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Abstrakt 
 
Undersökningens syfte var att ta reda på om pedagogerna använder sig av lågaffektivt 
bemötande och om elever med autism gynnas av metoden, vilket betyder att pedagogen 
ska vara lugn, tydlig och strukturerad. Ökar inkluderingen av dessa elever när man 
använder sig av metoden och påverkas arbetsklimatet i klassrummet på ett positivt sätt är 
två frågeställningar. I bakgrunden går jag igenom de olika begrepp som är viktiga i 
studien; specialpedagogens yrkesroll, inkludering, lågaffektivt bemötande, autism och 
förändringsarbete. Jag har intervjuat åtta pedagoger och en specialpedagog på en 
lågstadieskola där man har haft fortbildning i lågaffektivt bemötande. Frågan är om 
pedagogerna fortfarande använder sig av metoden i sitt dagliga arbete? Resultatet 
analyserades och tolkades genom hermeneutisk forskningsansats då de olika 
specialpedagogiska perspektiven användes; det kompensatoriska, relationella samt 
sociokulturella perspektivet. I resultatet kommer jag fram till att både pedagogerna och 
specialpedagogen ansåg att det var skillnad i klassrummet sedan man har börjat använda 
sig av metoden, och eleverna som är i behov av särskilt stöd kunde i större utsträckning 
vara inkluderade i den vanliga undervisningen.  

Nyckelord: Inkludering, autism, lärmiljö, förändringsarbete, 
specialpedagogens roll. 
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1. Inledning 
 
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar blir allt vanligare i den svenska skolan. Autism 
och det som förut kallades Aspergers syndrom, men som numera går under autismspektrat 
finns i varje klassrum. Personer med diagnosen autism har vanligtvis svårigheter att läsa 
av kroppsspråk och dolda budskap. Beroende på svårighetsgrad medför det ofta att den 
som har autism är svår att få delaktig i sociala sammanhang. Elever inom autismspektrat 
har ett annorlunda sätt att tänka på än andra, vilket gör att de har svårt att förstå andra men 
även att omgivningen har svårt att förstå deras beteende (Carlsson Kendall, 2015). Denna	
studie	avser	att	undersöka	lågstadielärares	användning	av	’lågaffektivt	bemötande’	i	
klassrummet.	Det	är	en	metod	som	primärt	utvecklades	för	elever	som	har	autism	
och	som	innebär	att	pedagogen	medvetet	eftersträvar	tydlighet,	struktur	och	lugn	i	
undervisningen	(Hejlskov Elvén, 2014; Lundbäck, 2017). 
 
I Sverige ska vi erbjuda alla elever i delaktighet i skolans verksamhet oberoende av en 
eventuell funktionsnedsättning eller andra svårigheter (Engström, 2015). I Läroplanen för 
grundskolan från 2011 står det att vi ska anpassa undervisningen till varje enskild elevs 
behov och förutsättningar (Skolverket, 2017). ”En elev som till följd av en 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns, ska ges stöd 
som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser” 
(Skolverket, 2014, sid. 10). Det här innebär att eleven ska ges stöd, även om hon eller han 
når de kunskapskrav som minst ska uppnås. Specialpedagogens roll blir att ge pedagogen 
tips på hur undervisningen kan varieras så att den passar alla elever. 
 
I undervisningssammanhang har en kraftig förskjutning ägt rum mot problembaserat 
lärande, vilket ställer större krav på förmågor som sätta upp mål, organisera, planera, sätta 
igång och slutföra uppgifter på ett självständigt sätt. De ökade krav som skolan ställer på 
självständighet i individuellt arbete gör att eleven behöver inneha sociala färdigheter vilket 
får konsekvenser för elever som är i behov av särskilt stöd. Dessa elever har svårt att klara 
det friare arbetssätt som individuellt arbete innebär visar olika studier som har gjorts 
(Skolverket, 2008).  
  
I en skola för alla är elevernas olikheter ett grundläggande dilemma. Den gamla skolans 
sätt att hantera olikheterna, genom särskiljning och segregerande lösningar, har vi lämnat 
bakom oss. I stället ska vi inkludera alla elever och det innebär att alla elever har rätt att få 
del av undervisningen anpassad efter sin egen förmåga. När skolans förmåga att möta 
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elever som uppfattas som avvikande minskar sätts den här målsättningen på prov och 
några elever riskerar att falla utanför ramen (Engström, 2015).  Specialpedagogiken 
handlar om insatser för dessa elever som faller utanför den naturliga variationen av 
olikheter. För att en skola ska kunna fungera bra krävs både resurser och professionellt 
stöd och det leder till att alla elever inkluderas i undervisningen som bedrivs (Engström, 
2015). Det finns många fördelar med att få en diagnos, man får rätt till olika stöd från 
samhället och nackdelarna är att man får en förändrad identitet och individen riskerar att 
bli sin diagnos. Samtidigt ger diagnosen en förklaring till den kaotiska vardag som man 
hittills kan ha upplevt och varför man så ofta hamnar i konflikter (Engström, 2015).  
 
Lågaffektivt bemötande är en pedagogik som har vuxit sig större de senaste åren på 
landets skolor. Genom att skapa en pedagogisk miljö som kännetecknas av lugn och 
positiva förväntningar på de elever vi arbetar med i syfte att minska stress och problem-
skapande beteende så använder vi oss av den lågaffektiva pedagogiken. Metoden innebär 
medvetna och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konflikt-
utvärdering (Hejlskov Elvén, 2014). Det ingår i denna metod att ha struktur på lektionerna 
och elever med autism behöver vara väl förberedda på vad som kommer att hända under 
lektionen. Om man använder individuella scheman inför varje lektion så har man skapat 
bra förutsättningar för eleven som är i behov av särskilt stöd att lyckas. En del elever med 
autism behöver även denna stöttning på raster då det kan vara svårt att välja vad man ska 
göra. Bara för att man har en diagnos är man inte stöpt i samma form som alla andra, utan 
det är viktigt att som pedagog lära känna eleven och ta hjälp av tidigare pedagoger och 
föräldrar för att lära dig att veta hur eleven tänker (Carlsson Kendall, 2015).  
 
I uppdraget för specialpedagoger ingår det att handleda personalen om hur man skapar de 
bästa förutsättningarna för elever som är i behov av särskilt stöd. Personalen i skolan är 
bra på att tänka ut insatser och lösningar, men de skulle behöva börja reflektera mera och 
analysera det som sker och speciellt varför det sker (Nordahl et.al., 2007). En intressant 
fråga i sammanhanget är specialpedgogens roll när det gäller att hjälpa pedagogerna att 
analysera situationer som uppstår, så att de kan förändra sitt bemötande av dessa elever. 
	
Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att belysa hur pedagoger på en lågstadieskola använder lågaffektivt 
bemötande i undervisningen samt deras erfarenheter av på vilka sätt det påverkar 
klassrumssituationen och särskilt om elever med autism gynnas av metoden. 	
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Mina frågeställningar är:  
 
1. Hur tänker studiens pedagoger om lågaffektivt bemötande som metod i sin 

undervisning?  
2. På vilka sätt anser pedagogerna att arbetsklimatet i klassrummet påverkas av 

lågaffektivt bemötande jämfört med traditionell undervisning? 
3. På vilka sätt inkluderas elever med autism i undervisningen när metoden används?  
4. Vilket stöd får pedagogerna av specialpedagogen när det gäller att använda 

lågaffektivt bemötande som specialpedagogisk metod?  
 
 

2. Bakgrund 
 
Som bakgrund till studien presenteras först en beskrivning av specialpedagogens 
yrkesroll. Därefter kommer en genomgång av de olika begrepp som ingår i studien; 
inkludering, autism, lågaffektivt bemötande och förändringsarbete. 
 
2.1 Specialpedagogens yrkesroll 
 
Högskoleverket gav ut en rapport 2006 där det står att en ny yrkesexamen inom special-
pedagogiken startade 1990 vilket resulterade i specialpedagogexamen (Högskoleverket, 
2006). Syftet med utbildningen var att skapa en yrkeskår som skulle vara handledande, 
rådgivande och konsultativ. Det skedde en förskjutning av arbetsuppgifterna från att bestå 
av undervisning till att skapa en kompetens som kunde utreda och bedriva forskning på 
skolan och bara bedriva en viss del undervisning (Skolverket, 2003). 
 
Ett övergripande krav i Lpo-94 (Skolverket 2006) var en likvärdig utbildning och alla 
elever oavsett svårigheter skulle ha undervisning. Här döps begreppet elever med 
svårigheter om till elever i behov av särskilt stöd, vilket även genomsyrar Lgr11 
(Skolverket 2017) och skolan måste anpassa undervisningen så att den passar alla elever. 
Nilholm (2007) skriver att i praktiken har specialpedagogik ofta fortlevt där den 
vardagliga undervisningen misslyckats. Målgruppen är elever med funktionshinder och 
elever i behov av särskilt stöd. Viktigt i specialpedagogiken är synsättet på elevers 
svårigheter och att kunna se vad som är avgörande i relation till den allmänna 
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pedagogiken. Mer och mer har det dock blivit uppmärksammat att det finns svårigheter att 
kunna möta alla elevers behov. 
 
Enligt Skolverkets lägesbedömning (2009) så är en positiv lärmiljö med en hög 
lärarkompetens och som präglas av goda relationer och lärares förmåga att motivera och 
göra undervisningen intressant och begriplig en nödvändighet för att nå önskade resultat. I 
arbetsuppgifterna ingår också ansvar för utvecklingsarbete, uppföljning, utvärdering för 
att kunna möta alla behov hos barn och elever. Sedan 2000-talet har specialpedagogen 
arbetat mer än vad de tidigare gjort med dokumentation, handledning och rådgivning och 
mindre med undervisning av elever (Lindqvist, 2013). 
 
Om specialpedagogen och pedagogen samarbetar med undervisningen kring den enskilde 
eleven ger det goda möjligheter att skapa bra undervisningssituationer (Ahlberg, 2001). 
En specialpedagog måste även kritiskt reflektera över den egna verksamheten och 
yrkesmässiga ställningstaganden som sker i det dagliga arbetet. Hen måste även kunna 
analysera den specialpedagogiska verksamheten i sig och det måste vara föremål för 
reflektion. Olika pedagogiska perspektiv vägs mot varandra och genom eftertanke väljs 
det som passar bäst i situationen. 
 
En specialpedagogs arbete är alltså inte enbart ett arbete som angriper elevens 
”felaktigheter”. I sitt arbete ska specialpedagogen även fungera som kvalificerad 
samtalspartner, rådgivare och handledare under både längre och kortare perioder. De skall 
arbeta tillsammans med personal, föräldrar och ledning och bidra till skolans pedagogiska 
utveckling.  De ska även arbeta med specialpedagogiska uppdrag, utredningar samt 
övergripande utvecklingsarbeten. Specialpedagogen ska även ge stöd till lärare/arbetslag 
och vara en strategisk resurs för rektor. Deras uppgift är också att följa aktuell forskning 
och delta i nätverk för specialpedagoger (Ahlberg, 2001).  
 
