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Sammanfattning 

Skolor och ibland hela kommuner utbildar ständigt sin personal för att implementera nya 

förhållningssätt och pedagogiska metoder i verksamheterna. Studiens syfte var att belysa 

på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur pedagoger uppfattar och använder sig 

av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med elever med problemskapande 

beteenden. Studiens teoretiska utgångspunkt utgjordes av relationellt och kategoriskt 

perspektiv, tillsammans med Blossings modell för ett förändringsarbete. Kvalitativ 

forskningsansats med semistrukturerade intervjufrågor har använts för att fånga 

pedagogers uppfattningar om metoden och urvalet bestod av tolv pedagoger som samtliga 

deltog i kommunens satsning. Deltagandet i föreläsningarna var på lika villkor, men 

förutsättningarna för en lyckad implementering visades varierar mellan skolorna i den 

undersökta kommunen. En slutsats i studien var att kommunens satsning påverkade 

pedagogers uppfattningar och medvetenhet om lågaffektivt bemötande positivt. Studien 

påvisade ökad medvetenhet i användningen av metoden samt vilken betydelse relationen 

har i mötet med problemskapande beteende. Det framkom att tid, ork och affektsmitta var 

missgynnande faktorer i arbetet med lågaffektivt bemötande. Studien indikerade på 

brister i genomförandet av implementeringen av den nya metoden och visade även att det 

möjligen sker viss kategorisering av elever med problemskapande beteende i skolan, 

medvetet eller omedvetet.   

Nyckelord: Implementering, problemskapande beteende, lågaffektivt bemötande, 

förändringsarbete 
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Inledning 

Dagens skolor är fyllda av elever med olikheter och enligt Läroplan för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmen (Skolverket, 2018) ska varje enskild elev bemötas 

utifrån sina förutsättningar och behov. Ett felaktigt bemötande kan leda till 

problemskapande beteende, vilket oftast uppstår när omgivningens förståelseram och 

kompetens inte räcker till (Hejlskov Elvén, 2014). I en artikel i Lärarförbundets tidning 

Specialpedagogik (2017, oktober) beskrivs den omdiskuterade metoden lågaffektivt 

bemötande. Specialpedagog Margit Zakariasson menar i artikeln att metoden förstås som 

ett förhållningssätt och är utvecklad för att hantera något som benämns problemskapande 

beteende. Hon anser vidare att metoden handlar om att lugn och positiva förväntningar 

ska prägla den pedagogiska miljön. Pedagog Sara Bruun (2018, oktober) och psykolog 

Bo Hejlskov Elvén (2018, februari) menar i Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden 

att metoden även handlar om andra faktorer såsom medvetenhet om sitt bemötande och 

förhållningssätt samt vikten av att upprätthålla god relation mellan elev och pedagog. De 

menar vidare att relationen har stor betydelse i mötet med elever som har svårigheter att 

reglera sin affekt. Hejlskov Elvén (2014) nämner ofta begreppet affektsmitta i samband 

med lågaffektivt bemötande och anser att det handlar om att man smittas av en annan 

individs känslor (a.a.). Ofta är dessa känslor svårhanterliga och det är viktigt att 

omgivningen har förståelse för och kunskap om hur affekt ska bemötas (Hejlskov Elvén 

& Wiman, 2015).  

 

Löfqvist (2015) framhåller att i ett internationellt perspektiv är entusiasmen för 

förändringar stark inom skolområdet. Under de senaste årtiondena har skolorna i Sverige 

varit föremål för olika initiativ med syfte att förändra skolan. Enskilda skolor och hela 

kommuner utbildar ständigt sin personal för att implementera nya förhållningssätt och 

pedagogiska metoder i verksamheterna. En av dessa kommuner är grunden för studien. 

Kommunen har under det senaste året satsat på fortbildning av pedagogisk personal inom 

grund och grundsärskola när det gäller lågaffektivt bemötande. Studiens intentioner är att 

belysa följderna av fortbildningen.  
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Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte är att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur pedagoger 

uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med elever med 

problemskapande beteende.  

  

 På vilket sätt har kommunens pedagoger deltagit i implementeringen av metoden? 

 På vilket sätt uppfattar pedagoger metoden lågaffektivt bemötande och begreppet 

problemskapande beteende? 

 Vad anser pedagoger främjar respektive missgynnar lågaffektivt bemötande i mötet 

med problemskapande beteende? 

Bakgrund 

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av den satsning som den undersökta kommunen 

ansökt medel för. Därpå beskrivs grundläggande översikt av styrdokument som skolan har 

att förhålla sig till i arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt kompetensutveckling. 

Därefter redogörs kortfattat grund och grundsärskola. Avsnittet avslutas med en definition 

av lågaffektivt bemötande, problemskapande beteende och pedagogiska relationer.  

Kommunens satsning 

Den undersökta kommunen ansökte om medel från en statlig riktad satsning, som gäller 

hälsofrämjande skolutveckling (se bilaga 1). Kommunen beviljades medel för att genomföra 

en fortbildning för verksamma i kommunen i metoden lågaffektivt bemötande. Satsningen 

skedde i samarbete med externa utbildare och riktade sig till pedagogisk personal, rektorer, 

förskolechefer och elevhälsopersonal i grundskola, grundsärskola och förskola. 

Utbildningens mål var att utveckla pedagogers kunskaper och medvetenhet att möta elever 

utifrån förutsättningar och behov samt främja elevers psykiska hälsa och motverka möjlig 

stress. I förlängningen var intentionen att främja elevers möjligheter att uppnå 

utbildningsmålen. 

Satsningar som gjordes inom kommunen var föreläsningar som gavs under läsåret 17/18 (se 

bilaga 1). Upplägget utformades olika för pedagogisk personal, rektorer, förskolechefer och 

elevhälsopersonal. Pedagogisk personal deltog i två halvdagsutbildningar med externa 

föreläsare, där grundläggande förståelse för lågaffektivt bemötande förmedlades. 

Elevhälsans personal, rektorer och förskolechefer fungerade som ledare i fortbildningen och 

tilldelades uppdraget att utveckla metoden bland annat genom handledning av personal efter 
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inledande föreläsningar. De gavs ytterligare två utbildningsdagar med fokus på fördjupning 

och handledning. Syftet var att leda främjande och förebyggande arbete samt stötta 

pedagogisk personal i det fortsatta arbetet med lågaffektivt bemötande i verksamheterna. 

Utvärderingen av projektet skulle enligt projektplan ske övergripande, både på lång och kort 

sikt. Utvärderingens syfte var att undersöka pedagogers kunskaper före och efter 

fortbildningen och hur de nya kunskaperna påverkat det dagliga arbetet. Projektet skulle 

avslutningsvis sammanfattas i en projektrapport och följas upp på skolorna samt utgöra en 

grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på lång sikt.  

Styrdokument 

Internationella konventioner och överenskommelser, exempelvis Salamancadeklarationen 

och Barnkonventionen, antogs av Unesco 1994 och behandlar hur skolan ska organisera 

undervisningen för elever i svårigheter. I deklarationen står bland annat ”En pedagogik som 

sätter barnet i centrum är till nytta för samtliga elever och, följaktligen, för hela samhället” 

(Salamancadeklarationen och Salamanca + 10, 2006, s. 17). Handlingsramar för  

specialpedagogiska åtgärder i möte med elever i behov av särskilt stöd fastslogs i 

deklarationen (Unesco, 2006).  

 

Skollagen kap. 11 § 4 (SFS 2010:800) betonar att hänsyn ska tas till elevers olika behov och 

ges den stimulans och det stöd de behöver för att utvecklas så långt som möjligt. 

Speciallärare ska enligt examensordningen i Svensk författningssamling (SFS 2011: 186) 

visa insikt i aktuella och relevanta forsknings och utvecklingsarbeten. De ska medverka i det 

förebyggande arbetet och bidra till att undanröja svårigheter och hinder samt visa kunskap 

och förmåga inom det specialpedagogiska området med hänsyn till vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. Specialpedagogik spelar en betydande roll för att verka främjande och 

förebyggande för elever i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2016).  

Även i Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) finns det 

inslag som kan tolkas som specialpedagogisk verksamhet, även om det inte uttrycks klart 

och tydligt. 

 Hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2018, s. 6). 
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Skollagen betonar att det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret att utveckla 

pedagogers kompetens. Rektorer och pedagoger i samtliga skolverksamheter har 

styrdokument som ska följas och huvudmannen ansvarar för att pedagoger får möjlighet att 

utveckla sin kompetens (SFS 2010:800). För att utveckling ska ske krävs det att nya metoder 

prövas och utvecklas (Skolverket, 2018).  

 

Svensk grundskola är obligatorisk och har nio årskurser som delas in i lågstadium 1-3 

mellanstadium 3-6 samt högstadium 7-9. Från höstterminen 2018 beslutade riksdagen att 

även förskoleklassen är obligatorisk, vilket innebär att barn bosatta i Sverige har skolplikt 

från och med det år de fyller sex år (SFS 2010: 800).  

 

Enligt skollagen Kap.11 § 2 (SFS 2010:800) ska grundsärskola ge elever med intellektuell 

funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och 

utvecklar deras förmåga att tillägna sig dessa. Grundsärskola styrs av skollagen som är 

stiftad av riksdagen och ingår i ett målstyrt system och är en nioårig skolform med egen 

läroplan och egna kursmål (Skolverket, 2012). Den är avsedd för elever med en sådan 

diagnos att de bedöms ha svårt att nå grundskolans kursmål. Vidare finns inriktningen 

träningsskola med ämnesområden för de elever som inte tillgodogör sig undervisningen i 

grundsärskolans ämnen. Den är enligt skollagen Kap.11 § 3 (SFS 2010:800) avsedd för 

elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av ämnesutbildningen. Träningsskolans 

kursplan fokuserar på fem ämnesområden: kommunikation, estetisk verksamhet, 

vardagsaktivitet, motorik och verklighetsuppfattning (Skolverket, 2012). 

Lågaffektivt bemötande 

Enligt Hejlskov Elvén och Kosner (2017) utvecklades ett förhållningssätt som benämns 

lågaffektivt bemötande, främst för att personer med funktionsnedsättning blev utsatta för 

kränkningar och behandlades illa. I dag används lågaffektivt bemötande inom många olika 

verksamheter, bland annat skolan. De beskriver vidare lågaffektivt bemötande som ett 

synsätt och metoder som utvecklats för att hantera problemskapande beteende på ett etiskt 

försvarbart sätt (a.a.). Hejlskov Elvén (2009) anser att personalen måste reflektera över sitt 

förhållningssätt i mötet med elever i affekt. Vidare menar han för att lyckas med lågaffektivt 

bemötande måste den vuxne reagera behärskat, eftersom elever i affekt ofta reagerar med 

samma känsla som den vuxne. Lågaffektivt bemötande menar Hejlskov Elvén (2014) strävar 

efter samarbete med elever, vilket enbart kan uppnås då eleven har en bibehållen 
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självkontroll. Metoden omfattar ingen form av fysisk kontakt utan beskriver snarare hur man 

med lugnt och avslappnat uppträdande hjälper elever att behålla sin självkontroll. Genom att 

använda lågaffektivt bemötande kan problemskapande beteende minimeras och han 

beskriver tillämpbara förhållningssätt inom ett lågaffektivt bemötande. Att vid pågående 

affektutbrott kräva ögonkontakt av elever menar han kan uppfattas som maktutövning som 

eventuellt kan leda till ökad stress och affekt hos elever. För att reglera affekt och minska 

stresspåslaget menar han att pedagoger bör ta ett steg tillbaka och respektera elevers 

utrymme. Han anser att fasthållning endast ska användas i situationer då elever utgör en fara 

för sig själv eller andra genom att tillämpa följsamma och lugna rörelser. Han menar att 

fysisk fasthållning är utlösande faktor till att elever hamnar i våldsamma affektutbrott 

(Hejlskov Elvén, 2014). Hejlskov Elvén (2009) menar att i situationer där pedagoger och 

elever är i affekt är det till stor fördel om kollegor kan avlasta varandra genom avlösning. 

Situationen kan då förändras och affekten minskas eller i bästa fall avstanna helt. Vidare 

anser han att avledning kan användas som strategi när elever visar början på oro. Genom 

avledning minskas risken att elever hamnar i affekt och det kan ske på olika sätt (a.a.). För 

att undvika att elevers oro eskalerar bör pedagoger ha förmågan att avläsa situationer, vilket 

är påfrestande (Hejlskov Elvén, 2014).    

Problemskapande beteende 

Det finns delade meningar om vad problemskapande beteende är. Hejlskov Elvén (2009) 

menar att det är ett komplext begrepp samt att situation och sammanhang kan vara 

betydelsefulla för hur begreppet ska förstås i olika pedagogiska verksamheter (a.a.). 

Begreppet problemskapande beteende använder Hejlskov Elvén (2014) när han beskriver 

beteenden som är svåra för omgivningen att hantera och acceptera. Det finns flera olika 

uttryck när det gäller begreppet problemskapande beteende, Socialstyrelsen (2010) använder 

sig av barn som utmanar, Greene (2016) benämner det, explosiva barn. Han beskriver 

problemskapande beteende som explosivt och menar då elever som skapar kaos och är 

utåtagerande. Beteendet bör hanteras och bemötas professionellt för att skapa förutsättningar 

med strategier men även minimera de konsekvenser som beteendet medför (a.a.). 

 

Greene (2016) menar, för att motverka problemskapande beteende bör vuxna reflektera över 

sitt egna förhållningssätt och beteende för att skapa förutsättningar elever behöver för att 

hantera olika situationer. Han anser att uppfostringsmetoder med belöning och konsekvenser 

inte är att rekommendera. De fungerar inte heller särskilt bra i arbetet med elever med 
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intellektuell funktionsnedsättning och är enligt honom helt uteslutna vid arbetet med elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (a.a.). Enligt Hejlskov Elvén (2009) har ofta 

elever som uppvisar ett problemskapande beteende någon form av neuropsykiatrisk diagnos. 

  

Hejlskov Elvén (2014) anser att utlösande faktorer för ett problemskapande beteende kan 

exempelvis vara svårigheter att hantera aktuella situationer, krav och hög belastning. Greene 

(2016) anser det är betydelsefullt att pedagoger är medvetna om att krav och förväntningar 

som överstiger elevers förmåga är en utlösande faktor, vilket Hejlskov Elvén (2014) även är 

tydlig med. Han anser att omgivningens medvetenhet om utlösande faktorer för 

problemskapande beteende skapar förutsättningar för ett förebyggande arbete genom 

exempelvis tillämpa individuella strategier. Vidare anser han att problemskapande beteende 

inte bör ses som endast elevers problem utan är situationsbundet. Andra faktorer som kan 

utlösa ett problemskapande beteende är förmågan att hantera känslomässiga tillstånd som 

affekter (Hejlskov Elvén, 2009). Tomkins (2008) menar att affekter kan ses som något som 

smittar mellan individer och benämns affektsmitta. I stora drag innebär begreppet 

affektsmitta att omgivningen påverkas av andra individers starka känslor som ilska, glädje, 

överraskningar och förtvivlan (a.a.). Hejlskov Elvén (2014) och Wiman (2015) anser att 

negativa känslor smittar lättare och ger starkare reaktioner än positiva.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas en översikt av tidigare forskning inom föreliggande studies område. 

Inledningsvis beskrivs implementering av nya metoder i en organisation. Sedan följer ett 

stycke om Tomkins affektteori, där det lågaffektiva tankesättet tar sin utgångspunkt ifrån. 

Avslutningsvis beskrivs vald forskning som berör lågaffektivt bemötande och 

problemskapande beteende.  

Implementering av nya metoder i en organisation 

För att identifiera ett behov av förändring krävs enligt Fullan och Boyle (2010) insikt om att 

det nuvarande sätten att arbeta har förutsättningar att förbättras. Är behoven tydliga och 

konkreta är möjligheterna för förbättringsåtgärderna lättare att ta på. Genom regelbundna 

analyser i verksamheten av vilka behov som finns samt hur förutsättningarna för en 

förändring ser ut gynnar implementeringen av nya metoder. Att fokusera på ett fåtal områden 

ökar enligt författarna förutsättningarna att lyckas (Fullan & Boyle, 2010). De menar vidare 

att det är viktigt att stå emot trender och inte fångas av metoder bara för att de för tillfället 

är i ropet (a.a.). Enligt forskarna Limwichitr, Broady-Preston och Ellis, (2015) innebär 
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implementering av nya metoder i en organisation att implementera en helt ny människosyn 

hos pedagoger. Forskningen (Limwichitr et al., 2015) visar även på att det är viktig med 

samsyn när det handlar om det man vill implementera i en kommun för att en genomgripande 

förändring ska kunna ske i verksamheterna. Enligt deras forskning är det viktigt att vara 

medveten om att vid en övergripande implementering kan verksamhetens kultur vara svår 

att förändra. Det kan bero på att personalen inte har samma inställning till den tänkta 

förändringen. Mycket av utmaningen består av att planera och genomföra förändringen utan 

att personalen misstycker, men samtidigt ska kostnaderna hållas nere och resultatet bli det 

bästa möjliga (a.a.). Forskning av (Barabanschikova, Meshkova och Surova, 2014) visar att 

under förändringsarbetet kan pedagoger uppleva hög stress, risken för utbrändhet är stor. 

