifieras. Alla 

uppgifter som är personliga kommer att behandlas konfidentiellt och förstöras efter det 

att studien sammanställts. När examensarbetet är godkänt kommer det att finnas i en 

databas på Linnèuniversitetet i Växjö. Alla eventuella inspelningar och utskrivna texter 

och mail kommer att förstöras när arbetet är godkänt. Om du vill har du möjlighet att ta 

del av uppsatsen när den är färdigställd.  

Har du inte möjlighet att delta i vår studie så vore vi tacksamma om du så snart som 

möjligt kan informera oss om det via ett mail. 

Har du frågor eller finner något oklart så är du välkommen att kontakta Helen eller Maja 

via telefon eller mail. 

Med vänlig hälsning 

Helen Vikman (telefonnummer dolt) 

Maja Elb (telefonnummer dolt) 

 

 