Dessutom ingår det i specialpedagogens yrkesroll att arbeta inkluderande. Allen, professor 
från Skottland, har forskat i ämnet och kommit fram till att både pedagoger och rektorer 
var positiva till inkludering men pedagogerna ansåg sig ha bristande kompetens för att 
kunna genomföra det i praktiken (2010). Specialpedagogen har alltså en viktig roll för att 
inkludering ska ske, att handleda pedagogerna och ge dem stöd så att deras undervisning 
blir varierad och tydlig för att den ska passa alla elever trots svårigheter som finns. 
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2.2  Inkludering ett av skolans uppdrag  

Det är tydligt i officiella dokument att synen på hur skolan ska möta elever i behov av 
särskilt stöd har förskjutits under årtiondenas gång. Från avskiljning och särlösningar till 
integrering. De senaste årtiondet har integrering diskuterats gång på gång och tills stor del 
ersatts av inkludering. Invändningarna mot termen integrering är i först och främst att 
människor måste ha varit segregerade eller avskilda innan de kan integreras.  
 
”En inkluderande skola är en skola där alla elever, oberoende av förutsättningar, ska få ett 
meningsfullt utbyte och aktivt kunna delta i det gemensamma och 
gemensamhetsskapande” (Persson & Persson, 2012, sid. 18). Inkludering handlar om att 
etablera och befästa kulturer, gemenskaper och sociala system där de enskilda individerna 
inlemmas och upplever att de har en tillhörighet. När man utvecklar inkluderande kulturer 
blir attityder, värderingar och uppfattningar viktigare än organisering och resurser 
(Nordahl et. al., 2007). Inkluderingsrörelsen handlar om att försöka skifta fokus från 
frågan om hur elever med särskilda behov ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera 
till hur undervisningen kan anpassas till att vi har elever med olika inlärningssätt. ”En 
viktig aspekt har varit betoningen på att olikhet ska ses som en tillgång och inte som ett 
problem och att undervisningen ska vara anpassad till elevers olika förutsättningar och 
behov” (Göransson & Nilholm, 2014, sid. 30). Inkludering handlar således om att det är 
normalt att vara annorlunda och olik andra. Att utveckla en inkluderande kultur innebär att 
man har fokus på värderingar, attityder och uppfattningar hos de som deltar i kulturen. 
Även barn med beteendeproblem måste få känna att de behärskar något och får delta i 
aktiviteter där de kan visa sina starka sidor (Nordahl et.al., 2005). På så sätt får de en 
positiv förstärkning och skolarbetet i övrigt fungerar bättre.  
 
Det finns alltfler forskningsresultat som visar på att inkludering av elever med olika 
funktionsnedsättningar in i den vanliga klassen ger positiva resultat för elevernas 
utveckling och lärande. Fokus skiftar alltså från individens anpassning till att miljön ska 
anpassas till olikheter bland elever när vi pratar om inkludering (Lutz, 2013). Den sociala 
inkluderingen handlar om delaktighet, och den pedagogiska eller didaktiska inkluderingen 
om en undervisning som är anpassad efter elevernas sätt att lära (Jensen, 2017). 
Ambitionen att bejaka elevernas olikheter och försöka anpassa utbildningen till deras 
varierande behov är utmärkande för inkludering som princip (Persson & Persson, 2012). 
”Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är 
möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes 
skillnader” (Svenska Unescorådet, 1996, s. 17).   
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Som sagt så har det skett en omfattande genomgång av forskningen om inkludering som 
omfattar elever med autism, vilket gav blandade resultat. I en rad studier visade de som 
var helt integrerade i vanlig klass högre nivåer av engagemang och socialt samspel. De 
gav och fick högre nivåer av socialt stöd och hade större nätverk av vänner. Detta 
uppvägdes dock av en annan studie som fann att dessa elever var oftare de som tog emot, 
snarare än tog initiativ till sociala interaktioner. Granskningen beskrev också en studie där 
man utvärderade effekten av inkluderande undervisning, jämfört med segregerad 
undervisning, på autistiska elevers språkförmåga. Det fanns inte några skillnader mellan 
de båda placeringarna eftersom segregerad placering inte visade sig ge några fördelar och 
svaret tolkades därför som stöd för inkludering (Harrower & Dunlap, 2001).  
 
Allodi (2010) poängterar att det specialpedagogiska arbetet bör utvecklas mot en 
inkluderande praktik som avstår från segregerande lösningar. Hon menar dessutom att ett 
inkluderande arbetssätt i skolan, vilket klarar av att möta olikheterna hos eleverna, kräver 
en bred specialpedagogisk kompetens hos alla lärare. Det visar sig att pedagoger anser att 
inkludering är något positivt, men en svår uppgift att genomföra på lektionerna.  
 
Pedagogerna undervisar många elever som är i behov av särskilt stöd och upplever att de 
är ensamma i lektionsplaneringen enligt en doktorsavhandling av Kotte (2017). Det som 
pedagogerna i undersökningen ansåg vara inspirerande för arbetet med inkluderingsfrågor 
var kollegialt samarbete genom feedback och support. Dessutom är det viktigt att få stöd 
av specialpedagogen i det inkluderande arbetet med elever som har särskilda behov. I Lgr 
11 står att undervisningen ska anpassas efter de behov och olika förutsättningar som 
eleverna har (Skolverket, 2017). Inkludering är mycket viktig i dagens skola och berör 
elever med diagnoser som behöver ett lågaffektivt bemötande för att fungera i 
klassrummet med de andra eleverna.  
 
Det är en svår balansgång att inkludera alla elever i den vanliga undervisningen. Frågan är 
om de verkligen är inkluderade om de sitter och arbetar enskilt med egna anpassade 
uppgifter eller är det pedagogisk differentiering (Persson & Persson, 2012). Pedagogisk 
differentiering innebär ett synsätt som skiljer på skolan och elever genom att individuellt 
anpassa enskilda elevers undervisning i klassen. Om man istället utgår från att 
differentiering innebär en gemensam undervisning där alla elever deltar på egna villkor så 
kan en sådan undervisning bli en bärande pedagogisk princip som genomsyrar arbetet i 
klassrummet (Kotte, 2017).  Skolverket konstaterar i sin rapport Vad påverkar resultaten i 
svensk grundskola? från 2009 att det fortfarande är vanligt med särskiljande lösningar i 
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den specialpedagogiska verksamheten, trots att all forskning visar på negativa 
konsekvenser av sådana metoder (Persson & Persson, 2012).   
 
Det som är viktigt i en inkluderande undervisning är pedagogens förhållningssätt 
gentemot barnen, betoningen av regler och instruktioner och ett arbetssätt som hjälper 
barnen att bli bättre på att lära och kontrollera sina beteendeproblem (Hjörne & Säljö, 
2013). En relation till barnet är viktig för att ett förtroende mellan elev och pedagog ska 
kunna byggas. De senaste åren har det skett en framväxt av ett kritiskt perspektiv inom 
forskningen om specialpedagogik och Claes Nilholm (2006) hävdar att begreppet 
inkludering bör ses i relation till framväxten av detta perspektiv.  
 

”Barns olikhet är något som ska ses som en tillgång och som något som 
berikar skolan. Särlösningar ska undvikas och barns rätt till delaktighet 
betonas. (Special)pedagogisk kompetens ses följaktligen som länkad till en 
förmåga att anpassa undervisningen till barns olika förutsättningar så att alla 
känner delaktighet i arbetet” (Nilholm, 2006, sid. 17). 
 

Ett sådant kritiskt perspektiv ska ses i kontrast till det kompensatoriska perspektiv som 
dominerat, och fortfarande dominerar, denna forskning. Ett kritiskt perspektiv innebär att 
svårigheterna lokaliseras till faktorer utanför individen. Utifrån detta synsätt är barns 
olikhet ett grundläggande faktum som det pedagogiska arbetet måste anpassas till 
(Nilholm, 2006). 
   
 2.3 Lågaffektivt bemötande som specialpedagogisk metod 
 
En av grundprinciperna med lågaffektivt bemötande handlar om att förstå att affekt 
smittar. Om du behåller ditt lugn, blir barnet lugnt, och vice versa. En annan att barn som 
kan uppföra sig också gör det. Och om barnet inte klarar ”att uppföra sig” beror det på att 
omgivningens krav och förväntningar överstiger barnets förmåga (Larsson, 2018). I skolan 
upplevs ofta beteendeproblem som att det är eleven som har problem. I verkligheten är det 
oftast pedagogen som upplever elevens beteende som problem (Hejlskov Elvèn, 2014). 
Det handlar om att få ner affektnivån hos eleven så att situationen snabbast möjligt går 
över och det åstadkommer man till exempel genom att backa, ge utrymme, undvika 
beröring, använda humor och behålla sitt lugn. När elevernas beteende blir 
problemskapande beror det ofta på att pedagogen brister, kraven och förväntningarna är 
för stora eller att det är något pedagogen inte tänkt på (Larsson, 2018). För att pedagogen 
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ska kunna leva upp till detta krävs det att det finns en relation mellan eleven och 
pedagogen så varningssignalerna för affekten är bekanta för pedagogen. 
 
Affektsmitta kan användas medvetet för det går att undvika att bli smittad eller att smitta 
någon annan genom att vara medveten om och reflektera över sina känslor. Vi kan 
exempelvis välja att smitta andra med lugn. För att ge ett exempel på det kan vi ta ett barn 
som ramlar och slår sig, det kanske inte gör så ont men barnet blir överraskat. Finns det då 
en vuxen bredvid som ropar till börjar barnet att gråta för den tror att det var en allvarlig 
situation. Reaktionen som barnet visar blir en rektion på den vuxnes oro. Barnets gråt ökar 
ytterligare om den vuxne blir ännu mer orolig och affektsmittan ökar dem emellan. 
Uppträder den vuxne istället lugnt och uppmuntrar barnet att resa sig och borsta av 
händerna får barnet stöd att också hålla sig lugn. Lugnet är alltså något som vi vuxna kan 
sprida till barnet när det har hänt något. Det här med att reglera uttrycket för våra känslor 
är något vi måste tänka på för att samspelet med andra ska fungera. Vi riskerar att smitta 
andra med affekt precis som i exemplet ovan och det hindrar samspelet mellan den vuxne 
och barnet. Detta gäller speciellt när vi möter människor med autism och/eller 
utvecklingsstörning (Stadskontoret, 2014). 
 
Det finns en del elever som har svårt att kontrollera sina känslor och det kan leda till oro, 
stress och konflikter. Vid de flesta konflikter som uppstår är känsloläget uppskruvat och 
affektnivån hög, detta sker även vid problemsituationer när eleven känner sig osäker. När 
man använder sig av metoden lågaffektivt bemötande så utnyttjar man att affekter smittar.  
Barn reagerar ofta i samma ton som det omgivande känsloläget. Hamnar man i en 
konfliktsituation med en elev som inte kan kontrollera sina känslor får det motsatt effekt 
om man tar ett bestämt steg närmare eleven och tillrättavisar eleven med sträng röst, 
risken är då stor att eleven smittas av känsloläget och upplever ökad stress och svarar 
tillbaka i samma arga ton eller väljer att fly situationen. Eleven behöver stöd i att hantera 
och reglera sina känslor (Chipumbu Havelius, red. 2016). 
 