Vidare visar de att det är viktigt med tydlighet och öppenhet från ledningen vid förändringar 

som rör verksamheten. Sådana resultat kan förstås om vi som använder socialpsykologen 

Bosse Angelöws definition av förändring. Angelöw (2010) menar att förändring kan 

identifieras som att något ändras från ett tillstånd till ett annat och att förändring är en 

psykologisk process där individer går ifrån en bekant uppfattning för att möta nya.  

Angelöw nämner i boken Framgångsrikt förändringsarbete (Angelöw, 2010) tre olika sätt 

att värdera den pågående förändringen. Den första är den irrelevanta förändringen, vilket 

betyder varken positiva eller negativa konsekvenser för individens välbefinnande. Den andra 

den positiva värderingen, då individen bemöter förändringen positivt och ser det som en 

utmaning. Den tredje är den negativa förändringen, individens upplevelse är negativ då den 

nuvarande situationen är trygg och det nya känns otryggt. Hur en förändring bemöts beror 

bland annat på hur individens livssituation ser ut men även om förändringen är självvald 

eller påtvingad utan delaktighet. Individer som känner delaktighet och motivation till 

förändring är en förutsättning för ett gynnsamt förändringsarbete (a.a.). Flera forskare har 

visat att implementering är en process med många faktorer och perspektiv att ta hänsyn till 

(se Blossing, Nyen, Söderström & Hagen Tønder, 2012; Fullan, 2007). Fullan framhåller att 

implementering inte är en enskild händelse, det finns tre faktorer att ta hänsyn till. Den första 

är individens förståelse om beslutet och medvetenheten om vad som ska implementeras. Det 

andra är att det måste finnas tillräckliga resurser för individen att genomföra förändringen 

samt det tredje en vilja att genomföra beslutet för förändringen att implementera något nytt 

(Fullan, 2007).  
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Tomkins affektteori 

Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt i Tomkins affektteori (Tomkins, 1962). 

Forskning av (Tomkins, 2008) påvisar att affekter är människans medfödda känsloreaktioner 

och att det finns nio grundaffekter. Skam/skuld sorg, rädsla, förvåning, glädje, ilska, sorg, 

intresse, avsky som i sin tur är uppdelade i tre huvudtyper: positiva, negativa och neutrala 

affekter, alla tre är baserade på människans sätt att uttrycka känslor. Att vara affektmedveten 

innebär att agera lämpligt i rådande situationer, att äga förmågan att tolka kroppens signaler 

och läsa av andras signaler på ett konstruktivt sätt. Forskning av (Tomkins, 2008) visa även 

att människans relation till sin egen affektmedvetenhet påverkar relationen till andra och hur 

andra människor upplever mötet. Han menar vidare att medvetenhet om hur affekter 

påverkar känslouttrycken är en förutsättning för att kunna motverka negativa känsloutbrott. 

Tomkins affektteori betonar att stärka människors positiva upplevelser i stället för de 

negativa (Tomkins, 2008). 

Lågaffektivt bemötande och problemskapande beteende 

Andrew McDonnell är en av de forskare som har publicerat vetenskapliga artiklar om 

problemskapande beteende och lågaffektivt bemötande. Tillsammans med Reeves, Johnson 

och Lane (1998) samt Sturmey, Oliver; Cunningham, Hayes, Galvin, Walsh och 

Cunningham (2008) studerade McDonnell effekten av personals användande av lågaffektivt 

bemötande i mötet med problemskapande beteende. Forskning av (McDonnell, Reeves, 

Johnson och Lane, 1998) visar att det finns behov av en alternativ metod som hanterar 

problemskapande beteende utan fasthållning och andra typer av bestraffningar. Metoden 

utvecklades under flera års arbete med individer med intellektuell funktionsnedsättning och 

som uppvisade ett utmanande och aggressivt beteende. Förhoppningen var att minska 

mängden bestraffningar som utdelades. Även andra forskningar (McDonnell, Sturmey, 

Oliver, Cunningham, Hayes, Galvin, Walshe och Cunningham, 2008) har visat effekten av 

lågaffektivt bemötande som metod i mötet med problemskapande beteende. Forskning av 

(McDonnell et al., 1998) påvisar att det är bakomliggande problem som ska lösas för att på 

så sätt minimera risken för att eskalering av beteendet ska ske. Det framkom även i andra 

forskningar (McDonnell, McCreadie, Mills, Deveau, Anker och Hayden, 2015) att 

lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som utgår från identifiering av faktorer som 

kan medverka till problemskapande beteende. Det vill säga att om personal medvetet arbetar 

med förebyggande åtgärder, kan elever med problemskapande beteende få förutsättningar 

och strategier att behålla sin självkontroll samt förhindra att problemskapande situationer 

uppstår (a.a.).  
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Genom att studera en individs beteendemönster visar forskning (McDonnell et al., 2008) att 

det finns ett samband mellan problemskapande beteende och pedagogers krav och 

förväntningar. Den visar vidare att innan användningen av lågaffektivt bemötande som 

metod tolkades individens beteende av pedagoger negativt och de ansågs medvetet skapa 

problemskapande beteende. Vidare visar forskning (McDonnell et al., 1998) att pedagoger 

utvecklat strategier och medvetet förändrat sitt förhållningssätt efter att de deltagit i 

fortbildning om lågaffektivt bemötande. Genom lågaffektivt bemötande som metod visar 

forskning (McDonnell et al., 1998) att individens problemskapande beteende minskade och 

visar även att pedagoger då fokuserar på att hantera situationen snarare än att försöka skapa 

strategier för att minimera de konsekvenser som funktionsnedsättningen medför. Det kan 

inte med säkerhet sägas att lågaffektivt bemötande minskar problemskapande beteende, men 

forskningen pekar på att pedagoger blev säkrare i sin hantering av elever i affekt (a.a.). Enligt 

forskning av (McDonnell et al., 2008; Hasting, 1997) visar det sig att lågaffektivt bemötande 

som metod vänder blickarna mot omgivningen. Genom att identifiera och minimera 

problemskapande beteende menar Hasting (1997) är det nödvändigt att rikta fokus mot 

påverkande faktorer. Faktorer som exempelvis pedagogers värderingar och hur de väljer att 

styra bemötandet samt sitt agerande. Det framgår även att det krävs ett förändrat 

förhållningssätt hos personal för att kunna skapa lugn och minska risken för affekt (a.a.). 

 

Vidare påvisar forskning (McDonnell et al., 2008) att en viktig fördel med lågaffektivt 

bemötande är att tydliggöra skillnaden mellan ett långsiktigt och förebyggande arbete med 

problemskapande beteende och en kortsiktig situationsbunden hantering. Den visar vidare 

att det vardagliga pedagogiska arbetet med kartläggning och handlingsplaner är 

förebyggande grundstenarna för ett förebyggande. Forskningen (McDonnell et al., 2008) 

visar att det ofta saknas ordentliga rutiner för ett korrekt agerande när ett problemskapande 

beteende uppstår men även att det är av stor vikt att pedagoger har ett gemensamt 

förhållningssätt och en väl utvecklad strategi för att lösa situationen. Vid hantering av 

kortsiktigt situationsbundet problemskapande skiljer sig forskning åt (McDonnell et al., 

1998; Hasting, 1997). Hasting påvisar i sin forskning (Hasting, 1997) att det är bättre att ta 

konflikten omedelbart eftersom det gynnar det långsiktiga förebyggande arbetet samtidigt 

som (McDonnell et al., 1998) visar i sin forskning att det inte är värt att riskera ett 

eskalerande problemskapande beteende genom att oplanerat ingripa med stor risk för 

affektutbrott. 
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Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt beskrivs de teoretiska utgångspunkter som tillsammans med syfte och 

forskningsfrågor, utgör en grund för tolkning av studiens resultatanalys. Inledningsvis 

beskrivs motivet till val av teori och därefter en genomgång av de olika perspektiven.  

Specialpedagogiskt perspektiv 

Val av teoretiska utgångspunkter till föreliggande studie utgörs av specialpedagogiskt 

perspektiv eftersom det inom specialpedagogiken finns ett flertal olika perspektiv som 

gagnar föreliggande studies problemområde. Specialpedagogiskt perspektiv riktar fokus mot 

bemötande samt synliggörande av hinder och svårigheter i elevers omgivning i stället för att 

endast se brister hos enskilda elever. Hejlskov Elvén (2011) menar att lågaffektiv 

bemötandet utgår från pedagogers förståelse om betydelsen av elevers omgivning och vad 

som sker i mötet med problemskapande beteende. Det centrala i specialpedagogiskt 

perspektiv menar Helldin (2010) är att identifiera ett problem, vad som är orsaken till 

problemet samt vilka konsekvenser problemet får för verksamheten och den enskilde eleven. 

Dessa olika perspektiv ska sedan vägas för och emot varandra för att på så sätt vara ett 

underlag för beslut och lösningar (Helldin, 2010). Valet av teoretiska utgångspunkter i 

föreliggande studie utgörs av relationellt och kategoriskt perspektiv eftersom de skiljer sig 

markant från varandra och kan ses som varandras motpoler. Tillsammans med Blossings 

modell för ett förändringsarbete kan valet av teoretiska utgångspunkter tillföra klarhet i 

studiens problemområde. De relationella och kategoriska perspektiven gagnar studiens 

problemområde genom att belysa studiens syfte och forskningsfrågor från olika 

infallsvinklar.  

Relationellt perspektiv 

Föreliggande studie belyser pedagogers påverkan av en kommuns satsning i lågaffektivt 

bemötande och eftersom metoden handlar om vad som händer i själva mötet mellan elever, 

miljö och pedagoger handlar det om ett relationellt perspektiv. Studien utgår ifrån att olika 

beteenden påverkas av mötet mellan elever och miljö samt elevers agerande beroende på 

bemötandet. Pedagogers relationskompetens handlar om en förmåga att inge trygghet och 

förtroende eftersom elever utsätts för förväntningar och krav i skolan. Aspelin (2018) menar 

att eleverna når bättre resultat om pedagogerna har hög relationskompetens. Att vara 

pedagog i dagens skola kräver enligt honom en omfattande och mångsidig kompetens 

(Aspelin, 2018). Vidare nämner Aspelin relationskompetens som en professionell förmåga 

där pedagoger bygger goda relationer. Han anser att själva kärnan är att ha förmåga att knyta 
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an, initiera, upprätthålla och utveckla relationer (a.a.) Aspelin har tillsammans med Persson 

menat att stor del av pedagogers vardag består av relationsarbete (Aspelin & Persson, 2011). 

Det kan möjligen inte undgå någon att relationens betydelse för elevers utveckling är viktig 

men även en reflektion av det egna förhållningssättet i mötet med elever. Aspelin framhåller 

att relationell kompetens ska förstås i möten, kommunikation, relation och känslor. Han 

menar att pedagoger ska ha förmågan att möta elever på ett värdigt sätt genom att läsa och 

känna av vad som kan och bör göras i konkreta situationer (Aspelin, 2018). Forskarna 

Eresund och Wrangsjö (2008) har visat att det är relativt vanligt att pedagoger använder tjat 

och tillsägelser i vardagen i kontexter med elever med oönskat beteende, men det är inte 

särskilt effektivt. Dessutom förstärks det problemskapande beteendet många gånger av 

omgivningen (Eresund & Wrangsjö, 2008).  

Den pedagogiska relationen anses vara central för elevers utveckling och det är 

betydelsefullt att pedagoger har positiva förväntningar på elever samt ha förmåga att möta 

elevers behov (Hejlskov Elvén, 2014). En god relation mellan elever och pedagoger är 

avgörande i mötet med problemskapande beteende (Aspelin & Persson, 2011). Nilholm 

(2007) förklarar att relationellt perspektiv tar avstånd från ett kategoriskt perspektiv genom 

att problemen placeras utanför eleven, i den miljö och situation som eleven befinner sig i. 

Utifrån specialpedagogik och ur ett relationellt perspektiv är det viktigt att se vad som sker 

i förhållandet och i interaktionen mellan olika aktörer (Nilholm, 2007. Se även Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001). Ur ett sådant perspektiv menas att en del av elevers svårigheter 

kan vara den miljö som de vistas i. Forskare som arbetar ur ett relationellt perspektiv 

använder begreppet miljö som ett samlingsnamn för olika företeelser. Dessa företeelser 

anses exempelvis vara tidigare erfarenheter och relationer till andra samt i den miljö där 

elever vistas (Emanuelsson et al., 2001). Ett relationellt perspektiv har beskrivits som att det 

handlar om att se eleven i och inte med, svårigheter (Skolverket, 2018). Aspelin (2013) 

beskriver relationellt perspektiv som något som står i motsättning till enkla lösningar för 

elever med till exempel problemskapande beteende. Vidare beskriver han att den relationella 

specialpedagogikens brännpunkt är av absolut största betydelse. Inom perspektivet skulle då 

själva brännpunkten vara i mötet mellan elev, lärare och miljö samt vad som sker i relationen 

mellan dem (Aspelin, 2013).  

Kategoriskt perspektiv 

Enligt Nilholm (2007) och Emanuelsson et al., (2001) har kategoriskt perspektiv sin kärna i 

att kompensera den enskilde eleven för de brister som kan förekomma. Centralt för 
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begreppet är normalitet och bygger till stor del på att skilja mellan det normala och det 

onormala. I kategoriskt perspektiv är det vanligt att särskilja elever exempelvis till mindre 

eller homogena grupper utanför det ordinarie klassrummet. Ahlberg (2009) menar att fokus 

riktas mot elevens svårigheter och avvikelser. Det är vanligt förekommande att knyta elevens 

svårigheter till diagnoser. Perspektivets grundläggande idéer handlar om att kompensera för 

elevens problematik och genom att identifiera brister hos eleven kan eleven sedan tränas i 

att anpassa sig till omgivningens krav. Nilholm (2007) samt Emanuelsson et al., (2001) anser 

att perspektivet fokuserar på individuella insatser med utgångspunkt i specialpedagogik och 

pekar på att det misslyckande som sker är eleven eget ansvar samt att eleven är bäraren av 

problemet.  

Blossings modell för förändringsarbete 

I följande stycke redovisas forskaren Ulf Blossings modell (Blossing, 2008) som i 

föreliggande studie används som analysinstrument för att förstå de hinder och möjligheter 

som påverkar ett förändringsarbete. Avgörande i valet av Blossings modell var dess 

tyngdpunkt på förändringsarbete utifrån elever i svårigheter. Skolutveckling och 

förändringsarbete innebär enligt modellen ett ökat samarbete kring den pedagogiska 

verksamheten. Planering, genomförande, samtal om förutsättningar med målet att alla elever 

ska ges lika möjligheter till likvärdig skolgång. Skolans viktigaste uppdrag, det som 

skolutvecklingen ytterst syftar till att förbättra är enligt Blossing (2008) att befria elever från 

de olikheter i förutsättningar som finns i samhället och påverkar individen negativt. Genom 

att ge alla samma möjlighet till utbildning ger man dem möjlighet att frigöra sig från 

ekonomiskt, socialt och kulturellt förtryck (a.a.).  

 

Ulf Blossing skriver i sin bok Kompetens för samspelande skolor (2008), hur pedagoger och 

rektorer ständigt, i sitt arbete utsätts för förändringsarbete, både oväntade och väntade. Vid 

studier av skolor som framgångsrikt genomgått lyckade förändringsarbeten identifierar 

Blossing fyra olika framträdande faser som han kallar initiering, implementering, 

institutionalisering samt spridning (Blossing, 2008). Första fasen initiering , där presenteras 

nya idéer på skolan för den pedagogiska personalen och det beräknas ta ett till två år innan 

förändringsarbetet är i gång. Det kan tyckas lång tid men här skapas en gemensam förståelse 

av förändringen innan den påbörjas. Här motiverar chefer pedagoger varför ett 

förändringsarbete är viktigt att genomföra. Fokus ligger på att chefer skapar insikt och 

delaktighet inom organisationen för att underlätta det fortsatta arbetet (Blossing, 2008). 
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Fasen ger möjlighet att prova det nya samt tillfälle att delge varandra erfarenheter, den måste 

och får ta tid. I den här fasen behöver det finnas tillfällen och tid att tillsammans reflektera 

och diskutera den tänkta förändringen ur olika perspektiv. Det har visat sig att de skolor som 

klarat av att skapa en gemensam förståelse av den förändring som ska ske har olika strategier 

för utformning av en bred lärandemiljö. Enligt Blossing kan en strategi vara lägesbedömning 

vilket innebär saklig information som styr förändringsarbetets syfte samt innehåll. En annan 

strategi kan vara att gemensamt samlas för att upprätta en beskrivning över 

förbättringsområden och dessa samtal bör ske kontinuerligt så att alla i arbetslaget kan 

framföra sina åsikter och visioner, att vara delaktig. Andra strategier kan vara att utföra olika 

former av kompetensstudier som exempelvis studieresor, projektorganisering eller 

litteraturbearbetning (a.a.). 