Metoden lågaffektivt bemötande utvecklades först för att bemöta personer med autism, 
men praktiseras nu mer brett (Lundbäck, 2017). Hejlskov Elvén hävdar att lågaffektivt 
bemötande är bra för många barn, inte enbart för barn med neuropsykiatriska diagnoser, 
även om det framför allt är viktigt att tänka på metoden då, (Lundbäck, 2017). ”Om vi 
som arbetar i skolan ska lyckas med undervisningsuppdraget måste skolans metoder 
anpassas efter förutsättningarna” (Hejlskov Elvén, 2014, sid. 47). 
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Principen att man måste ha kontroll över sig själv om man ska kunna samarbeta är en 
bärande komponent i lågaffektiv teori, vars syfte är att skapa bra förutsättningar för att 
personer med beteendeproblem ska kunna ta och behålla kontrollen över sig själva 
(Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018).  
 
Problemskapande beteenden hos elever kan med rätt verktyg hanteras som pedagogiska 
utmaningar och inte främst som besvärliga situationer. Det är tanken bakom projektet 
Levla, som psykolog Rova i Umeå varit med att utforma (Rova, Wihlbäck & Boman, 
2015). Projektet handlar om att implementera ett lågaffektivt bemötande i skolan och 
hjälpa till att skapa pedagogiska utmaningar av en upplevd svår situation (Örn, 2016). 
Rova liknar Levla vid en klassisk receptsamling i en låda, som går att bläddra i och 
vägledas av, men som ger utrymme för egna kreativa lösningar beroende på 
omständigheterna. Materialet, som är nätbaserat och fritt tillgängligt för vem som helst, 
bygger på fyra steg: beskrivning av problemsituationen, formulering av önskat läge, 
anpassningar och slutligen avstämning (Örn, 2016). 
 
Orsakerna till att en elev inte kan leva upp till kraven och förväntningarna kan ha sitt 
ursprung i en mängd olika faktorer, som varierar från elev till elev och situation till 
situation. Det kan till exempel bero på elevens förmåga till affektreglering (att lugna sig 
själv eller att hålla sig lugn), planering och genomförande, impulskontroll eller flexibilitet, 
men även om begåvning och stresshantering samt relationerna till de vuxna i skolan eller 
tryggheten i klassen (Hejlskov Elvén, 2014).  
 
Metoden lågaffektivt bemötande går ut på att dämpa starka känslouttryck och minska 
antalet konfliktskapande situationer. Det lugna bemötandet man använder sig av hjälper 
elever som har svårt med känslokontroll. Pedagogerna uppträder lugnt med låg 
känslointensitet för att inte trigga igång för starka känslor. Det är särskilt viktigt att en elev 
som ofta får utbrott får verktyg för att kontrollera sitt humör. Nedan följer några allmänna 
råd för ett lågaffektivt bemötande som är särskilt tillämpliga i konfliktsituationer:  
 
• Sträva efter att den vuxnes reaktion affekt inte vrider upp konflikten och reagera så lugnt 
som möjligt. Ha ett mjukt kroppsspråk och undvik att spänna musklerna. 
 
 • Undvik ögonkontakt, ögonkontakt kan i kritiska lägen upplevas stressfullt. 
  
• Backa bort från personen i affekt istället för att gå närmare. Situationen kan upplevas 
som hotfull för eleven om du konfronterar den. 
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• Försök hitta en lagom kravnivå. Man kan behöva släppa krav och ge med sig vid vissa 
konflikter för att undvika ytterligare affekt och risk för våld. Det kan innebära att du satsar 
på att avleda eleven istället för att situationen spårar ur och eleven hamnar i affekt. Först 
när eleven har lugnat ner sig försöker du hitta en lämplig tidpunkt för 
problemlösning/diskussion. 
 
 • Istället för att pressa fram händelseutvecklingen så väntar man ut eleven i en 
kravsituation i. Gå en bit åt sidan och låt personen själv kontrollera sitt genomförande 
(Chipumbu Havelius, red. 2016). 
 
Denna pedagogik kallas ibland för ”Låt-gå” principen och med det menas att pedagogerna 
inte ställer några krav på eleven så att det inte ska uppstå ett utbrott. På det påståendet 
finns svaret: ”Lågaffektivt bemötande är inte att inte ställa krav, det är att ställa krav som 
fungerar” (Hejlskov Elvén och Sjölund, 2018, sid. 54).  
 
När man anammar detta arbetssätt så arbetar man med tre verktygslådor när det gäller 
problemskapande beteende: 
 

• Verktyg för hantering av svåra situationer utan att trappa upp konflikter 
• Verktyg för utvärdering av varför det blev fel 
• Verktyg för förändring så att det inte upprepas 

I den första verktygslådan är det viktigaste verktyget lågaffektivt bemötande som har 
beskrivits ovan. I den andra verktygslådan finns det olika kartläggningsmodeller så vi 
upptäcker när utbrotten uppkommer och i den tredje finns en handlingsplan för att det inte 
ska ske igen (Hejlskov Elvén, 2015). 
 
Handlingsplaner för konfliktsituationer är enkla listor på hur du ska göra när en konflikt är 
på gång. Planerna ska vara personliga, alltså handla om en specifik elev. Börja med att 
skriva en varningslista som beskriver elevens beteenden när det börjar gå åt skogen. Om 
du har en god relation till eleven kan du skriva handlingsplanen tillsammans med eleven 
så eleven vet vad som gäller när det blir jobbigt. Skapa utrymme för elevens egna 
strategier först och om de inte fungerar så gör du en lista på enkla avledningar som har 
fungerat förut. Nästa steg blir att lista aktiva avledningar som har fungerat tidigare. 
Därefter listar du kraftfulla avledningar vilket kan vara att eleven ska springa runt skolan. 
Till sist måste du ha en plan för hur situationen ska kunna avbrytas. Det är ytterst sällan 
man hamnar i punkt fem innan situationen är löst (Hejlskov Elvén, 2014). 
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Det är viktigt att pedagogen är tydlig för att det ska ske ett lågaffektivt bemötande 
(Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018). Tydlighet kan vara en tavelstruktur, där dagens 
schema finns uppsatt så eleven kan följa med i aktiviteterna och vet vad som ska hända. 
Det går även att bryta ned det så att det gäller lektionerna då eleven antingen kan få ett 
eget schema eller så finns ett gemensamt för hela klassen på tavlan där aktiviteten beskrivs 
i detalj och även förslag på vad eleven ska göra när den är färdig med uppgiften. 
 
I avsnittet om inkludering nämndes att positiv förstärkning är viktig för att elever med 
beteendeproblem. Om du tvärtom använder bestraffning så visar forskning på att det ökar 
deras dåliga beteende. Dessutom försämras relationen mellan pedagog och elev om eleven 
känner sig orättvist behandlad. Straffet tar bort det dåliga samvetet, eleven behöver inte 
längre tänka att den har gjort något fel då konsekvenserna är tagna (Hejlskov Elvén, 
2014). Den bästa, styrande, principen för att minska problemskapande beteende är därför 
att hålla känslointensiteten låg. Med denna princip som vision, får man som lärare eller 
pedagog en mycket bättre vardag, och barnen ett mycket bättre beteende.  
 
Det är viktigt att man i personalteamet skapar möjlighet för öppen reflektion och att man 
vågar ge uttryck för egen osäkerhet och/eller frustration. Det är också viktigt att man i 
samråd tänker ut, provar ut och utvärderar strategier i förhållande till det beteende som 
orsakar problem. Lågaffektiva metoder handlar om att aldrig kräva ögonkontakt, vilket är 
ett enkelt dominansverktyg som trappar upp konflikten. Ta ett steg tillbaka i 
konfliktsituationer samtidigt som du ställer ett krav så balanseras stressen från kravet med 
den minskade affektsmittan. Sätt dig eller luta dig mot en vägg om eleven är orolig. Avled 
istället för att konfrontera genom att få eleven att tänka på annat. Om eleven blir 
utåtagerande så ska man inte ta tag i eleven med spända muskler för det smittar till eleven 
och situationen blir då ännu värre (Hejlskov Elvén, 2014). 
 
Slutligen är en viktig del av lågaffektivt bemötande att eleverna får vara med och 
bestämma aktivitet för det ökar chansen att få dem att medverka. Pedagogerna ska alltså 
öka elevernas upplevelse av delaktighet. Känner eleverna sig sedda av dig som pedagog 
ökar förtroendet och tilliten. Det brukar vara tillräckligt för att skapa begriplighet kring att 
följa anvisningar och leva upp till krav (Hejlskov Elvén, 2014). 
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2.4  Elever med autism 
 
Det som är kännetecknet för personer med autism är att de har ett annorlunda sätt att tänka 
än andra. Detta leder till att det är svårt för individen att förstå andra men även för andra 
att förstå varför personen med autism reagerar som den gör (Carlsson Kendall, 2015). 
 
Elever med autism har tre gemensamma problemområden; central koherens, mentalisering 
och exekutiva funktioner. Central koherens betyder förmågan att förstå kontexten och de 
flesta personer med autism är väldigt fokuserad på detaljerna och har därför svårt att se 
helheten som detaljerna ingår i. Det är ofta sammanhanget som ger detaljerna mening, vi 
har svårt att veta vad det handlar om utan att veta något om kontexten. Mentalisering 
handlar om förmågan att förstå hur andra människor tänker och känner. De har svårt att 
tolka kroppsspråk, tonfall och andra ickeverbala uttryck av kommunikationen. Personer 
med autism tycker att det är svårt att titta andra människor i ögonen och upplever det som 
obehagligt eller störande. Exekutiva funktioner är ett samlingsnamn på de förmågor som 
behövs för att vi ska kunna styra oss själva och det handlar om svårigheter att hantera 
övergångar och förändringar. Yttre krav som att skynda sig och bli klar på en viss tid kan 
vara svårt att hantera. Det är ofta svårt för personer med autism att vara flexibla och tänka 
om. Det kan också vara väldigt svårt att acceptera sådant som att pedagogen bestämmer 
vad man ska ägna sig åt. Detta skapar naturligtvis problem i skolan då undervisningen 
bygger på att pedagogen bestämmer vilka uppgifter eleverna ska ägna sig åt. Det är inte 
ovanligt med sensorisk överkänslighet och det handlar vanligtvis om sinnena hörsel, syn 
eller känsel (Carlsson Kendall, 2015). 
 
Barn med psykiska funktionsnedsättningar tänker och känner i många situationer mycket 
annorlunda än barn utan den typen av svårigheter och kan därför reagera på sätt som 
omgivningen inte är van vid. Många barn med utmanande beteenden har svårt att förstå 
andra människors synsätt och inse hur deras eget beteende påverkar andra (Green, 2011). 
Empatistörning innebär svårigheter med att föreställa sig vad andra tänker och känner. När 
man har svårt med det, har man svårt att förstå varför andra gör som de gör och svårt att 
räkna ut vad andra vill. Människor med empatistörningar har också svårt att föreställa sig 
hur något blir, och kan vara mycket otrygga i nya eller okända situationer.   
 