 

Själva förändringsfasen benämner Blossing implementering, den tar tre till fem år att 

genomföra. Han betonar att fasen är känslig för motstånd och negativ inställning till 

förändringsarbetet. Han menar vidare att det är en kritisk fas eftersom eventuella oförutsedda 

problem kan visa sig samt att det finns risk att det nya arbetssättet faller in i gamla mönster 

Det är den fas som är mest konfliktfylld av samtliga faser. Därför är det av stor vikt att chefer 

utvärderar och följer upp utvecklingen av förändringsarbetet (Blossing, 2008). Många 

pedagoger menar Blossing kan protestera över ett planerat förändringsarbete och då krävs 

det att rektor antingen fullföljer förändringsarbetet eller låter arbetslaget sköta fortsatt 

planering. Väljer rektor att fullfölja är det viktigt att ha återkommande diskussioner om vad 

som är en förbättring och för vem det är en förbättring. Blossing menar att låta arbetslaget 

sköta fortsatt planering kan medföra att det blir mindre konflikter i gruppen och det kan även 

medföra att ansvaret för implementeringen förläggs till varje enskild pedagog. Det innebär 

att pedagoger själva får bestämma utförandet och inom vilket tidsperspektiv 

förändringsarbetet ska utprovas. Det finns både vinst och förlust med detta alternativ, vinsten 

är att pedagogerna får en ny roll men det kan även medföra att implementeringsfasen 

fördröjs. Han menar att när implementeringen är accepterad följer institutionaliseringsfasen 

som uppstår när nya arbetssätt ska befästas och fungera rutinmässigt, vidare menar han att 

det viktigt att undvika nya förändringsinitiativ i verksamheten under fasen. Vid denna fas 

har konflikter och diskussioner angående förändringsarbetet avtagit och de nya rutinerna har 

förankrats. Institutionaliseringsfasen är också tidskrävande, det kan ta ytterligare ett till två 

år innan arbetssättet är en naturlig del i verksamheten. Det är av stor vikt att pedagoger 

bibehåller tålamodet och entusiasmen eftersom fortsatt arbete krävs. När verksamheten har 
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landat i det nya arbetssättet behöver pedagoger och rektorer samla ihop och dokumentera 

tillvägagångssättet, både gällande innehållet men även själva processen i arbetet. Nu är det 

den sista fasen i modellen, spridningsfasen. Den fas som Blossing kallar för spridningsfasen 

pågår samtidigt med de tidigare nämnda faserna, där framgångsrika delar av 

förändringsarbetet sprids till andra verksamheter (Blossing, 2008). 

Metod 

I följande avsnitt presenteras och argumenteras för valet av metod och tillvägagångssätt som 

använts för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Därefter redogörs urvalet, följt 

av semistrukturerad intervju och genomförandet av studien. Avslutningsvis beskrivs 

studiens forskningsetiska aspekter, som tagits i beaktande under arbetets gång samt studiens 

kvalité. 

Kvalitativ forskningsansats. 

Eftersom studiens syfte är att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur 

pedagoger uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med 

elever med problemskapande beteende, har en kvalitativ forskningsansats valts. Den 

kvalitativa metoden försöker enligt Bryman (2016) att tolka och förstå världen utifrån 

informanternas perspektiv. Föreliggande studie belyser pedagogers uppfattningar och 

påverkan av ett fenomen vilket motiverar till valet av kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden tillämpades för att informanterna skulle ges utrymme att uttrycka sina tankar 

beträffande implementering, lågaffektivt bemötande och begreppet problemskapande 

beteende. Genom att låta informanterna berätta fritt utifrån semistrukturerade 

intervjufrågorna som upprättats i en intervjuguide, så skapades en djupare förståelse av 

pedagogers perspektiv (a.a.). Därav valet av kvalitativ forskningsansats ansats som metod i 

föreliggande studie. 

Urval 

Intervjuerna har genomförts i en mindre kommun och denna har valts utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2016). Kommunen har valts på grund av den satsning som 

genomfördes under läsåret 2017/18. Urvalet av informanter har varit ett målinriktat urval, 

det vill säga personer som ansetts relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 

2016). Dessa personer skulle vara verksamma i grund och grundsärskola samt ha deltagit i 

kommunens satsning när det gäller lågaffektivt bemötande. Sammanlagt valdes tolv 

informanter att delta i studien. 
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Semistrukturerad intervju 

För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har kvalitativ semistrukturerad intervju valts 

som undersökningsmetod. Valet föll på semistrukturerad intervjun eftersom den utgår från 

informanternas egna perspektiv och uppfattningar om olika fenomen, samt att det tillåts att 

ställa följdfrågor för att tydliggöra och utveckla svaren (Bryman, 2016). Inledningsvis 

utformades en intervjuguide med öppna semistrukturerade intervjufrågor (se bilaga 2), vilka 

inte skickades till informanterna i förväg. Bryman menar att i en semistrukturerad intervju har 

informanten stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt samt att i en färdig intervjuguide kan 

frågor ställas i en annan ordning. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den kvalitativa 

forskningsintervjun som ett samtal mellan två parter, där kunskap produceras. Trost (2014) 

ställer sig kritisk till denna uppfattning och menar att då är en forskningsintervju som vilket 

samtal som helst där alla kan delta. Vidare menar han till skillnad mot Kvale och Brinkmann 

(2014) att det inte bör förekomma ett utbyte av kunskap vid en intervju, utan intervjuaren är där 

för att lyssna och inte för att dela med sig av egna uppfattningar och erfarenheter, vilket kan 

leda till missvisande resultat i studien. Intervjuaren bör påverka informanten så lite som möjligt 

med sina egna värderingar (Bryman, 2016). När det gäller att upprätthålla skillnaden mellan ett 

vanligt samtal och en kvalitativ forskningsintervju har Trost (2014) synpunkter beaktats vid 

intervjutillfällena, om intervjuerna riskerat att ta skepnad av ett vanligt samtal.  

Genomförande 

I ett första skede i genomförandet av studien kontaktades utvalda informanter via mail med 

en förfrågan om ett eventuellt deltagande i studien. Svarsfrekvensen var hög och av 

responsen framgick att informanternas inställning till deltagandet var positivt. Den 

verksamhetschef som hade information om kommunens satsning kontaktades via mail med 

en förfrågan om deltagande i studien genom samtal. Verksamhetschefen godkände 

deltagandet och därefter distribuerades ett missivbrev (se bilaga 3) via mail som informerade 

om studiens forskningssed och syfte till studien, i enlighet med Bryman (2016). I brevet 

fanns även en önskan om att få ta del av kommunens dokument, innehållande projektplan 

för satsningen på lågaffektivt bemötande. Verksamhetschefen avböjde senare samtalet på 

grund av tidsbrist, det efterfrågade dokumentet erhölls emellertid via mail (se bilaga 1). När 

övriga tänkta informanter svarat och godkänt sin medverkan på det mail som skickades, 

distribuerades ett missivbrev (se bilaga 4) även till dem. Brevet innehöll information om 

syftet med studien samt en tydlig förklaring av den goda forskningssed som finns angående 

anonymitet och hur den insamlade empirin skulle behandlas efter studiens godkännande 

(Bryman, 2016). Två dagar senare kontaktades informanterna igen i syfte att komma överens 
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om dag, tid och plats för intervju. Informanterna fick därpå själva välja en plats som kändes 

bra för dem, en trygg och ostörd miljö (Bryman, 2016). Samtliga intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplatser och utförandet av intervjuerna skedde under en 

fyraveckorsperiod. Intervjuerna inleddes med att informanterna fick information om 

studiens syfte och en förfrågan om tillåtelse av inspelning. Valet av inspelning istället för att 

anteckna, gjordes utifrån bearbetad metodlitteratur samt för att underlätta 

empiriinsamlingen. Kvale och Brinkmann (2010) anser att inspelning ökar möjligheten för 

intervjuaren att vara en god lyssnare samt att visa intresse och ställa relevanta följdfrågor. 

Informanterna blev även påminda om deras rätt att avbryta studien precis när de önskade. 

Varje intervju pågick mellan 35 och 50 minuter. Vid intervjuerna deltog studiens båda 

författare och de turades om att vara ansvariga för intervju och ljudinspelning. Intervjun 

avbröts inte med åsikter eller kommentarer av medförfattaren under intervjutillfället.  

 

Själva intervjuprocessen var densamma för samtliga informanter och startade med en allmän 

fråga för att mjuka upp stämningen mellan intervjuare och informant. Därpå var frågorna 

mera inriktade mot informanternas uppfattningar om kommunens satsning i lågaffektivt 

bemötande för att matcha studiens syfte och forskningsfrågor. Under intervjuns gång ställdes 

en del följdfrågor för att avhålla grundligare och fylligare förståelse av informanternas 

beskrivningar (Kvale & Brinkmann, 2010). Men i det stora hela ställdes ändå frågor i den 

ordning som intervjuguiden utformats, vilket också ökar tillförlitligheten av studien 

(Bryman, 2016). Informanterna gavs även möjlighet att lägga till, ändra eller förtydliga sina 

uttalanden efter slutförd intervju (a.a.). Intervjuerna avslutades genom att informanterna blev 

tackade för sitt deltagande, därefter löpte samtalen vidare en stund efter avbruten 

ljudinspelning. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning som efter transkribering och 

godkännande av studien raderats (Bryman, 2016). 

Tematisk analys och databearbetning 

Bryman (2016) menar att tematisk analys är en av de vanligaste metoderna vid kvalitativa 

studier. Föreliggande studie har inspirerats av Bryman (2016), Braun och Clarke (2006) som 

menar att tematisk analys är en metod som passar skribenter som är i ett tidigt skede av sin 

analyskarriär. Analysen kräver inte avancerad teoretisk eller teknisk kunskap. Analysarbetet 

och databearbetningen började med att ljudfilerna transkriberades för att på så sätt erhålla en 

djupare förståelse av empirin (Braun & Clarke, 2006). Bryman (2016) menar att genom 

transkribering förbättras minnet, men att arbete även är en kontroll av medvetna eller 
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omedvetna tolkningar som kan ske under själva intervjun. Intervjuerna transkriberades i direkt 

anslutning till intervjutillfället, vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar underlättar 

transkriberingsarbetet.  

Efter utförda transkriberingar lyssnades alla ljudfiler igenom för att försäkra om att all viktig 

information som behövdes till studien uppmärksammats. Vid transkriberingen av ljudfilerna 

utelämnades medvetet information som inte ansågs relevant för studien. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att eftersom talspråk översätts till skriftspråk blir inte transkriberingen helt 

ordagrann. För att underlätta analysen kodades informanterna med siffror mellan ett till tolv 

och samtliga informanter avidentifierades i samband med kodningen (Vetenskapsrådet, 2017). 

I enlighet med Etikprövningslagen (SFS: 2003:460) avkodades informanterna för att skydda 

deras personliga integritet. Efter kodningen påbörjades den tematiska analysen med studiens 

syfte och forskningsfrågor som utgångspunkt (Kvale & Brinkmann, 2014; Braun & Clarke, 

2006). Studien har i möjligaste mån utgått från Braun och Clarkes beskrivning av tematisk 

analys. Dessa ser analysen som en arbetsgång i sex steg. 

Den tematiska analysen började inledningsvis med en fördjupning av empirin. Det skapades en 

god överblick av insamlat material genom aktiv läsning av all transkribering. Det fördes 

anteckningar över intressanta aspekter (som i studien benämns nyckelord) i förhållande till 

forskningsfrågorna. Braun och Clarke (2006) menar att det även kan ske omvänt, att först leta 

efter intressanta nyckelord för att därefter formulera forskningsfrågor. Det har visat sig att om 

studiens forskningsfrågor är klara underlättas det kommande kodningsarbetet, eftersom 

forskningsfrågorna blir ledande och kodningen fokuseras kring dessa. De menar vidare att en 

studies forskningsfrågor ändå alltid kan justeras och vässas en aning under arbetets gång (a.a.), 

vilket har skett i denna studie. Eftersom det inledande stegen utförts grundligt fanns en god 

överblick över materialets potential, vilket gav möjligheter till en mera djupgående analys. 

Efter noggrann och omfattande tematisk analys av transkriberingarna identifierades nyckelord 

som informanterna gemensamt nämnde (Braun & Clarke, 2006). Dessa nyckelord var olika 

beskrivningar av informanternas deltagande i fortbildningen samt uppfattningar om lågaffektivt 

bemötande som metod. De gemensamma nyckelorden skrevs i marginalen av transkriberingen 

tillsammans med de kodade citaten för att underlätta själva tematiseringen. I följande steg 

undersöktes även relationer mellan nyckelorden och de sorterades och kategoriserades för att 

senare utvecklas till teman. Ett tema är enligt Braun och Clarke (2006) ett sammanhängande 

och i relation till forskningsfrågorna meningsfullt mönster i empirin. De menar att teman inte 
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finns från början, utan det är något som aktivt måste växa fram och skapas under arbetet med 

den tematiska analysen.  

Efter ytterligare bearbetning urskildes tre huvudteman som granskades så att varje tema var 

enhetligt och att olika teman var distinkt skilda från varandra (Braun & Clarke, 2006). 

Huvudteman med rubrikerna: Pedagogers deltagande i implementeringen (första 

forskningsfrågan), uppfattningar om och användningen av lågaffektivt bemötande (andra 

forskningsfrågan) samt vad som främjar respektive missgynnar lågaffektivt bemötande (tredje 

forskningsfrågan) utvecklades utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Den tematiska 

analysen utgjordes även av sju underteman av mindre frekventa berörda gemensamma teman. 

Tillsammans bildade tre huvudteman och sju underteman temagrupper där de kodade citaten 

placerades under matchande temagrupp. I studien valdes de mest förekommande nyckelorden 

och citaten i transkriberingen att tillsammans med tolkning utifrån studiens teoretiska ram bli 

grunden för det resultat som redovisas i studiens resultatanalys. 

Etiska övervägande 

I föreliggande studie har det i möjligaste mån tagits hänsyn till att Etikprövningslagen (SFS: 

2003:460) uppfylls. Eftersom stor vikt lagts på att skydda informanternas identitet har all 

kontakt skett personligen (Vetenskapsrådet, 2017). Vid studiens urvalsprocess uppfylldes 

informationskravet genom att missivbrev mailades till potentiella informanter i privata mail 

vilket ökar anonymiteten. Där informerades om studiens syfte och forskningsfrågor samt de 

gällande etiska aspekterna såsom att informanternas medverkan i studien kunde avbrytas under 

studiens gång. I brevet framgick även att identitet, det vill säga namn, personnummer och annan 

personlig information skulle komma att behandlas konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtliga tillfrågade informanter gav sitt samtycke till inspelning av intervjuerna, ljudfilerna 

förvarades på så sätt att ingen obehörig kunde ta del av den inspelade empirin. Information om 

behandlingen av ljudfilerna fanns i det missivbrev som mailades ut. Avidentifiering 

genomfördes i samband med transkribering av ljudfilerna. Att studiens insamlade empiri endast 

skulle användas i forskningssyfte och raderas när studien var avslutad framgick i missivbrevet, 

allt i enlighet med Etikprövningslagen (SFS 2003:460).  