Inflexibilitet handlar om stora svårigheter med att ställa om sig, vilket medför att man har 
svårt för att skifta mellan aktiviteter/miljöer m.m. Det betyder inte att man inte alls kan 
ställa om sig, men att man oftast har behov av något längre tid och förberedelse till att 
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göra sig redo för förändringar. Om man är inflexibel kan andras krav på förändringar 
ibland komma på tvärs med ens egen uppfattning av vad man skall ta sig för här näst, och 
man kommer därför omedelbart att reagera med motstånd. På grund av inflexibiliteten och 
svårigheten med föreställningsförmågan skapar det, att företa sig något som man inte är 
redo för, en väldig ångest, och därför är det lättast att protestera och/eller att vägra att göra 
det som beds om/förväntas (Nordahl et. al., 2007).   
 
Barn med funktionsnedsättningar är mycket beroende av att vi som vuxna tar ansvaret för 
att kommunikationen och samarbetet fungerar. Om man upplever att det är någon som tar 
hand om en och förstår en, har man automatisk mer energi och känner ökad trygghet. God 
hantering av barnets beteende ger både barnet och personalen de resurser som är 
nödvändiga för att ta sig igenom skoldagen på ett bra sätt och ökar allas arbetsglädje 
(Hejlskov Elvén, 2006). I skolan måste insatserna individualiseras och för många elever 
med autismspektrumsvårigheter underlättar det om det finns en tydlig rutin och struktur. 
Att vara ordentligt förberedd och veta vad som ska hända är ofta viktigt. Det underlättar 
att ge tydliga besked om: Var? Hur? När? Vad? Med vem? En lektionsplanering på tavlan 
inför varje lektion minskar beteendeproblem som stök och att eleverna lämnar sina platser. 
Det bidrar till att eleverna får överblick över lektionen och arbetsuppgifterna. Ett par 
elever i varje klass behöver dessutom en egen lektionsplanering med inlagda pauser på sin 
bänk (Hejlskov Elvén, 2014). 
 
För elever med autismspektrumsvårigheter är en tydlig och rak kommunikation viktig. Ett 
lugnt och sakligt förhållningssätt underlättar. Det är oerhört betydelsefullt för dessa elever 
att andra försöker förstå hur de tänker och fungerar. Lär känna eleven och ta hjälp av 
föräldrar och tidigare pedagoger för att försöka förstå på bästa sätt (Carlsson Kendall, 
2015). För elevernas utveckling är det viktigt att de lär sig det de ska, det uppdraget och 
ansvaret har samhället gett pedagogen och skolan. För att lösa det uppdraget måste 
pedagogen vara bra på att hantera de beteenden som uppstår och skapa förutsättningar för 
att beteendeproblem blir så få och små som möjligt (Hejlskov Elvén, 2014). 
Att förstå varför ett barn är krävande är det första och viktigaste steget för att hjälpa det.  
 
Hejlskov Elvén (2009) beskriver hur en del barn har svårigheter med att tåla motgångar. 
Vissa upplever det även jobbigt att avvika från rutiner och planer som bestämts i ett 
tidigare skede och kan därför bli svårövertalade om något annat föreslås. Här betonas hur 
vissa barn har en nedsatt följsamhet, vilket innebär att det för barnet ofta faller sig 
naturligt att ignorera eller svara nej på andras frågor. Hejlskov Elvén påpekar att alla barn 
i grunden vill göra rätt, med detta menas att barn aldrig är utåtagerande endast för att 
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provocera. För att barnet ska utvecklas på ett positivt sätt är det viktigt att denne får 
uppleva en trygg anknytning till någon vuxen (Lillvist, 2009; Hedström, 2014; Eresund & 
Wrangsjö, 2008). Det innebär att det finns ett känslomässigt stabilt band mellan barnet 
och dennes föräldrar, eller andra personer som återkommande finns i barnets liv 
(Brandtzaeg, Torsteinson & Øiestad, 2016). Pedagogers bemötande och sätt att organisera 
verksamheten kan ha betydelse för barnets beteende (Kinge, 2016). Detta är speciellt 
viktigt när det gäller elever inom autismspektrat. 
 
I situationer där barn blir utåtagerande, förespråkar Emet och Bühler (2016) ett 
lågaffektivt bemötande. När situationen har lugnat sig är det viktigt att, om möjligt, skapa 
en dialog för att kunna förstå barnets bild av vad som hände (Kinge, 2016). Kunskapen att 
kunna avleda barnet kan emellanåt fungera som en viktig strategi, särskilt hos de yngre 
barnen (Eresund & Wrangsjö, 2008). Metoden syftar till att barnet ska glömma av sig och 
välja ett annat spår, istället för att bli utåtagerande mot andra. Pedagogen kan försöka 
avleda eleven genom att låta den välja en annan uppgift eller helt byta ämne för en stund 
för att sedan fortsätta med den primära uppgiften. Enligt Green (2016) bör vuxna, istället 
för att fokusera på själva beteendet som uppstår när barnet blir utåtagerande, ta reda på 
vilka färdigheter som barnet saknar samt hur det märks i olika situationer. Detta för att 
veta när och på vilket sätt barnet kan behöva stöttning (a.a.).   
 
Elever med autism har svårt med de exekutiva funktionerna som handlar om att styra och 
organisera oss själva. En viktig del som ingår i detta är att kunna rikta uppmärksamheten 
och hålla kvar den på instruktioner och information som behövs i minnet samtidigt är en 
del av denna förmåga (Carlsson Kendall, 2015). De flesta elever med autism har ett 
mycket bra minne och dessutom förmåga till total inlevelse i ett eller några få ämnen åt 
gången, och de kan prata oupphörligt om sina specialintressen (Nordahl et. Al., 2007). Om 
man kan knyta an uppgifterna i skolan med deras specialintressen är det mycket lättare att 
få dem engagerade i skolarbetet. 
 
Dagens skola ställer andra krav på eleverna än förr. Mycket fokus ligger på problemlös-
ning och att eleverna har olika förmågor vilket gör att de kan analysera, diskutera och 
motivera olika faktakunskaper. De måste ta ett helt annat ansvar för sitt eget lärande och 
eftersom barn med neuropsykiatriska diagnoser har svårigheter inom just det här området 
drabbas dem hårt i skolan. Eftersom alla elever ska inkluderas i skolan och elever med 
diagnoser ska få samma förutsättningar att lära som alla andra elever så måste pedago-
gerna anpassa arbetsuppgifterna efter deras förmågor. Ett stort ansvar läggs på pedagoger-
na ute i verksamheterna och det är viktigt att de får stöd av både specialpedagog och 
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rektor för att kunna uträtta detta stora arbete som det innebär att individualisera 
undervisningen (Engström, 2015). 
 
Miljön kan anpassas hur mycket som helst om det bara finns resurser till det. Men ibland 
måste de här eleverna få gå undan och vila upp sig från alla intryck. När de är utvilade 
fungerar de mycket bättre i samspel med sina klasskamrater. Pedagogerna måste ändå 
ständigt påminna dem om vilka sociala regler som gäller för att de ska fungera tillsam-
mans med jämnåriga. Uppmuntran och att bygga vidare på det som fungerar för eleven är 
grundförutsättningar för ett gynnsamt lärande. När eleven uppmuntras riktas uppmärk-
samheten mot deras handlingar istället för deras personlighet (Nordahl et.al., 2007).  
 
Slutligen har barn med psykiska funktionsnedsättningar oftast en lägre stresströskel än 
genomsnittet och är därmed extra sårbara. Det medför att de kommer att reagera kraftigare 
än andra på för höga krav i vardagen. Beteende som hindrar lärande och undervisningen 
omfattar beteenden som att drömma sig bort på lektionerna, vara lättdistraherad, rastlös 
och stökig så att andra elever störs på lektionerna. Det kan betraktas som ett 
disciplinproblem och är den klart vanligaste formen av beteendeproblem i skolan (Nordahl 
et. al., 2007). Som utgångspunkt bör man inte se beteendet som barnets problem, utan som 
ett resultat av en situation som barnet saknade förutsättningar att hantera. På det viset kan 
man undvika att förvärra det problemskapande beteendet och på sikt lära sig att förebygga 
det. Utgångspunkten i hanteringen av problemskapande beteende är att minska 
känslointensiteten i situationen. Enligt examensförordningen (SFS 2011:688) ingår det i 
en speciallärares och specialpedagogs arbete att identifiera, analysera, medverka i 
förebyggande arbete, undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer. Lgr 11 (Skolverket, 
2017) anser att alla elever har rätt att få utvecklas i skolan, känna glädje och se att de gör 
framsteg, men även att övervinna svårigheter. Ibland handlar problemet om att skapa en 
lugn miljö och då kan lågaffektivt bemötande vara en bra metod. 
 
2.5 Utvecklingsarbete i skolan för att stärka elevernas lärmiljö 

 
Syftet med förändringsarbete är att stärka elevernas lärmiljö genom att ge praktiska råd till 
lärare och skolledare (Blossing, 2012). Det är viktigt att delge varandra av kunskaperna 
genom kollegialt lärande. Lärare lär sig bäst genom fortbildning som kräver egen aktivitet 
menar Opfer och Pedder (2011). Vidare säger de att lärande och undervisning påverkas 
mest om lärare från samma område eller samma verksamhet deltar kollektivt. De ser 
samarbete och kollegialt lärande som betydande för ett förändringsarbete. De beskriver att 
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lärare behöver olika mycket samarbete för att utvecklas och förändra, vilket exempelvis 
kan bero på tidpunkt i karriären.    
 
Det går att urskilja två viktiga faser i utvecklingsarbetet på skolorna. I den första fasen, 
den problemskapande eller utvecklingsanstiftande fasen, skapas nödvändighet av 
förändring och i den andra fasen, den problemlösande eller förändrande fasen, skapas 
lösningar som bidrar till att utveckla verksamheten. Att stödja skolutveckling innebär 
utifrån denna utgångspunkt att skapa goda lärmiljöer för lärare, som leder till fördjupad 
kunskap om problemområdet (Scherp & Scherp, 2007).  
 
Huvuduppgiften för skolledaren är måhända inte att engagera sig i varje enskilt utveck-
lingsarbete, utan en än viktigare uppgift kan vara att skapa en utvecklingsbefrämjande 
kultur på skolan. I den lärande organisationen är alltså skolledarens viktigaste uppgifter att 
skapa en fördjupad förståelse av uppdraget hos medarbetarna, att utveckla en gemensam 
vision för arbetet samt att garantera kvaliteten i den pedagogiska verksamheten genom att 
leda det gemensamma lärandet om hur man ska kunna förverkliga uppdraget och visionen.  
Lärandet i den lärande organisationen ses som grund för förändringar av tankesätt, 
beteendemönster samt de organisationsstrukturer i vilken verksamheten bedrivs. 
 