Studiens kvalitet 

Guba och Lincoln (1994) menar att en kvalitativ studies kvalitet bör bedömas utifrån andra 

kriterier än den kvantitativa. Vidare anser de att termerna tillförlitlighet och äkthet bör användas 

istället för reliabilitet och validitet. Bryman (2016) beskriver tillförlitlighet utifrån fyra 

delkriterier med motsvarigheter till kvantitativ forskning. Dessa fyra delkriterier är 



19 
 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Kvale och 

Brinkmann (2014) anser att om en studie har hög trovärdighet, så undersöker studien det den 

ska undersöka. För att trovärdigheten av resultatet i föreliggande studie skulle befinna sig på en 

hög nivå följdes forskningsregler noga (a.a.). Intervjufrågorna har framförts på ett 

undersökande och ärligt sätt. Studiens äkthet ökade i samband med empirins grundliga och 

omfattande transkribering i direkt anslutning till intervjutillfället, då minnet fortfarande var 

färskt. För att höja trovärdigheten och tillförlitligheten ytterligare i föreliggande studie belyses 

resultatredovisningen med citat från informanterna (Johansson, 2005). För att öka pålitligheten 

har det noga redogjorts för studiens alla faser i forskningsprocessen såsom 

problemformuleringar och urval, vilket är viktigt när studien ska styrkas och konfirmeras av 

läsare (Bryman, 2016).  

 

I studien har det eftersträvas att på ett objektivt sätt styrka dess utförande och slutsatser. Enligt 

Guba och Lincoln (1994) ökar överförbarheten om informanternas beskrivningar är djupa och 

fylliga, studiens semistrukturerade intervjuguide gav möjlighet till att ställa öppna frågor med 

fördjupande följdfrågor. Den kvalitativa studien fokuserar mera på djup än på bredd och i 

föreliggande studie erhölls förståelse för informanternas åsikter och uttryckssätt. Studien har 

ökat sin tillförlitlighet genom att försöka säkerställa att det agerats i god tro samt att personliga 

värderingar inte tillåtits att medvetet påverka utförandet och resultatet. Det har eftersträvats att 

inte låta sig påverkas av den teoretiska inriktningen (Bryman, 2016). Kvale och Brinkmann 

(2014) anser att en studies tillförlitlighet ökar om påverkan av informanternas svar undviks i 

stort. Eftersom resultatet i föreliggande studie beskriver verksammas uppfattningar i nuläget, 

så det finns inga garantier för att resultatet skulle kunna upprepas framgent. Studiens innehåll 

har under arbetets gång kritiskt granskats av studiekamrater och handledare. 

Resultatredovisning 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat strukturerade utifrån syfte och forskningsfrågor. 

Varje stycke inleds med rubrik som utvecklats från den tematiska analysen och som följs av en 

underrubrik. För att klargöra resultatet används uppmärksammade citat som placerats under 

tillhörande rubrik. Citaten är kodade utifrån de tolv intervjuade pedagoger (1-12) som benämns 

informanter i avsnittet.   
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Pedagogers deltagande i implementeringen 

Uppfattningar om genomförandet 
Resultatet visar att samtliga informanter har deltagit i kommunens satsning och de två 

gemensamma föreläsningar med externa utbildare i lågaffektivt bemötande som kommunen 

erbjöd. Det skiljer sig mellan kommunens skolområden på vilket sätt personalen implementerat 

metoden praktiskt. Det visar sig att två av kommunens skolor introducerade metoden i 

arbetslagen ett till två år före kommunens satsning. Det på uppdrag av rektor respektive 

speciallärare. Dessa professioner hade tidigare kommit i kontakt med lågaffektivt bemötande 

som metod och som ansågs främja situationer med elever med problemskapande beteende. Vid 

båda skolorna avsattes tid så att arbetslagen tillsammans kunde diskutera Bo Hejlskov Elvéns 

bok Beteendeproblem i skolan (Hejlskov Elvén, 2014). Boken är strukturerad på faktiska fall 

som gemensamt problematiseras och diskuteras. Informanterna från de aktuella skolorna menar 

att detta är det mest givande sättet att implementera nytt förhållningssätt och ny metod. En 

informant säger: 

- Där vill jag tillägga att det inte är kommunens satsning endast, utan det är tillsammans 

med det vi läst och arbetat med innan, det vill jag vara tydlig med. Boken tillsammans 

med kollegor är viktigare. (Informant 9)  

 

Informanten i citatet ovan är tydlig i sitt sätt att uttrycka vad som anses mest framgångsrikt 

i ett förändringsarbete. De informanter som arbetat med boken anser att föreläsningarna 

fungerade mer som repetition av en metod som de redan arbetade utifrån. Vidare visar 

resultatet att den gemensamma uppfattningen är att föreläsningarna varit utvecklande, men 

informanterna anser det kan finnas en risk att implementeringen uteblir i verksamheten. Ett 

flertal informanter menar att föreläsningar är föreläsningar, men det behövs omvandla teori 

till praktik tillsammans i arbetslaget, när nya metoder ska implementeras. En informant lyfter 

betydelsen av gemensam avsatt planerad tid där pedagoger träffas, diskuterar och reflekterar 

tillsammans med boken som utgångspunkt. Informanten berättar att det ofta kommer nya 

fortbildningar där pedagoger förväntas delta och anser att det finns nackdelar med det. 

Informanten berättar vidare att nya förändringar i verksamheten inte hinner förankras innan 

nästa förändring är på ingående. Informanten anser att det måste finnas tid för arbetslagen 

att vända och vrida på dilemman och på så sätt skapa större förståelse för kunskapsobjektet. 

En av informanterna berättar: 
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- Sedan kommer man tillbaka till sin verksamhet och risken finns ju att det bara rullar 

på då det inte är konkreta uppgifter och någon typ av uppföljning på arbetsplatsen. 

(Informant 10) 

 

Informanten i citatet ovan uttrycker ett missnöje över det fortsatta arbetet efter 

föreläsningarna. Missnöjet riktas främst mot den handledning som utlovats enligt 

kommunens projektplan. Ett antal informanter anser att det finns lite eller ingen delaktighet 

i vad som ska implementeras i kommunen. De menar således att besluten om vad som ska 

implementeras i verksamheterna avgörs av ansvariga verksamhetschefer och rektorer i 

kommunen. Besluten når ut till skolans pedagoger genom att skolans ansvariga rektor 

informerar på gemensam pedagogträff. En av informanterna berättar att kommunen har 

under de senaste åren planerat in ett antal fortbildningar i skolan och en informant menar: 

- Jag har aldrig blivit tillfrågad om vad jag vill implementera i verksamheten, ofta är 

det rektorerna som säger vad vi ska göra. (Informant 8) 

 

- oftast är det så att när ett är avslutat säger rektorn att vi ska börja med något annat.  

(Informant 8) 

Informanten i citaten ovan ger ett uttryck av en kommun där olika fortbildningar avlöser 

varandra. Den uppfattningen delas även av andra informanter. De berättar att fortbildningen 

inte alltid består av externa utbildare på plats som föreläser utan kan även bestå av aktuella 

nätbaserade utbildningar. Det uttrycks ett missnöje hos de informanter som endast deltagit 

på två föreläsningar. En informant berättar att de arbetar med ett lågaffektivt bemötande med 

elever i klassen där behovet finns. Men att det saknas avsatt tid för samtal med arbetslaget 

och även handledning av de professioner som enligt projektplanen var avsedda att handleda 

och föra satsningen framåt. Informant åtta säger: 

- Två föreläsningar har jag varit på och efter dessa två föreläsningar har vi inte fått 

något mer. (Informant 8) 

 

Resultatet visar att det finns informanter som efterfrågat den fördjupningskurs som endast 

speciellt utvalda professioner fått tillgång till. De anser att det finns en brist i satsningen, 

speciellt när endast vissa professioner fått den fördjupade fortbildningskursen. Tanken var, 

menar en informant, att dessa professioner skulle fungera som handledare, men det 

fungerade inte hela vägen ut till praktiken: 
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- Jag har gått på två föreläsningstillfällen, men då vill jag också säga att jag har 

efterfrågat den där fördjupningskursen som bara vissa fick gå. (Informant 1) 

 

Citatet ovan visar på en efterfrågan av de professioner som skulle föra fortbildningen framåt, 

något som stor del av informanter uttryckte att de saknade. Vidare berättar informanten att 

bara vissa, inte alla, på arbetsplatsen har tillgång till den bok som nämnts tidigare och tycker 

att det besynnerligt. Men informanten menar att det egentligen inte spelar någon roll, för 

arbetslaget jobbar ändå inte med den bok som finns utdelad till vissa personer:  

- Jag vet att en del på min arbetsplats har fått boken, men inte alla. Men det är inte 

något vi jobbat med. (Informant 1) 

Uppfattningar om och användningen av lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande och problemskapande beteende  
Stor del av informanterna menar att uppfattningarna om lågaffektivt bemötande som metod 

har förändrats efter kommunens satsning. Följderna av fortbildningen anser informanterna 

är ökad medvetenhet om varför problemen uppstår och hur de som pedagoger kan arbeta 

med att förhindra och förebygga att problemskapande beteenden uppstår. Resultatet visar att 

samtliga informanter uppfattar lågaffektivt bemötande som en metod där lugn och positiva 

förväntningar är huvudfokus, att som vuxen ha förmågan att sprida ett lugn. De menar att 

förhållningssättet hjälper till att hantera situationer som uppstår i vardagen tillsammans med 

elever i affekt. Enligt resultatet uppfattar samtliga informanter att arbeta lågaffektivt är att 

andas in och tänka efter innan agerandet och sedan ta ett steg tillbaka för att ge elever den 

tid som behövs för att återfå sin självkontroll. Två av informanterna anser att den lågaffektiva 

metoden många gånger är den enda som fungerar när en elev är i affekt. En av informanterna 

berättar att det finns elever i klassen som behöver ett lågaffektivt bemötande och menar att 

problemskapande beteende ibland uppstår flera gånger per dag och då måste det anpassas 

med rätt bemötande: 

- Jag anser att det är det enda sättet för att hjälpa eleven att få tillbaka sin självkontroll. 

(Informant3) 

 

- Jag har elever i den här klassen som jag får tillämpa det lågaffektiva med och jag 

tycker det är mest effektivt. (Informant 5) 
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Citaten ovan visar exempel på hur informanterna uppfattar lågaffektivt bemötande som 

metod. Informanterna har upptäckt att metoden hjälper elever i affekt att återfå sin 

självkontroll. De ger några exempel på tillvägagångssätt för att lyckas med metoden och 

enligt dem så är det viktigt att låta elever i affekt få sitt personliga utrymme. Det kan finnas 

tillfällen då elever med problemskapande beteende vill vara ensam, informanten menar 

således att det måste finnas en plats dit elever kan gå för att få sin värdefulla ensamtid. 

Dessutom beskrivs också hur informanterna uppmärksammat att elever i affekt behöver tid 

för att lugna sig och att som pedagog inte gå dit för att skynda eleven att komma tillbaka till 

klassrummet. Några av informanterna uppfattar problemskapande beteende som ett 

störningsmoment och vill ibland agera för fort, innan affekten har lugnat av och det i sin tur 

kan trigga till ett eskalerande. Stor del av informanterna anser att det beror på tidspress men 

även respekt och stress för den övriga gruppen som väntar i klassrummet.      

  

Resultatet visar att stor del av informanterna uppfattar lågaffektivt bemötande som den 

metod som fungerar bäst i mötet med problemskapande beteende och att kommunens 

satsning har påverkat informanterna positivt. De anser att de har vidare förståelseram och 

tålamod när situationer uppstår. Resultatet visar att en övervägande del av informanterna 

uppfattar lågaffektivt bemötande som ett verktyg att använda vid problemskapande 

beteende, men att det även handlar om en viss kategori av elever som främjas av metoden. 

Informanterna nämner att det handlar om elever som på något vis bryter mot våra normer 

och vår värdegrund i skolan. Resultatet visar att stor del av informanterna har uppfattningen 

att elever som främjas mest av metoden ofta har någon form av diagnos och har därför svårt 

att följa regler och överenskommelser. En informant berättar om sin erfarenhet av elever 

med olika diagnoser och fortsätter med att det märks när elever har en diagnos eller som 

borde utredas för att få en: 

- Oftast är dessa elever diagnostiserade och man har ju erfarenhet som säger att den 

här eleven har en form av diagnos. (Informant 6) 

  

I ovanstående citat uttrycks hur elever med problemskapande beteende kategoriseras, det är 

en återkommande uppfattning hos stor del av informanterna. De menar att problemskapande 

beteende hör ihop framför allt med diagnosen adhd. Stor del av informanterna har 

uppfattningen om att elever som hamnar i affekt och har svårigheter att sitta stilla eller på 

annat sätt hålla sig inom förutbestämda ramar och normer, är elever med problemskapande 
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beteende. Ett antal informanter menar att situationen i klassrummen förändras till det bättre 

när en elev med problemskapande beteende får sin diagnos och medicin.  

 

Resultatet visar att nästan samtliga informanter har efter fortbildningen börjat reflekterat 

över sitt förhållningssätt i mötet med problemskapande beteende. För att förändra sitt 

förhållningssätt krävs det först en medvetenhet om vad som behöver förändras anser 

informanterna. Att lära sig tänka efter och agera lågaffektivt tar enligt informanterna lång 

tid och mycket energi. En av informanterna menar att den ilska som ibland uppkommer i 

samband med hanteringen av elever med problemskapande beteende börjar upphöra efter 

fortbildning, men att det inte sker omgående eller utan ansträngning, det är en process. 

Vidare menar informanten att metoden lågaffektivt börjar hos en själv, att ändra sitt 

tankesätt. Informanten anser att det är arbetet med sig själv som har gett det resultat som 

finns idag, men att reflektionerna startat i samband med fortbildningen. Vidare menar 

informanten att vill man så går det. Informanten säger: 

- Som jag sa, jag blev jättearg inombords eller första terminen i fjol. Sen efter jul då 

började jag känna ett inre lugn och som sagt jag blir inte lika arg inombords längre. 

(Informant 6) 

  

I ovanstående citat beskrivs en av följderna av den satsning kommunen gjort när det gäller 

lågaffektivt bemötande. Det framgår att informanten lyckats lära sig hantera sin egen 

frustration i bemötandet med elever i affekt. Informanten uppfattar sig lugnare och tryggare 

i sitt användande av metoden. Informanten tror att elever känner av denna självsäkerhet på 

ett positivt sätt. En annan av informanterna har också jobbat mycket med sig själv för att 

ändra förhållningssätt och sättet att tänka. Den informanten kan se förändringarna i sitt 

bemötande, speciellt när det uppstår ett problemskapande beteende. Informanten anser att 

reaktionen blir en annan jämfört med förut och anser sig har tränat till sig förmågan att andas 

in och ta ett steg tillbaka. I nedanstående citat beskriver informanten vilka följder 

fortbildningen gett i mötet med elever i affekt:  

- Men jag kan styra det på ett annat sätt, att jag låter det passera eller liksom kan 

bemöta det på ett väldigt lugnt sätt och det tänker jag är en skillnad med ökad 

medvetenhet om den här metoden. (Informant 9) 

  

Följderna av fortbildningen har visat sig genom att en stor del av informanterna upplever 

ökad medvetenhet om hur de ska agera i mötet med problemskapande beteende. De anser 
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även att fortbildningen gett verktyg hur de ska använda metoden, men en av informanterna 

menar således att fortbildningen inte bidragit till någon förändring eller eftertanke alls, vare 

sig i sitt förhållningssätt eller i mötet med elever. Informanten menar således att den 

kunskapen redan funnits sedan länge tillbaka. Vidare anser informanten att lågaffektivt 

bemötande funnits med i hela arbetslivet och att det har använts i alla verksamheter där 

informanten varit verksam. Fortbildningen kändes som en repetition av en metod som fanns 

sedan länge och informanten säger att: 

- Det var inte så mycket nytt för mig, tycker jag, eller det var inget nytt för mig. 

(Informant 1) 

  

Även om ett lågaffektivt bemötande används menar ett antal informanter att vissa situationer 

ändå kan resultera till ett särskiljande av elever, eftersom metoden inte fungerar just då. 

Informanterna menar att det kan bero på olika faktorer som gör att metoden inte fungerar i 

den aktuella situationen. Informanterna menar att det till exempel möjligen kan bero på 

affektsmitta från stressad pedagog till elev eller sammanhanget. Enligt informanterna har det 

vissa gånger inte funnits någon annan utväg än att fysiskt ta ut eleven ur rummet. De anser 

dock att fortbildningen har bidragit till betydligt fler lyckade situationer än tidigare. Ett 

lågaffektivt bemötande menar övervägande del av informanterna kan användas i 

förebyggande syfte. De menar att om pedagoger alltid försöker vara steget före och planerar 

kommande händelser så att inget oväntat plötsligt sker, då triggas inte ett problemskapande 

beteende igång. Att arbeta lågaffektivt ser samtliga informanter som naturligt, med det 

menas att förväntningarna på elever är tydliga. Elever ska i förväg få veta vad som förväntas 

vid en specifik situation, ett tydliggörande. En informant anser även att ett problemskapande 

beteende ofta uppstår när pedagogen inte har planerat och strukturerat upp lektionen. Vidare 

anser informanten att elever alltid ska veta vad som komma skall och menar således att det 

finns ett samband mellan affekt och otydliga förväntningar. När en elev är klar med sina 

uppgifter ska det finnas en tydlig plan vad som ska göras sedan. Det anser informanten är ett 

lågaffektivt arbetssätt och menar att problemskapande beteenden kan bero på: 

- När det är dålig struktur på lektionerna, när elever inte vet. (Informant 10) 

 

- När man upptäcker att man inte har skrivit vad dom ska göra på tavlan när dom är 

klara. Då blir det en problemskapande situation.(Informant 10) 
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Resultatet visar att ett antal av informanterna anser att belastningar och krav måste anpassas 

efter elevers förmåga. Om kraven blir för höga utvecklas oftast ett problemskapande 

beteende. Ett problemskapande beteende kan också enligt informanterna vara en situation 

som inte är hanterbar vare sig fysiskt och verbalt, men att det också kan vara ett provocerande 

för att skapa reaktion hos andra. Problemskapande beteende är enligt en stor del av 

informanterna väldigt individuellt, alla har inte ha en utåtagerande affekt, men det är 

vanligast anser de. Informanterna anser att bidragande faktorer till att problemskapande 

beteende uppstår, är när en elev inte får anpassade uppgifter eller att det är generellt stökigt 

och rörigt i klassrummet, både då det gäller andra elever men även klassrumsmiljön. Ett antal 

informanter nämner även förflyttningar mellan klassrum och tillfällig personal som en 

bidragande faktor till problemskapande beteende. Det kan även uppstå när den vuxna blir 

stressad och tappar sin egen självkontroll. Två informanter menar att det finns brister vid 

dokumentation och kartläggning och menar att det ofta inte finns underlag för vidare 

hantering och utvärdering. Resultatet visar att informanterna värdesätter den 

specialpedagogiska kompetens som de har tillgång till. Handledning av denna profession 

anser informanterna stöttar vid situationer som kan bli övermäktiga. Det framgår i resultatet 

att specialläraren har bredare kunskap om hur elever ska bemötas på bästa sätt. En av 

informanterna uttrycker att speciallärare har en betydande roll som handledare i situationer 

som är okontrollerbara för pedagoger. Resultatet visar att det många gånger inte finns 

möjlighet att möta elever lågaffektivt. Det kan vara att en annan elev behöver hjälp eller att 

det helt enkelt är slut på idéer för att avleda en affekt. En av informanterna uttrycker att det 

är skönt att få samtala med någon som kan stötta och hjälpa, när det känns extra tungt att gå 

på jobbet. Informanten anser att: 

- Det är tur att vi har speciallärare som kan hjälpa till, att få ventilera när det varit 

tufft med någon elev. (Informant 8) 

 

I citatet ovan framgår det att speciallärarens roll är betydelsefull. Samtliga informanter 

menar att det finns en brist på specialpedagogisk handledning i verksamheterna. De menar 

att dels finns det få verksamma med den specialpedagogiska kompetens i kommunen som 

de efterlyser och dels finns inte tiden för speciallärarna att handleda arbetslagen. 

Informanterna anser ändå att de får stöd när det behövs men många gånger är det i absolut 

akuta situationer. De känner en avsaknad av den kontinuerliga handledning som 

projektplanen utlovat.   
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Vad främjar respektive missgynnar lågaffektivt bemötande 

Relationer 
Resultatet visar att en övervägande del informanter uppfattar relationen till elever som 

främjande och viktigt. Informanterna anser att relationer har en stor betydelse i mötet av 

elever med problemskapande beteende i den pedagogiska verksamheten. Ett flertal 

informanter menar att efter fortbildningen började en förståelse växa fram om hur viktigt det 

är med goda relationer. Informanterna menar således att det är helheten runt elever som ska 

beaktas och att det kan finnas orsaker till problemskapande beteendet som befinner sig 

utanför skolan. Informanterna menar att dessa orsaker uppmärksammas bäst när det finns 

goda relationer mellan hem, skola, pedagog och elev. Informanterna som anser sig ha goda 

relationer med sina elever menar att det sällan uppkommer situationer i klassrummet där de 

behöver använda sig av ett lågaffektivt bemötande, även om det finns elever i klassen som 

har ett behov av metoden. En informant menar att det är svårt att använda sig av lågaffektivt 

bemötande om det inte finns relationer till elever. För att avleda eller anpassa på bästa sätt 

bör pedagoger känna till elevers intressen och rutiner. En informant uttrycker, om elever är 

i affekt ebbar tillståndet fortare ut om elever är trygg. Informanten menar att det har med 

relationen till elever att göra. Informanten menar att det är viktigt att lösa affekter med 

respekt för eleven. Vidare menar informanten att det kan vara lätt att placera elever i fack, 

att kategorisera, att det ofta pratas om den där eleven, men det pratas inte om varför eleven 

hamnade i ett problemskapande beteende. Två av informanterna säger:  

- För det första är det väldigt viktigt att du ska lära känna personen som hamnar i 

någon sorts affekt. Du måste ha en god relation. (Informant 4) 

  

- Däremot är det lättare att hitta individuella metoder för var och en då man känner 

eleven. (Informant 4) 

  

- Förhållningssättet bygger på relationer, man löser situationer med respekt. 

(Informant 9) 

 

Enligt resultatet är relationer en återkommande faktor som främjar metoden. Samtliga 

informanter anser att det är grunden för att det överhuvudtaget ska gå att vara lågaffektiv på 

ett bra sätt. Citaten ovan visar att informanterna menar att metoden är individuell. Ett antal 

informanter menar att elever möts på olika sätt beroende på vilken relation pedagogen och 
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eleven har, de anser att användningen av metoden aldrig är densamma utan den är 

situationsbunden.  

Ramar och förväntningar 
Enligt resultatet menar samtliga informanter att lågaffektivt bemötande, tydliga positiva 

förväntningar och ramar hör ihop. Resultatet visar att informanterna uppfattar ramar och 

rutiner som likvärdiga begrepp och menar att det främjar det lågaffektiva bemötandet. 

Begreppen innebär att pedagoger tydliggör för elever vad som ska ske och att det sker 

kontinuerligt, samma sak varje dag, om och om igen. Resultatet visar även att det finns 

uppfattningar bland informanterna, att om det brister när det gäller tydliga ramar och 

förväntningar för eleven, så kan det påverka problemskapande beteende negativt. Resultatet 

visar också att informanterna uppfattar ramar och förväntningar som relationsskapande 

vilket främjar det lågaffektiva bemötandet. Eleven vet vad som förväntas och vilka ramar 

som gäller, vilket skapar en trygghet för eleven. Enligt resultatet kopplar informanterna ihop 

ramar och förväntningar med strategier, strategier som att eleven exempelvis får sitta på en 

pilatesboll eller andra anpassade hjälpmedel för att skapa lugn i klassrummet. Resultatet 

visar att informanterna anser att tugga tuggummi eller sitta med huvan på är några av de 

strategier som eleven kan behöva för att inte hamna i affekt. Ett antal informanter anser att 

det behövs ett annat sätt att tänka, att det inte är som det alltid har varit. Förr ansågs det 

otillåtet att elever tuggade tuggummi, hade keps eller huva på sig under lektionen eller i 

matsalen. En av informanterna menar att det många gånger kan fungera som strategier för 

elever med problemskapande beteende, att klara av vissa situationer. I citaten nedan visas 

det tydligt att förväntningar, ramar, rutiner och strategier är något som informanterna anser 

främjar det lågaffektiva bemötandet men att det ibland kan kännas övermäktigt. Resultatet 

visar även att informanterna är medvetna om vad som främjar respektive missgynnar det 

lågaffektiva bemötandet. De menar att pedagoger måste tänka i nya banor, det som har varit 

regler och normer inom skolan förr har förändrats och att det finns en större acceptans för 

individuella anpassningar och strategier som gynnar lågaffektivt bemötande. Informanterna 

säger att: 

- Det är viktigt att elever vet vad jag förväntar mig av dom, så det måste jag tydligt 

tala om eller visa visuellt. (Informant 4) 

  

- Ibland blir man bara så less, samma saker varje dag men dom behöver det: rutiner, 

rutiner! (Informant 3) 
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- Det gör inget om någon elev ligger på en bänk i klassrummet en stund eller tar en 

bok och sätter sig på golvet, det är det som kanske behövs just då. (Informant 4)  

Affektsmitta 
När informanterna känner att de inte räcker till eller att hela situationen blir övermäktig 

nämner de affektsmitta och det uppfattas som en missgynnande faktor vid problemskapande 

beteende. Informanterna menar att efter fortbildningen kan de lättare se sambandet mellan 

lågaffektivt bemötande, problemskapande beteende och affektsmitta, vilket de menar är 

väldigt betydelsefullt. Affektsmitta är något som informanterna anser kommer från dem 

själva och har agerat i en situation utan att tänka efter innan. I vissa situationer menar 

informanterna att det är svårt att vara lågaffektiv och informanterna uttrycker att ibland, är 

de inte mer än människor och har också dåliga dagar. Vid dessa situationer anser några av 

informanterna att det är bättre att inte agera alls eller låta en kollega ta över. En liten del av 

informanterna menar att affektsmitta behöver inte alltid smitta mellan pedagog- elev eller 

elev- pedagog utan många gånger smittar det mellan pedagog- pedagog. Det kan röra sig 

exempelvis om privata eller organisatoriska orsaker. Dessa orsaker kan ofta följa med till 

arbetet och har lätt för att smitta av sig, vilket bidrar till en negativ stämning. En av 

informanterna anser att affektsmitta många gånger är en utlösande faktor till 

problemskapande beteende. Vidare menar informanten att om en pedagog är stressad eller 

inte har situationen under kontroll, känner eleven av det och kan hamna i affekt, eftersom 

affekten smittar. Då menar informanten att det är viktigt med lågaffektivt bemötande som 

metod för att lugna situationen. Informanten menar vidare att sådana situationer även kan 

uppstå vid provocerande, när eleven är verbalt utåtagerande. Då menar informanten att det 

är extra viktigt att andas och inte ta till sig det som eleven uttrycker. Många gånger anses det 

svårt att nonchalera, då är det bra att byta med en kollega. Att avlösa kollegor är många 

gånger en räddning menar informanten. Stor del av informanterna uppfattar fortbildningen 

som avgörande för ökad förståelse om hur affektsmittan ska hanteras: 

- Man måste ju tänka på känslosmittan, den är ju hela tiden. Om jag är trött och sur 

då smittar det av sig direkt. (Informant 9) 

  

- Dom pratade ju även om affektsmitta, hur man själv uppträder. (Informant 9) 
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Citaten ovan beskriver hur fortbildningen påverkat informanterna i hur man uppfattar och 

använder sig av lågaffektivt bemötande som metod. Det visar sig att informanterna har större 

kunskap om hur viktigt det är att agera i en situation med rätt förhållningssätt och vad som 

missgynnar lågaffektivt bemötande. Stor del av informanterna menar att affektsmittan kan 

bidra till en negativ upplevelse för elever men även för pedagoger.  

Stress och tid 
Informanterna nämner även tiden som missgynnande, de menar att bemöta problemskapande 

situationer och använda sig av ett lågaffektivt bemötande kräver tid som inte alltid finns. En 

av informanterna uttrycker att skolan är väldigt uppstyrd och att det är en orsak till att tiden 

inte räcker till. Informanten menar att i skolan har pedagoger ett schema och tider att följa 

och ett lågaffektivt bemötande tar ofta långt tid om det fullföljs: 

- Vår tid är ju väldigt upphackad och uppstyrd i skola. Det handlar ju många gånger 

om ett schema som måste följas. (Informant 9) 

  

I ovanstående citat visas att informanten kopplar ihop tid med stress. Stress över att inte ha 

tid att lösa en situation med ett lågaffektivt bemötande leder istället till högaffekt. Resultatet 

visar att ett antal informanter är medvetna om att lyckas de använda lågaffektivt bemötande 

sparar det tid på kort och lång sikt. Informanterna menar att agerar de med ett lågaffektivt 

bemötande kan det vara tidsbesparande eftersom eleven inte utlöser en affekt som blir 

okontrollerbar, utan affekten ebbar ut istället. På lång sikt menar informanterna att eleven 

lär sig strategier att hantera situationer som gör att eleven inte hamnar i affekt:  

- Någonstans tjänar vi in tid på att vara lågaffektiva, om vi lyckas med det i det långa 

loppet. (Informant 10) 

  

- Ju mer tid man har ju mer lågaffektiv kan man vara. (Informant 6) 

Ork 
Att inte ha ork är något stor del av informanterna nämner som missgynnande. De menar att 

ork är viktigt för att lyckas fullfölja en situation med en elev som kräver lågaffektivt 

bemötande. Informanterna menar att många faktorer spelar en väsentlig roll när det gäller att 

orka. De menar att det har stor betydelse hur de mår för dagen, för det har också en stor 

betydelse hur bemötandet med elever utvecklar sig. Ett antal av informanterna menar att 

vissa dagar är jobbigare än andra och uttrycker att det kan vara en förkylning eller att något 

privat som har inträffat utanför arbetsplatsen. Citatet nedan visar att energi och ork hos 
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pedagoger inte är självklar alla dagar och det är just dessa dagar som kan bli dagar med 

affekt. Informanten menar att:  

- Så klart vissa dagar känns tyngre, att jag inte är på topp. Jag kan känna mig sliten. 

(Informant 2) 

  

Några av informanterna nämner i samband med ork att kollegor och arbetslag är viktiga och 

har en stor betydelse. Informanterna menar att det är viktigt att det finns en möjlighet att 

avlösa varandra i situationer som kräver ett lågaffektivt bemötande. 

- Det är bra om man har kollegor som kan avlösa en ibland när man inte orkar själv. 

(Informant 3) 

  

Något som informanterna nämner är att det inte bara är i situationer där eleven redan är i 

affekt som ork är nödvändigt. Många uttrycker att arbetet under hela dagen med att förhindra 

att elever hamnar i affekt kräver mycket energi. En av informanterna anser att det många 

gånger blir ansträngande att alltid vara ett eller flera steg före för att förhindra att något ska 

inträffa: 

- Det tar mycket kraft och ork när man ska tänka flera steg före hela tiden. (Informant 

3) 

Resultatanalys 

Syftet med föreliggande studie var att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat 

hur pedagoger uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med 

elever med problemskapande beteende. I följande avsnitt presenteras en sammanfattande 

analys angående studiens resultat i förhållande till valda teoretiska utgångspunkter och i 

jämförelse med litteratur och tidigare forskning. Avsnittet struktureras utifrån de tre 

huvudteman som utvecklats fram i den tematiska analysen. I avsnittet benämns 

informanterna som pedagoger.  

Pedagogers deltagande i implementeringen 

I resultatdelen påvisades betydelsen av organisatoriska faktorer, något som delvis var ett 

överraskande resultat som också visat sig vara av avgörande betydelse för förståelsen av 

studiens problemområde. Organisatoriska ramar och olikheter i genomförandet måste ses 

som avgörande för implementeringen av alla förändringsarbeten av denna typ (Limwichitr 

et al., 2015; Blossing et al., 2012; Fullan, 2007; Angelöw, 2010). Den undersökta kommunen 

har ansökt om medel från statens riktade satsningar, ett vanligt tillvägagångssätt när det 
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gäller projekt i skolsammanhang (Löfqvist, 2015). Kommunen har därefter tilldelats resurser 

som gett möjlighet till en satsning med externa utbildare inom lågaffektivt bemötande bland 

skolpersonal i grund- och grundsärskola. Löfqvist (2015) beskriver hur projekt genomförs 

på ett område under en period för att utveckla skolans verksamhet, något som också var 

ambitionen med det projekt som undersöks i föreliggande studie. Studiens resultat visar ett 

stort deltagande bland pedagoger i den kommunala satsningen, men också att det skett under 

olika förutsättningar. Med förutsättningar menar pedagoger exempelvis avsatt tid för 

reflektion, gemensamma träffar och litteratur. Tidigare forskning (Limwichitr et al., 2015) 

visar vikten av pedagogers aktiva arbete tillsammans i arbetslaget när ett nytt arbetssätt ska 

förankras i en verksamhet. Vid intervjuerna som genomförts inom ramarna för denna studie 

visar att detta aktiva arbete inte genomförts vid alla skolor, något som bör förstås som ett 

problem på organisatorisk nivå som får konsekvenser för pedagogers implementering av 

metoden (Limwichitr et al., 2015).  