Skolutveckling syftar i första hand till att skapa så goda lärmiljöer som möjligt för 
eleverna, där lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveck-
ling omsätts i vardagsarbetet. Förändringen innebär att lärararbete förskjuts från att vara 
tankeföreskrivande och traditionellt kunskapsförmedlande, till att bli mer tankeutmanande 
och kunskapshandledande. Kopplat till denna förändring finns även krav eller förhopp-
ningar om att elever ska ta ett större eget ansvar för sitt lärande (Scherp & Scherp, 2007). 
Skolutveckling är ett resultat av många samverkande faktorer på olika nivåer, där lärarnas 
agerande är helt avgörande för såväl process som resultat. Att utveckla förmågan till 
livslångt lärande, det vill säga att kunna ta tillvara på vardagssituationer som grund för 
kontinuerligt lärande, blir därför viktigt. Det handlar om att ha en samsyn om en gemen-
sam helhetsidé för den pedagogiska vardagsverksamheten, som kan ligga till grund för att 
kritiskt granska olika arbetssätt, samt att lära av den variation i arbetssätt som man upp-
muntrar varandra till inom den gemensamma helheten. Reflektioner om förändringsarbetet 
är en pågående process, ett arbete där man aldrig blir klar (Persson & Persson, 2012). 
 

Förändringsarbetet i det här fallet handlar om att gå från traditionell undervisning till en 
undervisning som präglas av ett lågaffektivt bemötande. Specialpedagogen har en viktig 
roll i detta arbete då det gäller att vara handledande och en inspiratör.   
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3. Specialpedagogiska teorier 
 
I det här avsnittet kommer en redogörelse för de teoretiska utgångspunkter som har 
använts som tolkningsperspektiv. De tolkningsverktyg som har använts är de 
specialpedagogiska perspektiven. Nedan följer en beskrivning av det kompensatoriska, 
relationella och sociokulturella perspektivet. 
 
3.1 Kompensatoriska perspektivet 

Den nya skollagen (SFS 2010:800) gjorde att det kompensatoriska perspektivet som 
hittills varit dominerande i våra skolor fick en mindre framskjutande plats. Istället för att 
särskilja elever i behöv av särskilt stöd ska de inkluderas i klassrummet och pedagogerna 
ska arbeta förebyggande (Hjörne & Säljö, 2008). Dessa elever behöver ofta både anpassat 
material och undervisning vilket gör att det blir komplicerat att få dem delaktiga i 
aktiviteter som pågår i klassrummet.  

I det kompensatoriska perspektivet beror problemen på brister hos eleven. Här pratar man 
om elever med svårigheter som är medfödda. Skolan ska kompensera för elevernas olika 
förutsättningar samtidigt som hänsyn ska tas till deras olika förutsättningar och intressen. 
Brister måste identifieras och elever behöver kategoriseras. Det blir en positiv 
särbehandling av dessa elever genom att de tillförs resurser och på så sätt kompenseras för 
att nå samma mål som de övriga eleverna (Nilholm, 2012). 

I Lgr11 betonas vikten av att diskutera och analysera olika uppgifter och merparten av de 
elever som behöver särskilt stöd har inte denna förmåga. Detta gör att det blir svårt att få 
in dem i gemenskapen i klassen då det ofta är grupparbeten som används för att träna 
förmågan att motivera och analysera uppgifter. Enligt Assarsson innebär inkluderande 
undervisning att alla ska få uppgifter som ger självförtroende och alla ska ha samma 
förutsättningar att nå framgång i sitt lärande (2007). Undervisningen anpassas efter elevers 
olika kapacitet och förmågor.  

Det kommer alltid att finnas elever som behöver särskilt stöd för att nå målen och när de 
integreras i den vanliga undervisningen har vi nått långt när det gäller att nå målet med en 
skola för alla.  
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3.2 Relationella perspektivet 
 
Det relationella perspektivet handlar om konkreta sociala möten i ett utbildningssam-
manhang där svårigheter som eleverna har måste ses i förhållande till undervisningens 
utförande och skolans miljö (Aspelin, 2013). Skolsvårigheter som eleverna kan ha orsakas 
av upplägget av undervisningen som inte passar deras inlärningssätt. Det som är viktigt i 
det här perspektivet är samspel, relation och kommunikation. Eftersom det kan vara svårt 
för pedagogen att anpassa undervisningen är det vanligt att specialpedagogen går in och 
handleder när det gäller elever med särskilda behov. Miljön måste ändras för att den ska 
passa olika elever och det är ofta den som är källan till svårigheterna som eleven har anser 
Emanuelsson (2001). Här pratar man om elever i svårigheter som uppstår i mötet med 
utbildningsmiljön. 
 
Förändras skolmiljön så förändras även elevens förutsättningar att nå målen (Aspelin, 
2013). Det kan handla om att en specialpedagog finns i klassrummet så att eleven ska 
kunna vara inkluderad och slippa gå iväg till ett enskilt rum (Nilholm, 2007). Det 
relationella perspektivet är en långsiktig lösning enligt Haug (2010) och används inte som 
en lösning på hastigt påkommande problem.  
 
När speciallärarutbildningen förändrades till att bli en specialpedagogutbildning så 
ändrades insatserna i skolorna till att bli mer inriktade på att anpassa undervisningen än att 
ha enskild undervisning med eleverna i särskilt behov av stöd (Assarson, 2007). Ansvaret 
att genomföra de anpassningar som krävs i klassrummet lades över på pedagogerna, men 
med handledning av specialpedagogen. Syftet med detta arbete är att behålla eleven i den 
ordinarie undervisningen, men eleven tas ofta ut ur klassrummet för att få 
specialundervisning och vägen tillbaka kan bli komplicerad (Hjörne & Säljö, 2008).  
 
Pedagogerna måste kartlägga individens svårigheter och behov för att kunna anpassa 
undervisningen så att målen i de olika ämnena nås. Eleven behöver sättas in i ett 
sammanhang, tillhöra en grupp, för att även den sociala förmågan ska utvecklas. 
 ”Det måste finnas en balans mellan det individuella och det gemensamma” (Nilholm, 
2012, sid.134).  Samarbete är något som efterfrågas i de flesta yrken och skolan måste 
förbereda alla elever för detta. 
 
Detta arbetssätt kallas inom specialpedagogiken för det kritiska perspektivet, där 
inkludering förordas börjat få större genomslag, eller relationellt perspektiv eftersom det 



	

21	
	

handlar om interaktionen mellan pedagogiken och verksamheten. Det sker alltså en 
anpassning av verksamheten efter individens behov (Skolverket, 2005). Det ställs större 
krav på att pedagogerna ska arbeta på ett mångsidigt sätt så att alla elevers behov 
tillgodoses i undervisningen. Effekten blir ett mer reflekterande arbetssätt, som utmanar 
och ställer krav på pedagogerna att inte låsa fast sig i specifika synsätt. Den drivande 
principen är tanken på utveckling och att denna genomsyrar den pedagogiska 
verksamheten på olika nivåer (Lutz, 2013),  
 
3.3 Sociokulturella perspektivet 
 
Nilholm (2005) anser att fler specialpedagogiska perspektiv behövs än de två som har 
beskrivits ovan och han kompletterar med ett dilemmaperspektiv. Utgångspunkten i detta 
resonemang är att skolväsendet ska hantera att alla elever är olika, vilket är ett dilemma 
och det fångar problematiken som har funnits i det specialpedagogiska fältet. 
	
Det vi lär oss skapas i sociala sammanhang. Du lär känna dig själv och hur du ska handla i 
en situation lär du dig genom samspel med andra. Enligt detta perspektiv blir därför de 
grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av stor betydelse (Aroseus, 2013). 
Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är att det är genom kommunikation som 
sociokulturella resurser skapas och genom kommunikation förs de vidare (Säljö, 2014). 
Enligt Vygotsky äger en individs utveckling rum på två nivåer; dels en biologisk mognad 
vilket gör att det sker en ökande förmåga att varsebli, ingripa i och samspela med 
omvärlden och dels genom behovet att få samspela med personer i omgivningen (1978). 
Det är alltså i samspel med omgivningen som lärande och utveckling sker. 
		
Det står i Lgr 11 att alla i skolan ska få en likvärdig utbildning samtidigt som anpassningar 
ska ske efter alla barns olikheter (Skolverket, 2017). När detta ska uppfyllas uppstår 
dilemman inom det sociala med moralisk karaktär (Nilholm, 2005). Det sociokulturella 
perspektivet har många likheter med dilemma perspektivet anser Nilholm (2007). Som 
sagt så är dilemma perspektivet nödvändigt som ett komplement till de övriga special-
pedagogiska perspektiven eftersom det tvingar människor till olika ställningstaganden 
(Nilholm, 2005).  
 
I ett sociokulturellt perspektiv är det grundläggande att fysiska och intellektuella/språkliga 
redskap medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter. Mediering innebär 
att vårt tänkande och våra föreställningar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår 
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kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2014).  Det allra viktigaste 
medierande redskap som finns är de resurser som finns i vårt språk. Nilholm (2005) anser 
att det sociala kring ett barn är det som måste lösas för det är där problematiken ligger och 
inte att problematiken ligger kring barnet.  
 
Både de kategoriska- och relationella perspektivet ger förklaringar till elevernas 
svårigheter och därför bör skolan använda dem båda menar Persson (2013). De 
specialpedagogiska perspektiven används i denna rapport för att öka förståelsen och 
förklara hur informanterna ser på de olika teman inkludering, specialpedagogens roll, 
lågaffektivt bemötande och skolutveckling. Jag anser att de perspektiv de intervjuade 
använder i sitt arbete ger en förklaring till hur undervisningen utformas. Intervjuerna 
kommer att redogöra för vilket perspektiv de intervjuade arbetar efter. 
 
3.4 Teoretisk referensram för studiens analys 
 
Jag kommer att använda de ovan beskrivna specialpedagogiska perspektiven vid analysen 
av resultatet och diskussionen. Pedagogernas kunskap och användning av lågaffektivt 
bemötande kommer att analyseras med hjälp av en hermeneutisk forskningsansats och mot 
det som är typiskt för de specialpedagogiska perspektiven. Det sociokulturella 
perspektivet har använts som ett tolkningsverktyg av resultatet, de olika 
specialpedagogiska perspektiven har använts för att förstå och förklara hur lågaffektivt 
bemötande fungerar och om det påverkar undervisningen på skolan samt eleverna med 
autism. Detta för att förståelsen av resultatet ska fördjupas och tolkningen lyftas en nivå.  
 
 

4. Metod 
 
I detta kapitel presenteras vilken metod som valdes för att genomföra studien och en 
beskrivning av hur själva arbetet har gått till från insamling av data till bearbetning av 
resultatet. Det finns även med en metoddiskussion där jag beskriver fördelar och 
svårigheter med den valda metoden. 
 
4.1 Metodval 
 
Bryman (2008) framställer den kvalitativa metoden som ett forskningssätt som är mer 
inriktad på ord än kvantitativ som fokuserar på siffror och data som kan mätas. Dessutom 
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skiljer sig dessa undersökningsmetoder åt då kvalitativa undersökningar vill försöka skapa 
förståelse av den sociala verkligheten och hur personerna som deltar i en viss miljö tolkar 
denna verklighet. Det handlar alltså om att fånga insidan av upplevelser och erfarenheter.  
Syftet i denna studie handlar om att kungöra pedagogernas åsikter huruvida elever med 
autism gynnas av lågaffektivt bemötande och därför passade den kvalitativa metoden bäst 
på min undersökning.  
  