 

Blossing (2008) nämner fyra faser i ett lyckat förändringsarbete, han menar det har stor 

betydelse för det fortsatta arbetet att rektor skapar insikt och delaktighet för 

förändringsarbetet inom verksamheterna. Utifrån resultatet och i jämförelse med Blossings 

modell finns svårigheter att avgöra vilka faser den undersökta kommunen genomgått och för 

tillfället genomgår. Blossings institutionaliseringsfas kan identifieras vid de skolor där 

förändringsarbetet börjat ett till två år tidigare (a.a.). Förändringsarbete har goda chanser att 

lyckas, då pedagoger är delaktiga och motiverade till förändringsarbete samt att det finns en 

positiv förändringsvilja. Det tar tid att genomföra ett förändringsarbete och det krävs 

utvärdering (Blossing, 2008; Angelöw, 2010 ; Fullan, 2007).  

Genom att använda specialpedagogiska kompetenser kan förändringsarbetet förbättras och 

driva fortbildningen framåt inom de verksamheter där missnöje framträder (SFS 2011:186). 

Enligt den undersökta kommunens projektplan ansvarade elevhälsan samt rektorerna för det 

utvecklande arbetet av lågaffektivt bemötande. De hade till uppgift att stötta pedagoger i det 

fortsatta arbetet med metoden i verksamheterna. I intervjuerna med pedagoger framkommer 

att projektplanen inte följts som planerat, pedagoger uttryckte en saknad av det stöd och den 

handledning som utlovades vid uppstarten av förändringsarbetet. Resultatet visar att 

projektplanen saknar betydelsefulla faser av Blossings modell för ett förändringsarbete, 

vilket kan lätt få följder i det fortsatta förändringsarbetet i kommunen. Enligt Blossing 

(2008) kan ett förändringsarbete lätt rinna ut i sanden när inte alla faser i modellen 
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genomarbetats noga. Han menar att förändringsarbete är en process som måste få 

förutsättningar för att utvecklas.  

Uppfattningar om och användningen av lågaffektivt bemötande 

Resultatet påvisar att pedagogers uppfattningar om lågaffektivt bemötande är att metoden 

ska med hjälp av reflekterande förhållningssätt och positiva förväntningar skapa ett lugn i 

en problemskapande situation. Nackdelen är att det tar tid att lära sig använda metoden med 

framgång. Flera forskare (McDonnell et al., (2008), Hejlskov Elvén och Kosner, 2017) har 

visat hur lågaffektivt bemötande utvecklades särskilt för att hitta alternativa metoder som på 

ett etiskt försvarbart sätt hanterar elever med problemskapande beteende utan fysisk kontakt. 

Utifrån relationellt perspektiv menar Hejlskov Elvén (2009) att exempelvis fasthållning 

bland annat skapar ångest och negativa upplevelser hos elever vilket kan få konsekvenser i 

det viktiga relationsskapandet mellan elever och pedagoger. Studiens resultat påvisar att 

fysisk kontakt trots allt används i skolan, då pedagoger inte har ork eller tid att använda 

lågaffektivt bemötande fullt ut vid den aktuella situationen (Hejlskov Elvén, 2009). En annan 

forskning (McDonnell et al., 1998) har på ett liknande sätt visat att det är nödvändigt att 

identifiera bakomliggande faktorer i problemskapande beteende, istället för att använda sig 

av fasthållning eller annan bestraffning. Utifrån ett relationellt perspektiv anser Aspelin 

(2013) att det är miljö och relationella aspekter som ses som orsaken till problemskapande 

beteende. Företrädare för perspektivet anser att elever med problemskapande beteende 

behöver sättas in i en kontext för att helheten bakom dessa beteenden ska komma fram. 

Resultatet visar att problemen beror på att skolan eller pedagoger inte besitter den kompetens 

eller förmåga som krävs för att hantera de situationer som uppstår. En annan orsak till ett 

problemskapande beteende som framkom i intervjuerna är att miljön inte är utformad på ett 

sätt som passar den individuella eleven.  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisar många olika uppfattningar om vad begreppet 

problemskapande beteende är, men att det finns gemensamma faktorer. Faktorer som nämns 

är exempelvis brist på koncentration eller förmåga att reglera sin självkontroll.  

Föreliggande studie visar att pedagoger har uppfattningen att problemskapande beteende 

uppstår vid för högt ställda krav på elever och vid avsaknad av struktur (jmf McDonnell et 

al., 2008; Hejlskov Elvén, 2014; Greene, 2016). När det handlar om problemskapande 

beteende handlar det om hur pedagoger hanterar den aktuella situationen, för elever är det 

en lösning men för omgivningen är det ett problem (Hejlskov Elvén, 2014). Pedagoger 
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definierar begreppet problemskapande, ett beteende som anses störa ordningen i skolan och 

bryter mot normer och värdegrund. Utifrån kategoriskt perspektiv hävdas att beteenden som 

omgivningen kan uppleva som problematiska uppstår hos elever som har någon form av 

neuropsykiatrisk svårighet. Resultatet påvisar att problemskapande beteende anses ha 

samband med diagnoser och att dessa elever saknar självkontroll vid brist av exempelvis 

struktur och anpassad kravnivå, vilket även Hejlskov Elvén (2009) samstämmer i. Även 

Nilholm (2007) och Emanuelsson et al., (2001) menar att elever som uppvisar någon form 

av svårighet ofta kategoriseras av omgivningen. Det kan vara beteenden som inte fungerar i 

olika sammanhang och situationer, som till exempel i klassrummet. Pedagoger som utgår 

från ett kategoriskt perspektiv anser att eleven bör kompenseras för sina brister och skolan 

sätter in åtgärder som grundas på elevens svårigheter eller ställda diagnos. Vilket stämmer 

väl överens med föreliggande studies resultat och enligt Hejlskov Elvén (2009) kan sådana 

funktionsnedsättningar eller svårigheter medföra att individen brister i förmågor som empati, 

social kompetens, flexibilitet och sin förmåga att reglera affekter. Dessa brister i förmågor 

kan i sin tur leda till att elever uppför sig på sätt som omgivningen upplever att de inte kan 

hantera (Hejlskov Elvén, 2009). Det kan vara så att det är pedagogers förståelseram som inte 

räcker till vid mötet och resultatet indikerar att pedagoger kategoriserar och diagnostiserar 

elever med problemskapande beteende. Elever med problemskapande beteende uppfattas 

störande och framkallar frustration hos pedagoger vilket försvårar det lågaffektiva 

bemötandet och som eventuellt får följder.  

Vad främjar respektive missgynnar lågaffektivt bemötande 

Resultatet indikerar relationellt perspektiv som främjande faktor i användningen av 

lågaffektiv bemötande. Flera forskningar (Emanuelsson et al., 2001 och Aspelin, 2013) har 

visat att utan relationer är det svårt för omgivningen att vara lågaffektiv. Aspelin (2013) 

anser att dåliga relationer är ofta den bakomliggande faktorn till problemskapande beteende. 

Resultatet visar att finns god relation mellan elev och pedagog blir det lättare att anpassa 

utifrån den enskilda elevens behov, eftersom pedagogen vet vilka förmågor som eleven 

besitter. Förekommer det goda relationer så menar pedagoger att det problemskapande 

beteendet uppstår mer sällan. Ett relationellt perspektiv handlar bland annat om att den 

pedagogiska miljön ska anpassas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov, detta 

kräver kompetens (Aspelin, 2013). Det framkom i intervjuerna att pedagoger kände en 

avsaknad av tid för gemensamma reflektioner som var för avsikt att utveckla sin kunskap i 

lågaffektivt bemötande. Perspektivet betonar att förutsättningar som krävs för bland annat 
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kollegialt lärande ska tillgodoses och att samtliga i verksamheten bör vara delaktig till att 

lösa de problem som uppstår i verksamheten (Emanuelsson et al., 2001; Aspelin & Persson, 

2011). Enligt Emanuelsson et al., (2001) är genuina förtroendeingivande relationer av stor 

betydelse och de menar att elever aldrig ska bemötas med skuldbeläggande, situationer ska 

lösas med respekt. Pedagoger bör utgå från helheten av elevers situation. Vidare anser de att 

ett kännetecknande drag för relationellt perspektiv är att miljö och omgivning anses vara en 

utlösande faktor för elever som uppvisar ett problemskapande beteende (Emanuelsson et al., 

2001).  

 

Resultatet indikerar att tydliga förväntningar och strategier är faktorer som främjar ett 

lågaffektivt bemötande. I intervjuerna har det framkommit att individanpassade strategier 

hjälper till att skapa lugn i klassrummet. Hejlskov Elvén (2009) är tydlig med att det endast 

kan möjliggöras med en grund som vilar på goda relationer. Resultatet visar att pedagogers 

reflekterande över betydelsen och fördelarna med strategier har ökat i samband med 

satsningen. Forskning (McDonnell et al., 2008; Hasting, 1997) visar att lågaffektivt 

bemötande och strategier kräver förändrat förhållningssätt och ett annat sätt att tänka. 

Pedagoger menar att det gör ingenting om en elev vill sitta i knät eller under sin bänk en 

stund. Att tillåta en elev tugga tuggummi eller sitta på golvet under lektionen behöver inte 

betyda att eleven inte lär sig, snarare tvärtom. Hejlskov Elvén (2009) menar att det som 

pedagoger ser eller har sett som problemskapande beteende kan var en strategi från eleven 

för att behålla sin självkontroll. Han menar att den inte ska motarbetas och pedagoger i 

studien anser att medvetenheten om fördelarna att se på det som strategier är många (a.a.).  

 

Resultatet indikerar att det har tagit enormt mycket tid och kraft för pedagoger att känna ett 

inre lugn i situationer där affekten är hög. Resultatet påvisar ork som en missgynnande faktor 

i användningen av lågaffektivt bemötande. Det är krävande att vara lågaffektiv en hel dag 

och när orken tar slut är det skönt om en kollega tar vid (Hejlskov Elvén, 2009). Resultatet 

framhåller att när pedagogers ork och stress är övermäktig tenderar perspektivet att skifta 

från ett relationellt till ett mer kategoriskt perspektiv och det lågaffektiva bemötandet tappar 

då sin funktion, vid dessa situationer blir det lätt eleven som är bäraren av problemet. 

Resultatet påvisar ett behov av specialpedagogisk kompetens när pedagogers idéer på 

avledningar och ork har tagit slut. De menar att det inte är alla gånger det finns möjligheter 

eller tid för det specifika stödet. Övervägande del pedagoger saknar handledning av den 

profession som enligt projektplanen skulle utveckla metoden och handleda personalen. 
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Pedagoger anser om de fick den utlovade handledningen kanske dessa övermäktiga 

situationer minskade. I Lgr11 (Skolverket, 2018) betonas det att alla som arbetar i skolan 

ska handleda, stimulera, ge särskilt stöd och extra anpassningar till elever som har 

svårigheter, men ibland menar pedagoger att det inte räcker till med den kompetens som de 

besitter. Ett relationellt perspektiv påvisar att en missgynnande faktor i användningen av 

lågaffektivt bemötande, det är avsaknad av kompetens eller förmåga att hantera 

problemskapande beteende. Resultatet visar att pedagoger anser sig i behov av stöd av de 

professioner som har den kompetens som krävs när ork och idéer är slut, enligt 

examensordningen i Svensk författningssamling (SFS 2011: 186) är specialpedagogisk 

kompetens att visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av 

särskilt stöd.  

 

Tomkins (2008) och Hejlskov Elvén (2009) menar att affektteori kopplas även den till 

relationellt perspektiv, de menar att positiva affekter motiverar till att skapa goda relationer 

medan negativa ger motsatt effekt och kanske motiverar eleven till problemskapande 

beteende. Resultatet visar att fortbildningen gav pedagoger en fördjupad kunskap om 

affektsmitta, det i sin tur har lett till reflektioner om det egna förhållningssättet, både när det 

gäller i mötet med elever men också kollegor. Tomkins (2008) menar genom att reflektera 

över sitt eget agerande i olika situationer ökar medvetenheten om affektens konsekvenser. 

Han menar vidare att affektmedvetenhet betyder att individen agerar lämplig i den aktuella 

situationen och det handlar om förmåga att läsa av de signaler som ges. Vikten i teorin är att 

göra individen medveten om hur affekter påverkar den direkta omgivningen. Enligt Tomkins 

(2008) finns det inre och yttre faktorer som kan inverka på när och hur affekt utlöses. Han 

menar att det kan handla om vad som händer i mötet mellan individer eller andra faktorer 

som exempelvis störande miljö vilket samstämmer med relationellt perspektiv. Resultatet 

visar att nästan alla pedagoger kopplar affektsmitta till ett utåtagerande, både fysiskt och 

verbalt. Tomkins (2008) menar vidare att det finns flera olika grundaffekter, inte bara 

utåtagerande.  

Diskussion 

I det avslutande avsnittet diskuteras studiens resultat i relation till det innehåll som 

presenterats i bakgrund, tidigare forskning samt de reflektioner som vuxit fram under 

arbetets gång. Studiens syfte var att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur 

pedagoger uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med 
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elever med problemskapande beteende. Diskussionsavsnittet är strukturerat efter studiens 

forskningsfrågor som rubriker.  

På vilka sätt har kommunens pedagoger deltagit i implementeringen av 

metoden? 

Genomgående i föreliggande studie uttrycker pedagoger att implementeringen av metoden 

varierade stort mellan skolorna. Pedagogerna har därav i olika grad påverkats av att deltagare 

i fortbildningen i kommunen inte haft likvärdiga förutsättningar, därav inte erhållit samsyn 

på metoden. När inte alla i verksamheten är bekanta med lågaffektivt bemötande i samma 

utsträckning visar det sig att det skapar svårigheter att förankra metoden praktiskt. Då växer 

frågan om syftet med kommunens fortbildningar och vad det finns för visioner om 

användningen av det som implementeras? Blossing (2008) menar att det ställer höga krav på 

ett tydligt ledarskap om en implementering ska hålla hela vägen. Det innebär bland annat att 

cheferna är tydliga med när och hur det nya arbetssättet ska implementeras (a.a.). I 

jämförelse med Blossing kan förändringsarbetet i den undersökta kommunen möjligen ses 

som ett misslyckande eftersom implementeringen saknade bearbetade faser utifrån 

modellen. 

Forskning av (Blossing et al., 2012; Fullan, 2007) visar att det är av stor viktigt att det förs 

dialoger inom verksamheterna vid kommande förändringsarbeten. De menar vidare att det 

är av stor betydelse att verksamhetens pedagoger känner sig delaktiga under arbetet samt att 

implementeringen som slutligen utformas delas av alla i verksamheten. En annan stor 

betydelse för att en verksamhet ska klara en förändring som känns utmanade och intressant 

för alla, är där pedagoger känner att de gemensamt vill utforma och arbeta hårt för att 

förankra nya metoder och arbetssätt. Föreliggande studie visar på goda resultat i de 

verksamheter där pedagoger har en samsyn och en vilja att implementeringen ska lyckas. 

(jmf med Blossing, 2008; Fullan, 2007). Föreliggande studie påvisar tydligt att de pedagoger 

som på uppdrag av rektor och specialpedagog gemensamt bearbetade litteratur av 

psykologen Bo Hejlskov i ett tidigt skede, kommit längre i sin implementering än övriga 

pedagoger (jmf med Blossing, 2008). I dessa skolor upplevs samsyn, motivation och 

medvetenhet om vad lågaffektivt bemötande är och hur det ska användas i praktiken. Vilket 

enligt forskning av (Limwichitr et al., 2015; Fullan, 2007; Blossing, 2008) visar är viktiga 

utgångspunkter när en ny metod ska implementeras i verksamheten. Det kan annars lätt 

uppstå missförstånd kollegor emellan om hur användningen av metoden ska genomföras om 

den gemensamma uppfattningen saknas (Blossing, 2008). Det kan eventuellt resultera i 
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arbetsmiljöproblem som möjligen utvecklas till hälsoproblem och sjukskrivningar. 

(Barabanschikova et al., 2014). Det har även framkommit i intervjuerna där 

förändringsarbetet kommit en aning längre att pedagoger känner ett gemensamt ansvar att 

utveckla och använda metoden som en naturlig del i det dagliga arbetet (Blossing, 2008). 

Den undersökta kommunen har en grundlig projektplan över hur implementeringen 

förväntas fortlöpa och hur den pedagogiska personalen och därmed också i förlängningen 

elevers behov ska mötas. Men å andra sidan visas en möjlig brist från organisationsnivå av 

uppföljning av resultat. Föreliggande studie framhåller att kommunens satsning i lågaffektivt 

bemötande brustit i förhållande till den aktuella projektplanen samt i relation till 

föreliggande studies bakgrund och tidigare forskning (Blossing et al., 2012; Limwichitr et 

al., 2015). Enligt planen framkommer det tydligt att elevhälsan, rektorer och förskolechefer 

skulle fungera som ledare efter deltagande i fördjupningskursen, vars syfte var att bland 

annat stötta och handleda personalen i det fortsatta arbetet med lågaffektivt bemötande ute i 

verksamheterna. 

Projektplanen kan möjligen vara gynnsam för implementeringens förutsättning men 

indikationer tyder på att det istället skapade undrande frågor och en viss avundsjuka mellan 

de olika professionerna. Studien påvisar uppfattningar om att det särskildes på urvalet till 

fördjupningskursen utifrån projektplanen. Vem eller vilka ansågs vara de rätta professioner 

som fick tillgång till fördjupningskursen och vem tog det beslutet, utifrån vad? Eftersom det 

visar sig en upplevd brist på den handledning som utlovats enligt projektplanen kan möjligen 

beslutet varit felaktigt i vissa fall. Föreliggande studie visar att resultatet av 

implementeringen möjligen kan sett annorlunda ut om pedagoger som arbetar i den 

vardagliga verksamheten haft tillgång till fördjupningskursen, möjligheten till att omvandla 

teori till praktik i verksamheten. Studien visar på avsaknad av kontinuerlig handledning, 

uppföljning och utvärdering och slutsatsen dras att den undersökta kommunen inte löper hela 

vägen ut i sitt förändringsarbete (Blossing, 2008). Det framkommer inte tydligt i intervjuerna 

om det skett utvärdering eller inte men det finns en efterfrågan som studien inte undersökte 

vidare. Blossing trycker på vikten av utvärdering och att uppföljning av förändringsarbete 

bör ske, annars kan det lätt falla tillbaka i gamla mönster (a.a.). Nya metoder och 

förhållningssätt tar tid att implementera och i föreliggande studie indikeras att 

förändringsarbetet kan ha gått för fort fram och enligt forskning av (Fullan och Boyle, 2010) 

måste det fokuseras på ett fåtal områden vid en implementering. Den undersökta kommunen 

kan möjligen ha för stora intentioner och visioner vilket möjligen resulterar i upplevd 
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förhastad och återkommande implementering av nya metoder. Trots den upplevda bristen i 

utförandet av fortbildningen så visar föreliggande studie att pedagoger ställer sig positiva till 

kommunens satsning i lågaffektivt bemötande.  

På vilka sätt uppfattar pedagoger metoden lågaffektivt bemötande och begreppet 

problemskapande beteende? 

Denna forskningsfråga väcker intresse utifrån studiens kunskapsområde eftersom mycket 

vilar på pedagogers uppfattningar, värderingar och kompetens i mötet med problemskapande 

beteende. Kommunens vision med fortbildningen är möjligen att skapa en medvetenhet och 

förståelse hos pedagogerna i arbetet med elever i svårigheter. Att pedagoger påverkades 

positivt av fortbildningen visar studien tydligt, även om den uppfattades brista. Pedagoger 

uttrycker att fortbildningen skapade ökad trygghet och stärkt självförtroende i relation till 

lågaffektivt bemötande och problemskapande beteenden. McDonnell har tillsammans med 

kollegor i tidigare forskning visat på att kompetensutveckling i lågaffektivt bemötande har 

gett detta önskade resultat (McDonnell et al., 2008). Föreliggande studie visar att de skolor 

som började användandet av metoden innan kommunens fortbildning känner en större 

trygghet och medvetenhet än de skolor som inte hade det. Där känner pedagogerna något 

ökad medvetenhet men inte markant ökad trygghet vilket inte överensstämmer med 

McDonnells forskning (McDonnell et al., 2008), men kan sägas ligga i linje med den. 

Pedagogerna diskuterar spontant och tydligt hur fortbildningen påverkat dem i användningen 

av lågaffektivt bemötande. En metod som genom reflekterande förhållningssätt och lugn ska 

skapa de bästa förutsättningarna till bra möten, med medvetenhet och förståelse för elever 

med problemskapande beteende (Hejlskov Elvén, 2009).  

 

Det finns indikationer om att det lågaffektiva bemötandet som metod är efterlängtat av 

pedagoger som under en längre tid försökt att bemöta elever med problemskapande beteende 

utan större framgång. Forskning av (McDonnell et al., 2008) visar att syftet med metoden är 

möta elever i svårigheter etiskt försvarbart och med respekt. Lågaffektivt bemötande har 

använts och rekommenderats av olika professioner senaste åren. Men innan den blev 

uppmärksammad har förstås andra metoder använts, de som ansågs relevanta då, i 

hanteringen av problemskapande beteende (a.a.). Möjligen har starka tillrättavisningar 

använts, fasthållning eller annan bestraffning och få förstod hur viktigt det är för elever att 

ha tillgång till ett eget utrymme där affekten får avta (McDonnell et al., 2008; Hejlskov 

Elvén, 2009). Studiens resultat pekar på att kommunens satsning har bidragit till ökad 

förståelse för lågaffektivt bemötande som metod och vad som påverkar i själva mötet. 
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Studien visar att pedagoger är positivt inställda till lågaffektivt bemötande vilket indikerar 

att det brister som de upplever är mer riktad mot genomförandet av fortbildningen än själva 

metoden. Eftersom lågaffektivt bemötande är en relativt ny metod är det i dagsläget svårt att 

hitta studier som riktar kritik mot metoden. Det man dock kan hitta är uppfattningar om att 

metoden är, en gör vad du vill metod. Att agera lågaffektivt i situationer med elever kan 

starta reaktioner bland omgivningen. Föreliggande studie visar att pedagoger mött 

synpunkter från exempelvis vårdnadshavare men även andra pedagoger, att lågaffektivt 

bemötande handlar om vuxna som släpper kontrollen. Pedagoger nämner att de ofta får 

funderingar om varför de löser situationer på det sätt de gör och varför de inte bara agerar 

och säger ifrån. Det är dock en missuppfattning av metoden och något som Sara Bruun 

skriver i en artikel med rubriken: Lågaffektivt har kört i diket (Bruun, 2018, oktober). Det 

kan eventuellt vara så att det finns pedagogisk personal som är otrygg i sin användning av 

metoden vilket visar sig i hanteringen av problemskapande beteende. Oro över att utlösa en 

affekt kan möjligen medföra medvetet eller omedvetet ett tillåtande bemötande som tänjer 

på gränserna (Hejlskov Elvén, 2009). Föreliggande studie visar att uppfattningen är att 

lågaffektivt bemötande kan minska problemskapande beteende, men det finns givetvis inte 

stöd för att fortbildningen generellt gett detta utfall.  

 

När det gäller begreppet problemskapande beteende har stor del pedagoger en gemensam 

uppfattning, en uppfattning som väckt reflektioner. Det visar sig att pedagogers generella 

uppfattningar om begreppet problemskapande beteende är att begreppet har ett samband med 

neuropsykiatriska diagnoser, vilket ligger i linje med Hejlskov Elvén (2009) som menar att 

det inte är ovanligt. Möjligtvis kan en medveten eller omedveten kategorisering av elever 

urskiljas i föreliggande studie men det inte alla pedagoger i studien som anser att elever är 

ägare av problemet. Men indikationer tyder på att det finns en underliggande ton hos större 

delen av dem, samtidigt som det uppfattas som ett förbjudet tankesätt. Misstankar att som 

pedagog kategorisera och placera elever i olika fack är tabu. Det kan möjligen vara så att 

pedagoger själva inte är medvetna om hur det kommer till uttryck i olika sammanhang 

(Hejlskov Elvén, 2009). Studien framhåller däremot inte om dessa uppfattningar om 

sambanden tillkommit efter fortbildningen eller om det är generella uppfattningar överlag. 

 

När det handlar om problemskapande beteende handlar det egentligen om hur pedagoger 

hanterar den aktuella situationen (McDonnell et al., 2008). Enligt föreliggande studie bidrog 

fortbildningen kunskap om hur metoden skulle användas i dessa situationer men även 
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förståelse om att problemskapande beteende eventuellt ska ses som en lösning för eleven 

men uppfattas ofta som ett problem av omgivningen. Studien påvisar att uppkomsten av 

problemskapande beteende och felaktiga metoder har ett samband. Det är enligt McDonnell 

et al., (2008) betydelsefullt att pedagoger är medvetna om sambandet. När elever hamnar i 

affekt, ställer sig omgivningen ofta undrande över beteendet och uppfattar elever hopplösa. 

Pedagoger anser att de uppmärksammat en positiv effekt i sin vardagliga situation i skolan 

efter implementeringen av lågaffektivt bemötande. Eftersom pedagoger i föreliggande studie 

har uppmärksammat att metoden är effektiv resulterar det i goda möjligheter enligt 

Limwichitr et al., (2015) att uppnå ett bättre klimat i skolan för både elever och pedagoger 

Studiens resultat visar att fortbildning i olika metoder och arbetssätt kan upplevas 

återkommande på pedagogers agenda som möjligen kan förklaras på så sätt att metoder är 

föränderliga. Den lågaffektiva metoden har ersatt andra metoder, även de med olika stor 

genomslagskraft. Vem vet hur länge lågaffektivt bemötande är omdiskuterat, möjligen till 

ytterligare relevant forskning finns tillgängligt, forskning som med säkerhet och som tydligt 

visar att elever främjats av bemötandet, på längre sikt.  

 

Vad anser pedagoger främjar respektive missgynnar lågaffektivt bemötande i 

mötet med problemskapande beteende? 

Studien visar att de effektivaste sätten att förebygga ett problemskapande beteende är i första 

hand att inte öka elevens affekt, utan pedagoger ska vara en lugnande faktor i elevens 

omgivning (Hejlskov Elvén, 2009). Det finns flera faktorer som påverkar ett lågaffektivt 

bemötande, både de som främjar och missgynnar. Det är också betydelsefullt att pedagoger 

är medvetna om dessa faktorer. Att som pedagog våga öppna ögonen och reflektera över 

bemötandet och rikta fokus mot det faktorer som främjar och mindre mot det som 

missgynnar är svårt. Pedagoger i studien har samsyn om att den mest betydelsefulla faktor i 

mötet med problemskapande beteende är goda relationer. Hejlskov Elvén menar att utan 

relationer är det svårt att vara lågaffektiv (a.a.). Alla pedagoger betonar relationens betydelse 

men ingen av dem sammankopplar den uppfattningen till kommunens fortbildning, det är en 

uppfattning som pedagoger har sedan tidigare. Relationsskapandet har en hög prioritet i 

skolan, det nämns i övervägande litteratur som bearbetats i föreliggande studie men 

verkligheten visar något annat. 

Det visar sig att pedagoger upplever att det inte finns förutsättningar för att bygga upp trygga 

relationer till elever, vilket möjligen kan bero på den tidsbrist som förekommer. Aspelin 
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(2013) anser att pedagoger behöver tid för att utveckla förtroendefulla relationer till elever 

eftersom många gånger anses dåliga relationer som en missgynnande faktor i användningen 

av lågaffektivt bemötande som metod. Att från ledningshåll avsätta tid för relationsskapande 

kan nog möjligen tjänas tillbaka framgent. Pedagoger med god relationskompetens kan 

lättare avleda elever med problemskapande beteende eftersom pedagogen besitter kunskap 

om den enskilda eleven och dennes förmågor och intressen, det vill säga helheten runt eleven 

(Hejlskov Elvén, 2009). Att stressen är påtaglig för både elever och pedagoger i skolan kan 

nog inte undgå någon och i vissa fall kan det få konsekvenser. Därför är det viktigt att 

medvetet försöka stanna upp och reflektera. Enligt Aspelin (2018) är relationskompetens att 

ta sig tid, att knyta an. Att försöka skapa och upprätthålla relationer i förbifarten kan ses som 

en omöjlig uppgift.  

Att bemöta elever med problemskapande beteende med ett lugnt och behärskat sätt är inte 

enkelt. Det kan uppstå ett provocerande som är svårt att ignorera och som på olika sätt triggar 

pedagoger. I sådana situationer är det som pedagog lätt att tappa kontrollen och bemöter 

eleven med frustration i stället för förståelse. Hela situationen riskerar då att eskalera till ett 

ohanterligt affektutbrott. Affektsmitta är ett begrepp som pedagoger anser missgynnar i 

arbetet med problemskapande beteende och det har stor påverkan i själva mötet (Hejlskov 

Elvén, 2009). I dag är affektsmitta ett återkommande begrepp i diskussioner som berör 

lågaffektivt bemötande och problemskapande beteende. Diskussioner om positiva affekter 

kan upplevas som sällsynt och det kan bara spekuleras om varför det är så. Men å andra sidan 

kan det möjligtvis vara så att negativa affekter är ett känslotillstånd som elever med 

problemskapande beteende ofta hamnar i (Hejlskov Elvén, 2014). Studien framhåller att 

fortbildningen skapat kunskap och förståelse hos pedagoger om affektsmitta och dess 

konsekvenser. Pedagoger är väl medvetna om hur affekter smittar, men de menar att det är 

svårt de dagar då det egna humöret sviktar. 

Tidsbristen som pedagoger nämner som missgynnade kan ses från olika perspektiv. Metoden 

kräver att den hålls levande vilket innebär reflektioner och diskussioner i arbetslagen, det är 

tidskrävande och tid upplevs vara en bristvara. I intervjuerna framkom även tidsbrist i 

användningen av lågaffektivt bemötande. Många gånger hinner inte pedagoger fullfölja 

metoden på grund av andra faktorer. Ett annat perspektiv är att det tar tid att lära sig vara 

lågaffektiv. Ett förändrat förhållningssätt kräver mycket reflektioner och det är ingenting 

som bara kommer av sig själv utan det måste förankras i individen (Limwichitr el al., 2015; 

Fullan, 2007). Föreliggande studie framhåller att fortbildningen har givit pedagoger en start 
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men att det stora förändringsarbetet har utförts av pedagoger själv. Att förändra sitt 

förhållningssätt i mötet med problemskapande beteende kan ta väldigt lång tid, kanske år 

(Blossing, 2008). Det är inte en generell slutsats i studien eftersom det möjligen skiljer sig 

mellan pedagoger och deras personliga inställning vilket Angelöw (2010) menar har en 

avgörande betydelse om förändringsarbetet ska lyckas.  

Att vara verksam i en kommun som ständigt utbildar sin personal kan förstås som stressande 

och forskning (Barabanschikova et al., 2014) visar på att pedagoger som ofta utsätts för 

förändringar på sin arbetsplats upplever det som ett arbetsmiljöproblem. Föreliggande studie 

framhåller att ytterligare en missgynnande faktor är just pedagogers ork. Det är påfrestande 

att vara lågaffektiv en hel dag och det tar på krafterna att som pedagog alltid vara steget före 

elever som är känsliga för affekt (Hejlskov Elvén, 2014). Vissa dagar kanske inte orken 

finns, det kan få betydelse för hur pedagoger agerar i de situationer som uppstår. I 

intervjuerna framkom pedagogers känsla av att vara otillräckliga men samtidigt antyder de, 

hur mycket är det rimligt att orka? Det som är avgörande för en pedagog att orka är att vara 

noga med var energin läggs. Att påverka det som faktiskt går att påverka och sluta tänka på 

det som inte går att påverka. Således bör det vara prioriterad faktor för kommunen, att 

eventuellt se över pedagogers arbetssituation för att motverka sjukskrivningar och dålig 

arbetsmiljö.  

Slutdiskussion 

Studiens övergripande syfte har varit att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat 

hur pedagoger uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med 

elever med problemskapande beteende. Föreliggande studie har intentionen att belysa hur 

det lågaffektiva bemötandet uppmärksammats av pedagogisk personal efter den undersökta 

kommunens satsning. Används den i någon större utsträckning eller är implementeringen 

endast en av många? I helhet kan slutsatsen dras att kommunens fortbildning skapade ökad 

medvetenhet hos pedagoger. Det visade sig i pedagogers självreflektion samt den ökade 

förståelsen av det faktorer som har betydelse i lågaffektivt bemötande i mötet med 

problemskapande beteende. Pedagoger i studien menar att fortbildningen ökande kunskapen 

om vikten av relationskompetens men även att vända blickarna mot omgivningen samt vad 

som egentligen sker i mötet med problemskapande beteende (McDonnell et al., 1998). Det 

lågaffektiva bemötande har haft betydelse i kommunens verksamheter och pedagoger som 

använt sig av metoden menar att det fungerar, att vara lågaffektiv. Intentionen med 
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föreliggande studie är att studien ska bidra till att belysa de främjande faktorer som 

lågaffektivt bemötande medför. Studien kan även ge en ökad medvetenhet om betydelsen av 

egna reflektioner över förhållningssätt och värderingar. Den kan därför bidra till insikt om 

vilka behov som behöver uppfyllas för att minska problemskapande beteende i skolan. Men 

framför allt finns förhoppningen att föreliggande studie tillför verktyg till pedagoger så att 

de genom sitt förhållningssätt och sina metoder minimerar de konsekvenser som 

problemskapande beteende medför. Forskning (Limwichitr et al., 2015; Fullan och Boyle, 

2010) visar att det är ett omfattande arbete att implementera nya förhållningssätt och 

metoder. Det är inte bara verksamheten som ska utvecklas och förändras utan det stora och 

mer krävande arbetet är att implementera nytt synsätt hos pedagogerna. För att ett 

förändringsarbete ska anses lyckat måste hela arbetslaget ha samsyn om det som ska 

implementeras och det har brustit i den undersökta kommunens verksamheter. En slutsats av 

det kan möjligen bero på att fortbildningen inte har utförts likvärdigt i alla verksamheter 

vilket tyder på att det eventuellt brustit organisatoriskt. En annan slutsats kan vara att den 

planerade projektplanen inte har fullföljts. Studien visar även på att betydelsefulla steg i 

Blossings modell inte har bearbetats och förändringsarbetet har möjligen i vissa fall gått för 

fort fram och det kan bero på att ny fortbildning och nya förändringar redan är inplanerade i 

verksamheterna. 