I min studie valdes intervjuer som forskningsmetod och det resulterar i kvalitativ data då 
syftet har undersökts genom tal och skrift (Denscombe, 2016).  Kritik som har förts mot 
denna metod är att resultatet av undersökningen ofta bygger på forskarens uppfattningar 
av vad som är viktigt och även på det personliga förhållande som etableras med 
undersökningspersonerna (Bryman, 2008). Jag har försökt hålla mig så neutral som 
möjligt då jag har tolkat informanternas svar på frågorna. 
 
I studien har nio informanter intervjuats, åtta pedagoger och en specialpedagog som alla 
arbetar på samma skola. Jag har använt mig av hermeneutiken då jag har tolkat resultatet 
och det handlar om att förstå intervjusvaren och skapa helhet utifrån delarna anser Kvale 
och Brinkmann (2014)..  
 
Det finns ingen allmän arbetsmodell när analysen av en studie sker med hermeneutik 
(Fejas & Thornberg, 2016). Forskaren väljer själv hur den vill analysera och tolka sin 
studie. Fokus i den här studien kommer att vara på intervjusvaren och den hermeneutiska 
ansatsen kommer att användas. Denna studie syftar till att redogöra för om elever med 
autism gynnas av lågaffektivt bemötande. Likheter och skillnader i intervjuerna 
färgmarkerades och grupperades efter svaren och analyseras mot varandra i en 
hermeneutisk stil. Färgmarkeringarna bidrog till att olika teman särskildes som sedan 
analyserats för att försöka se en helhet i forskningsfrågorna för att förstå pedagogernas 
kunskap och användandet av lågaffektivt bemötande. För att få en uppfattning om texten 
så har den delats in i olika områden och därefter har en jämförelse gjorts med olika teman 
som inkludering, lågaffektivt bemötande, handledning, yrkesroll och förändringsarbete. 
Varje tema har avslutats genom att analysera helheten för att öka förståelsen av temat.	 
 
4.2 Urval 
 
Den skola som valdes ut för studien ligger i en norrländsk inlandskommun och är en av 
kommunens två lågstadieskolor. Det går cirka 210 elever på skolan. Varför just denna 
skola valdes ut till studien var vetskap om att pedagogerna har fått fortbildning av 



	

24	
	

specialpedagogen i lågaffektivt bemötande och att de därför var bekanta med metoden. Jag 
visste också att skolan inte har antagit någon policy att använda sig av metoden och att det 
därför är upp till var och en av pedagogerna att bestämma huruvida man gör det eller inte.  
 
I studien gjordes nio intervjuer. Åtta pedagoger valdes ut som intervjupersoner för att ta 
reda på hur studiens pedagoger tänker om och använder lågaffektivt bemötande som 
metod i undervisningen och särskilt när de undervisar elever med autism. Därutöver 
utvaldes en specialpedagog för att ge sin syn på och bredda förståelsen med ett special-
pedagogiskt perspektiv på praktisk användning av lågaffektivt bemötande på skolan och 
eventuella skillnader mellan pedagogernas och specialpedagogens uppfattningar. 
 
Eftersom studien vill visa en helhetssyn över hur arbetsron är i klassrummet då 
lågaffektivt bemötande används, så valdes undervisande pedagoger som är mentorer att 
ingå som intervjupersoner. Därutöver valdes en specialpedagog ut för att utifrån sina 
erfarenheter ge sin syn på den specialpedagogiska verksamheten och stöd till pedagogerna 
i arbetet med lågaffektivt bemötande. Detta innebär att de nio informanterna som kom att 
delta i studien valdes ut genom ett målstyrt urval utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor (Bryman, 2011).  
 
 4.3 Procedur 
 
Jag började med att läsa litteratur, artiklar och rapporter för att skapa en förförståelse av 
ämnet. När syftet hade valts bestämde jag att intervjuer var den metod som skulle ge 
studien det mest nyanserade resultatet. Både pedagoger och en specialpedagog valdes ut 
att delta i studien för att ge en bredare belysning med olika perspektiv på lågaffektivt 
bemötande i skolans specialpedagogiska arbete, dels genom att pedagogerna har olika 
erfarenheter som lärare beroende på hur länge de har arbetat i skolan, dels utifrån deras 
erfarenheter av stöd i arbetet från specialpedagoger. 
 
Utifrån studiens fyra forskningsfrågor utformades en intervjuguide för pedagogerna 
(bilaga 1) och en för specialpedagogen (bilaga 2). Dessa användes sedan som mall för 
samtalen och gjorde att intervjuerna följde samma struktur vilket förenklade 
databearbetningen och resultatanalysen. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en 
intervjuguide ett förslag på intervjufrågor, följdfrågor får naturligtvis tilläggas, och guiden 
blir en översikt över vad som ska diskuteras. 
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De som skulle ingå i studien informerades muntligt om vad studien skulle belysa och 
samtliga godkände att de ställde upp och blev intervjuade. Informanterna fick själva 
bestämma vilken lokal som skulle användas och i samtliga fall blev det deras klassrum 
efter skoldagens slut. Intervjuerna tog 20–30 minuter och spelades in med informanternas 
godkännande efter att jag informerat om att materialet endast skulle användas i min 
rapport, och i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska regler (2017). De fick även 
veta att informanterna kommer att vara helt anonyma. Därefter har resultatet bearbetats 
och utifrån det resultatet har analysen och diskussionen skrivits samt ett försök att 
fördjupa studien med hjälp av hermeneutiken och de specialpedagogiska perspektiven. 
 
Resultatredovisningen har indelats utifrån forskningsfrågorna och informanternas 
intervjusvar under respektive fråga. Analysen och diskussionen har gjorts utifrån resultatet 
och bearbetningen skedde med hjälp av en hermeneutisk tolkning, där jag försökt få 
delarna att bilda helheter för att sedan gå tillbaka till delarna, en tolkningsprocess som 
Stensmo (2002) kallar för den hermeneutiska cirkeln. Grunden till diskussionen är 
analysen av resultatet och utifrån den har vissa teman uppvisats som gjort att jämförelser 
kunnat göras mellan olika intervjusvar med liknande teman och genom hermeneutiken har 
delar blivit till helhet.  
 
I analys och diskussion har intervjuresultaten om kommunikationen och samarbetet 
mellan pedagogerna och specialpedagogen förankrats i forskning och i de 
specialpedagogiska perspektiven. Efter att analysen och diskussionen skrivits gjordes först 
en opponering på mig själv, för att försöka ta bort eventuella missar på vägen. Extra 
vaksamhet lades på att det mesta av bakgrunden användes i diskussionen, för att inte 
behöva ta bort det i efterhand. 
 
4.4 Analys 
 
När samtliga intervjuer var genomförda analyserades datamaterial kvalitativt. Utifrån 
Backmans (2008) beskrivning av den kvalitativa analysen har ambitionen varit att fånga 
en helhetsbild av intervjuerna för att sedan organisera, strukturera och tolka 
datainsamlingen. I sin helhet lyssnades intervjuerna igenom flera gånger utifrån studiens 
syfte. Utifrån ett första helhetsintryck av empirin transkriberades valda delar av 
intervjuerna. Det transkriberade intervjumaterialet, vilket står för studiens djup, skapade 
en första överblick av hela studiens resultat. 
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Därefter bearbetades det insamlade materialet från intervjuerna ytterligare för att ge olika 
perspektiv och bredd i svaren från de olika yrkesgrupperna. Dessa fick sedan utgöra 
övergripande teman som sedan bearbetades enskilt för att finna beröringspunkter och 
underlag för deltolkningar. I detta skede utkristalliserades underliggande kategorier, 
erfarenheter, upplevelser, förändring, förutsättningar och behov, som hjälpte till i 
organisationen av materialet för att se vilka tolkningar som gör en rimlighet i förhållande 
till studiens syfte. Genom att använda frågeställningarna som överskrifter ökades 
fokuseringen under analysarbetet och bidrog till att frågorna besvarades samt att ett 
relevant resultat presenterades (Kvale, 2014). Dessutom användes meningskoncentrering 
som analysmodell för att bearbeta texten. Det innebär att det görs en sammanfattning av 
samtliga intervjuer och därefter en innehållsrik koncentrering av vad som har sagts i 
intervjun för att lyfta fram kärnpunkten i varje enskilt uttalande (Kvale & Brinkmann, 
2014). Systematiskt dras intervjupersonernas yttranden samman till kortare formuleringar 
utifrån kategorier/teman. Därefter görs djupare och mer kritisk tolkning av 
texten/intervjun. Denna analysmodell kallas även för hermeneutik. 
 
Hermeneutiken delas in i fyra olika steg. Forskaren försöker inledningsvis skapa sig en 
uppfattning om texten som helhet. Därefter söker man efter teman. Ett tema är ett sätt att 
hitta meningen i texten. Efter det jämför man texten med en annan som har liknande tema. 
För att göra den hermeneutiska cirkeln komplett återgår man till helheten och tar med en 
erfarenhet som delarna har gett. Detta kan ske återupprepade gånger ända tills materialet 
inte ger något mer (Stensmo, 2002). Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och 
förmedla och kan användas för att förmedla upplevelser av olika fenomen. Hermeneutik är 
lämplig att använda då syftet med studien är att få tillgång till informanternas egna 
upplevelser av olika fenomen (Eklund, 2016). Idag används hermeneutiken för att tolka 
alla typer av texter (Stensmo, 2002).  
 
Den hermeneutiska textanalysen är en flerstegsprocess som börjar med helhet och 
fortsätter med granskning i delar av texten för att sedan gå tillbaka till helheten för att 
förstå textens budskap anser författaren. Målet med att tolka genom hermeneutiken är att 
nå förståelse för människors tankar, handlingar, intentioner och existentiella villkor (Falk, 
2004). Olika frågor som kommer upp när didaktiken påverkas av hermeneutiken kan 
handla om hur, vad och vem man är, vill vara samt hur, vad och vem andra vill att man 
ska vara. Kvale och Brinkmann (2014) anser att genom tolkning av enskilda delar och 
utifrån delarna tolkas helheten i den så kallade hermeneutiska cirkeln. För att öka 
förståelsen av texten använder man denna cirkel och den bidrar till att få en djupare 
förståelse av meningen i texten.  
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Jag färgmarkerade intervjusvaren för att hitta mönster och teman samt sortera utifrån olika 
frågeställningar. På detta sätt förenklades analysen av intervjustudiens data eftersom de 
färgmarkerade partierna jämfördes och teman uppstod.  
 
4.5 Etiska överväganden 
 
De etiska principerna beaktade jag i min studie genom att informera mina respondenter 
om följande fyra punkter enligt Vetenskapsrådet (2017). Informationskravet som innebär 
att samtliga deltagare i studien upplystes om syftet med intervjuerna. Samtyckeskravet 
infriades när forskningspersonerna blev informerande om att de deltog frivilligt och att de 
när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att ha några skyldigheter. Konfidentiali-
tetskravet innebär att inga namn eller kommuner nämns i studien eftersom alla som deltar 
ska ges största möjliga anonymitet och inte kunna spåras någonstans. Slutligen är det 
nyttjandekravet vilket innebär att de uppgifter som kommer fram i studien endast används 
i detta forskningsändamål. Samtliga krav införlivades och för att förstärka detta ytterligare 
så raderades inspelningarna efter att alla intervjuer hade transkriberats.  
 
4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
 
Eftersom studien är relativt liten med nio intervjuer anser jag att den inte är generaliserbar 
på en större grupp och några slutsatser som gäller för en större grupp kan alltså inte tas. 
Det hade behövts fler intervjuer på olika skolor för att kunna dra några slutsatser. Det som 
visas i resultatet är hur pedagogerna på den skolan jag undersökte använder sig av 
lågaffektivt bemötande och om de ser några positiva effekter hos eleverna med autism när 
metoden används.  
 
Validitet är en viktig del i en kvantitativ studie eftersom det handlar om mätning av 
resultatet, vilket är svårt att överföra på en kvalitativ studie. Istället brukar trovärdigheten 
undersökas och enligt Bryman (2011) att forskaren undersöker det som var menat att 
undersökas. Meningen med studien var att undersöka om elever med diagnos gynnas av 
lågaffektivt bemötande. Validiteten i min studie är hög eftersom intervjufrågorna täckte in 
frågeställningarna och ledde till att syftet besvarades. Precis som Stake (1995) skriver så 
baseras forskning på författarens tolkningar och det är lätt att lägga in sina egna 
värderingar i resultatet. Jag har försökt undvika detta genom att vara så neutral som 
möjligt och tolkat intervjusvaren bokstavligt. Kontrollfrågor användes under intervjuerna 
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för att informanternas svar skull vara trovärdiga (Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom 
alla intervjuer spelades in ökade validiteten. 
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, om samma resultat uppkommer om undersökningen 
genomförs igen (Bryman, 2011). Det spelar alltså ingen roll vilken forskare som utför 
studien för resultatet blir likadant. Eftersom jag använde mig av intervjuer i undersök-
ningen känns det inte rimligt att någon annan skulle få fram samma resultat då urvalet och 
följdfrågorna skulle bli olika.  
 
4.7 Metoddiskussion 
 
Som datainsamlingsmetod valdes kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger som arbetar på 
samma skola för att höra deras resonemang om hur förändringsarbetet har påverkat deras 
undervisning. Halva gruppen valdes ut mot bakgrund av att de skulle ha arbetat en längre 
tid medan den andra hälften en kortare tid för att ge en bredare belysning med olika 
perspektiv från pedagoger med olika mycket erfarenhet och i relation till specialpeda-
gogen. Samtliga pedagoger arbetar med de yngre eleverna, årskurs 1–3, där utbrotten 
bland eleverna med behov av särskilt stöd blir tydligare och lågaffektivt bemötande är 
något som används dagligen. 
 
Även specialpedagogen på skolan har intervjuats för att höra om hur arbetet med 
lågaffektivt bemötande bedrivs övergripande på skolan. Dessutom var det viktigt för 
undersökningen att få veta om och hur specialpedagogen stöttar pedagogernas arbete när 
det gäller lågaffektivt bemötande. Specialpedagogens svar jämfördes med pedagogernas 
för att se om de har samma uppfattning. När sammanställningen av resultatet skulle ske 
upptäcktes att det borde varit fler frågor om inkludering och förändringsarbete. Underlaget 
är därför lite tunt på dessa frågor. 
 
Färgmarkeringar användes på intervjusvaren för att gruppera dem utifrån de olika 
frågeställningarna. På det sättet var det lättare att få en överblick över vilka som tyckte 
likadant och om det var någon som skiljde sig från mängden. När det arbetet gjordes 
upptäcktes att en till specialpedagog skulle ha intervjuats för att kunna jämföra även deras 
uppfattningar och på så sätt fått en mer nyanserad undersökning. 
 
Denna metod valdes eftersom det var respondenternas åsikter om lågaffektivt bemötande 
som skulle komma fram och hur de anser att detta arbetssätt påverkar eleverna som har 
behov av särskilt stöd, det ger ett djupare svar än om enkäter hade använts. Alla 
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informanter deltar frivilligt och är medvetna om att de är helt anonyma samt att deras svar 
endast kommer att användas i denna undersökning. Eftersom jag känner alla de 
intervjuade så blev det svårt att hålla sig neutral när svaren skulle bearbetas. Därför gjorde 
jag intervjusvaren anonyma så påverkan skulle bli mindre. Intervjusvaren gav en bild av 
hur lågaffektivt bemötande används av respektive pedagog när skolan har deltagit i en 
fortbildning i ämnet. Svaren skulle därför se helt annorlunda ut om undersökningen 
utfördes på en annan skola. 
 
 

5. Resultatpresentation och analys 
 
Här följer en redovisning av resultaten från min studie. Sex av åtta pedagoger uppger att 
de har elever med autism i sitt klassrum. När det gäller inkludering nämner alla pedagoger 
att alla elever ska vara delaktiga i aktiviteterna som bedrivs i klassrummet, men sex av åtta 
har elever som behöver gå undan ibland för att lugna ned sig eller arbeta med något annat. 
Alla pedagoger anser att skolan haft många förändringsarbeten under årens gång, men de 
får aldrig chans att reflektera efter avslutat arbete och knyter på så sätt aldrig ihop säcken. 
 
5.1 Praktisk användning av lågaffektivt bemötande i klassrummet 
 
Flera av pedagogerna säger att man får ge instruktionerna flera gånger till de här eleverna 
och tänka på att vara tydlig, vilket gynnar alla elever inte bara de med diagnos. ”Jag menar 
är det en lektion där du ska stötta får du kanske anpassa materialet eller får ge instruk-
tionerna en extra gång” säger hon. Eleverna med diagnoser behöver den här stöttningen 
eftersom annars sprids det en oro i klassen. Autistiska elever har stora svårigheter med att 
ställa om sig, vilket medför att man har svårt för att skifta mellan aktiviteter/miljöer m.m. 
Det betyder inte att man inte alls kan ställa om sig, men att man oftast har behov av något 
längre tid och förberedelse till att göra sig redo för förändringar (Nordahl et. al., 2007). 
Pedagogerna är lugna och förklarar varför eleverna ska arbeta på det här sättet. Många 
gånger använder sig pedagogen av den här metoden när eleverna med diagnoser är i 
affekt, men inte alltid. Ibland tillrättavisar hon dem istället och det är inte så effektivt men 
en anser att hon har kommit långt när hon inser att hon använde sig av ett sätt som inte 
fungerar.  
 
När de redan har fått utbrott handlar det om att bryta mönster och låta dem göra något 
annat. En av pedagogerna säger att: 
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”Ifall man hinner fånga dem innan utbrottet så blir det så mycket bättre, nu 
tar du en paus och då känner man ibland att man inte vill att de ska göra det 
men många behöver paus. Så jag kan hålla med om varför det kallas låt-gå 
för man vill ju verkligen inte ge dem det de vill, man vill ju ha ett krav”. 
 

Hejlskov Elvén nämner i sin handlingsplan för lågaffektivt bemötande ett steg som 
innebär att lista aktiva avledningar som har fungerat tidigare. Därefter listar du kraftfulla 
avledningar vilket kan vara att eleven ska springa runt skolan (2014). Flera av 
informanterna nämner att det handlar om att känna eleven så att man ser signalerna på det 
som håller på att hända. Även Carlsson Kendall påpekar vikten av att lära känna eleven 
och ta hjälp av föräldrar och tidigare pedagoger för att försöka förstå på bästa sätt (2015). 
 
En av pedagogerna bemöter eleverna utifrån den dem är oavsett diagnos eller inte. ”Även 
om det är någon som inte har diagnos så är det någon som behöver en utmaning så 
bemöter jag på det sättet och behöver man sänka kraven så gör jag det”. Det är alltså ett 
bemötande som är väldigt individuellt från elev till elev. Samma pedagog säger att när 
eleven har fått ett utbrott handlar det om att få undan den från klassrummet och är det bara 
dumheter så är hon stenhård. ”Då beror det ju inte heller på diagnosen utan på personen 
och då ser jag att nu kan jag göra någonting och då är hon hård, annars är det bara att japp, 
då lugnar vi ned oss” fortsätter hon. De får byta aktivitet men får sedan återgå till det som 
var sagt från början. Låter man dem göra något roligt när de har haft ett utbrott så lär dem 
sig att utnyttja det. 
 
När jag frågar en av informanterna om hon tycker att metoden fungerar svarar hon:  
 

”Det är ju lite olika på en elev fungerar det inte alls, ju mer lågeffektiv du är 
desto mer triggad blir den eleven. På den andra eleven fungerar det ganska 
bra sådär då den först har fått veta inom vilka ramar som det handlar om då 
kan man ju vara lågaffektiv för då kan man bara säga du, vi har ju pratat om 
det här”.  
 

Det handlar om att välja dina strider, bara för att en elev har en diagnos får han eller hon 
inte bete sig hur som helst. Men om du har en elev som går igång på att någon retas är det 
svårt att bryta en affekt, speciellt om de inte förstår vad som hände. ”Struktur tror jag att 
alla barn och vuxna mår bra av” poängterar hon. 
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En av pedagogerna har ingen elev som är utåtagerande så hon behöver inte använda 
metoden dagligen. ”Det är ett fåtal situationer då man måste tänka till innan man handlar” 
säger hon. Det är en balansgång att använda sig av lågaffektivt bemötande för risken är att 
de utnyttjar varje situation för att det inte blir några konsekvenser. Hejlskov Elvén & 
Sjölund håller inte med om detta utan de hävdar att metoden inte handlar om att inte ställa 
krav utan om att ställa krav som fungerar i praktiken (2018). Man måste vara tydlig med 
vissa elever och kontrollera dem innan de sätter igång med en uppgift, under arbetet och 
när de har avslutat det. 
 
”Men jag bemöter alla väldigt lugnt, men det kan vara så att jag är extra tydlig” svarar en 
av informanterna. Tydligheten gäller speciell när det gäller instruktioner och kontrollerar 
att de har uppfattat vad de ska göra. I skolan måste insatserna individualiseras och för 
många elever med autismspektrumsvårigheter underlättar det om det finns en tydlig rutin 
och struktur (Hejlskov Elvén, 2014). 
 
Två av pedagogerna säger att de använder metoden ibland, men skulle behöva mer 
verktyg för att kunna använda metoden fullt ut. En av dem säger att: ”Hela konceptet som 
den personen som nu står bakom det här lågaffektivt bemötande står jag inte bakom men 
alltså det är klart om det är en elev i affekt så måste ju jag vara lugn, annars blir det ju bara 
sju resor värre”. En av grundprinciperna med lågaffektivt bemötande handlar om att förstå 
att affekt smittar och att om du behåller ditt lugn, blir barnet lugnt, och vice versa 
(Larsson, 2018). Man kan inte ta metoden rakt av, anser samma pedagog, utan det måste 
vara struktur och ramar och regler som man håller sig till, men är det då en elev med 
särskilda behov som inte klarar av det så pratar vi om något annat och då kan det här vara 
en metod som fungerar. 
 