Metoddiskussion 

Valet av metod grundade sig på studiens syfte och forskningsfrågor samt den tidsram som 

fanns till förfogande. I föreliggande studie valdes den kvalitativa forskningsmetoden som 

bestod av kvalitativa semistrukturerade intervjufrågor som ansågs relevant, då den baserar 

sig på individers tolkningar av ett visst fenomen (Bryman, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). 

I det här fallet följderna av en kommunalt organiserad fortbildning. Studien har genom 

intervjuerna fått klarhet i hur satsningen påverkat pedagogers uppfattningar om och 

användningen av metoden. De semistrukturerade intervjufrågorna var av öppen karaktär med 

möjlighet till följdfrågor och fungerade väl eftersom informanterna gavs utrymme och 

förutsättningar till en djupare beskrivning av fenomenet. En pilotstudie genomfördes, innan 

intervjuerna påbörjades med övriga informanter. Personen som deltog i pilotstudien var 

pedagog och hade deltagit i satsningen på lågaffektivt bemötande. Syftet med pilotstudien 

var att ta reda på om intervjufrågorna var ställda, så att de gav svar på studiens syfte och 

forskningsfrågor, eller om frågor måste läggas till, utvecklas eller tas bort (Bryman, 2016). 

Ordningen i intervjuguiden och formuleringen på frågorna har justerats en aning efter 
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pilotstudien för att täcka studiens syfte och forskningsfrågor på bästa sätt. Genom att 

använda en pilotstudie kunde intervjuaren träna på sin teknik men även där ändra och 

utveckla för att få så bra intervjuer som möjligt vilket var positivt (a.a.). Den upprättade 

intervjuguiden följdes till stor del i sin helhet, på så vis följde intervjuerna ett visst mönster 

för båda intervjupersonerna. Transkriberingen av ljudfilerna var tidskrävande, likaså den 

tematiska analysmetoden som användes vid bearbetningen av data. Braun och Clarke (2006) 

menar att vid tematisk analys krävs det en fördjupning av empiri och transkribering, vilket 

betyder läsning och tolkning om och om igen. Det är också en erfarenhet som gjorts under 

studien. Tematisk analys är relativt enkel att använda sig av och metoden är flexibel och 

möjliggör olika infallsvinklar (Bryman, 2016). Det har sina för och nackdelar att använda 

sig av intervju som metod (Kvale & Brinkmann, 2014). Nackdelarna med intervjuer är 

exempelvis att det inte går att generalisera resultatet på samma sätt som vid en större 

enkätundersökning. Anonymiteten vid intervju är också svårare att hålla, vilket kan medföra 

vissa etiska dilemman (a.a.). En annan nackdel kan vara att det uppstår ett maktutövande 

mellan intervjuare och informant, vilket kan medföra att informanten ger de svar som tros 

förväntas (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots de nackdelar som finns vid en intervjustudie 

var det ändå den kvalitativa metoden som passade studiens syfte och forskningsfrågor bäst. 

Vidare forskning 

Studien har väckt nya funderingar. Föreliggande studie fokuserade på hur pedagoger 

påverkats av en kommuns satsning av metoden lågaffektivt bemötande och hur den används 

i verksamheten. Lågaffektivt bemötande har vuxit och utvecklats till en omtyckt metod som 

tillämpas i dag i vidare sammanhang, men även i målgrupper som den ursprungligen inte var 

avsedd för (McDonnell, et al., 2008). Det har väckts reflektioner under studiens gång 

gällande anpassade metoder som utvecklats för mötet med en definierad grupp människor. 

Kan den tillämpas på alla individer som uppvisar ett problemskapande beteende? Finns det 

risker med att använda metoden samt hur uppfattas det att bli bemött med ett lågaffektivt 

bemötande? Det upplevs som ett spännande område att studera ifall det finns eventuella 

risker att använda metoden lågaffektivt bemötande. Ett intressant område för vidare 

forskning är att utifrån ett elevperspektiv studera elevers upplevelser att bli bemötta av ett 

lågaffektivt bemötande.  
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BILAGA 1 

Projektplan hälsofrämjande skolutveckling, bidragsår 2016 

Dnr XXXXXXXXXXXXXX Lågaffektivt bemötande i skolan 

Innehåll 

1.  Vår idé 

2.   Vad innebär lågaffektivt bemötande? 

3.   Målsättningar och genomförande 

4.   Utvärdering av projektet 

5.   Tidsplan 

6.   Budget 

1.      Vår idé 

XXXXXXXXX idé för projektet hälsofrämjande skolutveckling är att utbilda all 

skolpersonal i lågaffektivt bemötande. Elevhälsopersonal och rektorer kommer att få 

ytterligare utbildning, i syfte att kunna leda det främjande och förebyggande arbetet, samt 

stötta övrig personal i det fortsatta arbetet med lågaffektivt bemötande. 

2.      Vad innebär lågaffektivt bemötande? 

Lågaffektivt bemötande handlar om att skapa en miljö präglad av lugn och positiva 

förväntningar. För att nå dit krävs förståelse och förmåga att hantera samt förebygga 

problemsituationer i skolan. Lågaffektivt bemötande innebär att genom ett lugnt och positivt 

bemötande minska stress och problemskapande beteende. Det handlar om förhållningssätt, 

kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering. I skolans kontext, kan vi genom 

kännedom om hur beteendeproblem uppstår i skolan få ett verktyg som hjälper oss att stötta 

elever i deras utveckling mot målen. Målet är att med hjälp av denna verktygslåda kunna 



 
 

möta alla elever utifrån deras behov och förutsättningar och därmed främja elevers psykiska 

hälsa och stress, på ett sätt som hjälper elever på vägen mot sina mål. 

3.      Målsättningar och genomförande 

 Våra elever ska få ett stöd till ökat välbefinnande som i sin tur ska leda till att alla elever, 

utifrån sina behov och förutsättningar, ska kunna utvecklas mot utbildningens mål 

  Insatsen ska involvera all personal i skolan – från matbespisning till rektor. 

 Insatsen ska inte vara av engångskaraktär, utan ses som början på ett långsiktigt 

arbete 

 Hur uppnår vi målen? 

Genom att ge personalen i skolan verktyg för att arbeta med lågaffektivt bemötande, hoppas 

vi kunna ge nödvändiga baskunskaper för att inleda detta arbete. Detta kommer att ske i form 

av två halvdagsutbildningar för all skolpersonal, där extern kompetens tas in för att ge en 

grundläggande förståelse. Ambitionen är att personalen ska utveckla ett gemensamt språk 

och metod, för att skapa inkludering, trygghet, studiero och lärande. Detta hoppas vi ska 

kunna bidra till att en förstärkt positiv kultur ute på skolorna. 

Då problemskapande situationer i skolan inte endast är isolerat till klassrumsmiljön bedömer 

vi det vara mycket viktigt att även all övrig personal som dagligen möter våra elever är 

involverade och engagerade. Det kan t.ex. gälla personal i skolköket, fritidshemmet eller 

elevassistenter. 

För att bygga vidare på de inledande föreläsningarna och arbeta in det lågaffektiva 

bemötandet så att det genomsyrar verksamheterna, fungerar elevhälsa och rektorer som 

ledare för det fortsatta arbetet. De kommer också att ges vidare fortbildning för att kunna 

fylla den rollen. Detta sker med hjälp av ytterligare två hela utbildningsdagar för dessa 

personalgrupper. Elevhälsan deltar i arbetslagen under terminen för att stötta vid den 

pedagogiska planeringen. 

Till hösten (det vill säga utanför projektets ramtid) kommer även elever vårdnadshavare att 

involveras och vid t.ex. föräldramöten ha samtal sinsemellan om bemötande och attityder i 

skolan. 

Externa samarbeten är viktiga för att uppnå ovanstående mål. Vi kommer att samarbeta med 

representanter från Bo Hejlskov Elvéns nätverk av lågaffektiva psykologer under hela 

insatsen. De kan bidra med både expertis runt metoden som sådan, men även stöd vid 

implementering och utvärdering. Samverkan med andra skolor och kommuner eftersträvas 

för att skapa nätverk inom de olika kompetenserna inom elevhälsan. Andra tänkbara 



 
 

samarbeten kan vara aktuella med t.ex. Landstinget, Länsstyrelsen, lärosäten, forskare och 

andra organisationer och nätverk. 

4.             Utvärdering av projektet 

Utvärdering av projektet kommer att ske både på kort och lång sikt. Kortsiktigt kommer att 

vi att före och en tid efter utbildningsinsatserna fånga in skolpersonalens upplevelse av att 

möta och hjälpa elever med problemskapande beteende. Före- och eftermätning är alltså 

tänkt att fånga upp båda vad personalen upplever för utmaningar innan utbildningen och hur 

de kunskaper som följt med utbildningen har påverkat det dagliga arbetet efteråt. Projektet 

kommer att sammanfattas i en projektrapport samt följas upp ute i verksamheterna under 

nästföljande termin. Detta integreras i det systematiska kvalitetsarbetet i skolan som helhet. 

Resultatet av den uppföljningen kommer i sin tur att ligga till grund för det fortsatta 

utvecklingsarbetet på längre sikt. 

5.             Tidsplan (med reservation för vissa ändringar) 

Januari-februari: 

Kontakter med externa samarbetspartner inför det kommande arbetet 

Kontakt med föreläsare XXXXXXXXXXXX för att leda utbildningstillfällena 

Sammansättning av arbetsgrupp för projektet 

Mars 

Undersökning av personalens upplevelser av de utmaningar som finns i mötet med elever 

April-maj 

Genomförande av utbildningstillfällen för all personal (två tillfällen) 

Juni 

Fortbildning för elevhälsa och rektorer (två heldagstillfällen) 

Höstterminen -17 och framåt 

Fortsatt arbete lett av elevhälsa och rektorer 

Vårdnadshavare engageras i projektet och får sinsemellan diskutera frågor om bemötande 

m.m. 

Eftermätning – vilka effekter ser personalen av utbildningen i det vardagliga mötet med 

elever? 

Projektrapport och uppföljning av projektet. Slutsatser ligger till grund för fortsatt arbete 

med lågaffektivt bemötande 

6.             Budget för genomförandet 

 Kostnader för utbildning (föreläsare 2x½ dag + 2 heldagar)  120 000 

Lokalkostnader för ovanstående tillfällen                                                                35 000 



 
 

Administrativa kostnader i samband med ansökan och genomförande                   10 000 

Resa och logi för deltagare på seminariedagen i Stockholm                                     12 000  

  

Totalt:                                                                                                                         177 000  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BILAGA 2 
 

Intervjuguide pedagoger 

Studiens syfte är att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur pedagoger 

uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med elever med 

problemskapande beteende. 

  

Allmänna intervjufrågor 

 Hur länge har du arbetat här? 

 På vilket sätt har du deltagit i kommunens fortbildning i lågaffektivt bemötande? 

 Vad är lågaffektivt bemötande enligt dig? 

 Vad är problemskapande beteende enligt dig? 

 Vad är problemskapande situationer enligt dig?  Hur kan sådana se ut? 

 Beskriv dina erfarenheter av metoden 

 I vilka situationer anser du att lågaffektivt bemötande kan nyttjas som metod? 

 Beskriv ditt tillvägagångssätt i en situation med nyttjandet av metoden 

 Vilken är din inställning till att nyttja metoden?  

 Beskriv hur du upplever att metoden kan främja dig i mötet med elever med 

problemskapande beteende? 

 Beskriv hur du upplever att  metoden kan missgynna dig i mötet med elever med 

problemskapande beteende? 

  Ge exempel på möten där du tänkt annorlunda än tidigare, hejdat dig eller inte hejdat 

dig. När är det svårt? Varför blev det så? Vad gör att det blir lättare? 

 Beskriv dina erfarenheter innan fortbildningen? 

 Beskriv dina erfarenheter efter fortbildningen 

 Vilka lärdomar  gav kommunens fortbildning av lågaffektivt bemötande dig? 

 På vilket sätt har lärdomarna från fortbildningen fått följder i ditt praktiska arbete i 

mötet med elever med problemskapande beteende? Ge exempel 

 Vilka följder av fortbildningen tror du dig se i ditt bemötande av elever med 

problemskapande beteende? 

 



 
 

BILAGA 3 

Missivbrev  till verksamhetschef 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Maria Lindholm och Linda Nilsson och som studerar vid Umeå 

Universitet till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Vi har också båda 

anställningar inom Grundsärskolan. Maria är utbildad förskollärare och jobbar med elever i 

grundsärskolan 1-6. Linda utbildad förskollärare och jobbar med elever i träningsskolan 7-

9. Vi har nyligen påbörjat sista terminen på vår utbildning och ska då skriva ett 

examensarbete, en 30 hp uppsats. Utifrån vår hemkommuns satsning på lågaffektivt 

bemötande som metod i mötet med elever med problemskapande beteende, vill vi i vårt 

examensarbete belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur pedagoger uppfattar 

och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med elever med 

problemskapande beteende i grund- och grundsärskola. 

 

För att göra denna studie möjlig behöver vi i samtal få ta del av den ansökan som kommunen 

gjort angående fortbildning i Lågaffektivt bemötande. Vi hoppas därför att du har möjlighet 

att låta oss samtala med dig. Samtalet beräknas pågå i högst trettio minuter upp till en timme 

och samtalet kommer att dokumenteras under tiden. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas av oss och kommer efter studiens godkännande att raderas. Din 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när du vill under samtalet. För att förhålla oss till 

god forskningssed kommer vi också att avidentifiera namn på medverkande personer, skolor 

och namnet på den kommun som deltar i studien. Vi hoppas på ditt deltagande och avser att 

inom kort att kontakta dig via mail för en sådan överenskommelse samt vilken tid och plats 

som du anser passar bäst för en intervju. Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Maria Lindholm 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Linda Nilsson 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 



 
 

BILAGA 4 

Missivbrev till pedagoger 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Maria Lindholm och Linda Nilsson och som studerar vid Umeå 

Universitet till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Vi har också båda 

anställningar inom Grundsärskolan. Maria är utbildad förskollärare och jobbar med elever i 

grundsärskolan 1-6. Linda utbildad förskollärare och jobbar med elever i träningsskolan 7-

9. Vi har nyligen påbörjat sista terminen på vår utbildning och ska då skriva ett 

examensarbete, en 30 hp uppsats. Utifrån vår hemkommuns satsning på lågaffektivt 

bemötande som metod i mötet med elever med problemskapande beteende, vill vi i vårt 

examensarbete studera på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur pedagoger uppfattar 

och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med elever med 

problemskapande beteende i grund och grundsärskola. 

  

För att göra denna studie möjlig behöver vi intervjua pedagoger som tagit del av denna 

kommunala satsning och som använder metoden i kommunens grund och grundsärskolor. 

Vi hoppas därför att du har möjlighet att låta oss intervjua dig. Intervjun beräknas pågå i 

högst en timme och vår förhoppning är att få möjlighet att spela in intervjun. Det insamlade 

materialet (de inspelade intervjuerna) kommer endast att användas av oss och kommer efter 

studiens godkännande att raderas. Din medverkan är frivillig och kan avbrytas när du vill 

under intervjun. För att förhålla oss till god forskningssed kommer vi också att avidentifiera 

namn på medverkande personer, skolor och namnet på den kommun som deltar i studien. Vi 

hoppas på ditt deltagande och avser att inom kort att kontakta dig via mail för en sådan 

överenskommelse samt vilken tid och plats som du anser passar bäst för en intervju. 

 Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning   

Maria Lindholm 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

Linda Nilsson 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 



 
 

 

 

 