Specialpedagogen säger att avleda är något som fungerar väldigt bra för de här eleverna. 
De byter fokus väldigt snabbt och glömmer bort varför de blev arga om de får möjlighet 
att flytta fokus till något annat. De behöver ramar att hålla sig till och man kan ge dem två 
alternativ när det kommer till undervisningen och sen får man stå fast vid de alternativen, 
på så sätt känner sig eleven delaktig när den får välja uppgift själv. Det blir lättare att få 
eleverna att medverka om de känner att de varit med och bestämt aktivitet. Vi ska alltså 
öka upplevelsen av delaktighet. Känner eleverna sig sedda av dig som pedagog ökar 
förtroendet och tilliten. Det brukar vara tillräckligt för att skapa begriplighet kring att följa 
anvisningar och leva upp till krav (Hejlskov Elvén, 2014).  
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Jag valde att genomföra intervjuerna med pedagoger där hälften har arbetat längre tid och 
den andra hälften kortare för att kunna besvara denna fråga. Opfer och Pedder beskriver 
att lärare behöver olika mycket samarbete för att utvecklas och förändra, vilket exempelvis 
kan bero på tidpunkt i karriären (2011). Bland de pedagoger som har arbetat en längre tid 
så använder alla lågaffektivt bemötande mer eller mindre. De pedagoger som har arbetat 
kortare tid uppger att de använder det ibland och en inte alls. Om man bortser från 
pedagogen som säger att hon aldrig använder sig av lågaffektivt bemötande på grund av 
att hon inte har någon elev i klassen som är utåtagerande, så är det ingen skillnad mellan 
grupperna. När jag pratar med den sistnämnde pedagogen så använder hon metoden fast 
hon inte är medveten om det. Hon säger att metoden endast används när eleven är i affekt, 
men den används även vid genomgångar och i det vanliga lektionsarbetet. 
 
Sammanfattningsvis så nämner sex av åtta pedagoger hur viktigt det är att vara extra 
tydlig och ha struktur i undervisningen när det gäller elever med speciella behov. Även 
specialpedagogen poängterar vikten av att ha ramar för dessa elever. Hälften av 
pedagogerna säger att de kontrollerar att eleverna med speciella behov har förstått den 
gemensamma genomgången i klassen genom att ge dem en individuell instruktion innan 
de sätter igång med uppgiften. De kontrollerar dem även flera gånger under arbetets gång. 
Oberoende av hur lång erfarenhet pedagogerna har av yrket så använder samtliga 
pedagoger sig av lågaffektivt bemötande.   
 
5.2 Förändringar i elevernas lärmiljö.  
 
Påverkas arbetsmiljön i klassrummet på något sätt när lågaffektivt bemötande används? 
Svaren på denna fråga var lite nyanserade och en av informanterna säger att ”jag tror på 
ett relationsbyggande och på ett vänligt men bestämt bemötande, det tror jag är 
jätteviktigt”. Barn med funktionsnedsättningar är mycket beroende av att vi som vuxna tar 
ansvaret för att kommunikationen och samarbetet fungerar. Om man upplever att det är 
någon som tar hand om en och förstår en, har man automatisk mer energi och känner ökad 
trygghet. God hantering av barnets beteende ger både barnet och personalen de resurser 
som är nödvändiga för att ta sig igenom skoldagen på ett bra sätt och ökar allas 
arbetsglädje (Hejlskov, 2006). 
 
Det påverkar även om man tar ut eleven från klassrummet när den får ett utbrott eller stör 
arbetsron på annat sätt. Men är det två elever som slåss måste man som pedagog gå in och 
bryta och då är det svårt att vara lågaffektiv. Den som påpekar detta säger även att hon 
märker en skillnad i elevernas beteende sedan hon började använda sig av metoden, de är 
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lugnare och det påverkar också klimatet i klassrummet. Om man har en tydlig struktur och 
är lugn när man förklarar varför man ska göra vissa saker så blir det lugnare i klassrummet 
förklarar många av pedagogerna. En av pedagogerna nämner att det har blivit lugnare i 
klassrummet sedan hon har börjat använda sig av tavelstrukturen som gör att alla elever 
vet vad de ska göra på lektionen och hur länge aktiviteten håller på och vad de ska göra 
sedan de är klara. Just tavelstrukturen nämner även Hejlskov Elvén och Sjölund som ett 
viktigt instrument när det gäller tydlighet i lågaffektivt bemötande (2018). Samma 
pedagog avleder eleverna som hamnar i affekt och det gäller att ligga steget före. 
 
En annan nämner att får eleven en paus innan utbrottet så märks det i klassrummet. ”Men 
går jag in och ser att nu funkar det inte längre så får han gå och ta paus så gör han det och 
sen kom han tillbaka lugn men är det så att han redan hinner få utbrott så får man inte ner 
han”. I det första fallet behålls lugnet och de övriga eleverna kan fortsätta arbeta utan att 
bli störda, men i det andra fallet så störs hela klassen. Det är flera som nämner att det 
gäller att ligga steget före affekten och avledning fungerar som ett bra sätt att få undan 
eleven från situationen utan att klassen störs. ”Det märks stor skillnad om man inte lyckas 
hålla den lågaffektiv så går man in i fel känsla, då går man in i deras känsla och då får man 
oftast backa ett steg och tänka att det här blev ju inget bra.” säger en av informanterna och 
tillägger att det absolut märks skillnad i klassen sedan hon börjat använda metoden.  
Bemöter man dem mjukt så får man mjukt tillbaka och då fungerar det bra i klassrummet. 
Avledning är något hon använder sig av ofta och då får eleven arbeta med en annan 
uppgift i samma ämne för att sedan fortsätta med den ursprungliga uppgiften. ”Men om de 
är helt slut så får de ett avbrott när de gör något helt annat”. Avled istället för att 
konfrontera genom att få eleven att tänka på annat är något som Hejlskov Elvén 
rekommenderar för att bibehålla ett lågaffektivt bemötande (2014). En av pedagogerna 
använder sig inte av metoden då hon inte har någon elev i sin klass som är utåtagerande 
och därför störs inte ordningen. Samtidigt nämner hon: ”Några måste jag gå till för att få 
dem att sitta på sin stol, istället för att fara runt och stötta dem i arbetet”.  
 
Endast en av informanterna svarar att det inte märks någon skillnad eftersom eleverna får 
lugna ned sig själva i klassrummet när de får utbrott. Hon kan hjälpa eleven att komma 
bort från situationen men det tar mycket uppmärksamhet från de övriga eleverna. 
Den sista pedagogen har en elev som stör ordningen ibland, men den har en elevassistent 
som följer den till ett avgränsande rum så på det sättet behålls lugnet i klassen. Hon har 
alltid använt sig av ett tydligt och lugnt arbetssätt där hon har höga krav på sina elever, det 
ska vara arbetsro i klassrummet och därför ser hon ingen skillnad efter att hon började 
använda sig av metoden.  
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Specialpedagogen säger att ”Om ett barn får ett utbrott så går man ju inte för nära, att du 
eldar på det, utan istället backar du tillbaka två steg, väntar ut utbrottet, man försöker inte 
lösa vad som hände, varför reagerade du såhär”. Ta ett steg tillbaka i konfliktsituationer 
samtidigt som du ställer ett krav så balanseras stressen från kravet med den minskade 
affektsmittan nämner även Hejlskov Elvén (2014). Eleven får en chans att lugna ned sig så 
hon tycker att man når större framgång med ett lågaffektivt bemötande. Sedan finns det ett 
vanligt misstag som många tänker, att det här är en låt-gå metod. Hon håller inte med där 
utan tänker att de har missförstått litegrann.  
 
Sammanfattningsvis så anser fem av pedagogerna att de har blivit lugnare i klassrummet 
sedan de har börjat använda sig av metoden. Arbetsron störs inte om pedagogen ligger 
steget före och läser av sina elever med speciella behov när de inte orkar längre och får 
byta uppgift en stund. Tydligheten med tavelstrukturen är något som också påverkar 
arbetsklimatet i klassrummet och det är något som gynnar alla elever att veta vad de ska 
göra, hur länge och vad de ska göra sedan. Jag frågade inte efter en bedömning av 
pedagogernas arbetssätt från specialpedagogen eftersom det skulle vara hennes personliga 
åsikt. Istället frågade jag henne om hon märker någon skillnad hos eleverna hon möter 
sedan hon började använda sig av metoden.  
 
5.3 Inkludering av elever med autism  
 
När det gäller elever med autism framhåller en av pedagogerna att ”du får anpassa 
materialet eller ge instruktionen en extra gång så det blir tydligt för att det ska fungera för 
dessa elever på lektionerna”. Tre pedagoger säger att deras elever med särskilda behov 
behöver pauser för att klara av arbetet i klassen. Det handlar om att lära känna eleverna för 
att bedöma när de behöver gå undan en stund. Ibland kan det hjälpa att byta aktivitet och 
då är det viktigt med ett individuellt schema så eleven känner sig trygg med vad som ska 
hända på lektionen nämner flera av pedagogerna. En av pedagogerna säger att hon går till 
dessa elever efter genomgång för att sätta igång arbetet, kontrollerar dem under lektionen 
och hjälper dem att avsluta. På det sättet kan de delta i lektionerna. Även barn med 
beteendeproblem måste få känna att de behärskar något och får delta i aktiviteter där de 
kan visa sina starka sidor (Nordahl et.al., 2005). På så sätt får de en positiv förstärkning 
och skolarbetet i övrigt fungerar bättre. Samma pedagog har en elev som arbetsvägrar men 
det har hon löst genom att hålla inne hen på en rast istället och då blev resultatet att hen 
började arbetade på lektionen. 
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Sammanfattningsvis så inkluderas eleverna med autism i den vanliga undervisningen när 
lågaffektivt bemötande används. Individuella scheman för dessa elever gör att de får 
pauser i arbetet och behöver inte gå ifrån klassrummet. 
 
5.4 Samarbete mellan pedagog och specialpedagog 
 
Tre av pedagogerna framhåller att de inte har pratat så mycket om lågaffektivt bemötande 
med sin specialpedagog, men får bra stöttning ändå. En av dem säger att: 
 

”Vi har inte pratat så jättemycket kring lågaffektivt bemötande men jag 
tycker att de specialpedagoger som jag är i kontakt med som är knutet till det 
arbetslag jag arbetar i eller andra specialpedagoger tycker jag att jag får 
väldigt bra stöttning ifrån.” 
 

Bemötande av barn med problematik har de pratat om och då har hon fått råd och tips om 
hur hon kan arbeta med dessa barn. Specialpedagogen har även varit inne i klassen för att 
studera verksamheten och se vad vi kan förändra. Om specialpedagogen och pedagogen 
samarbetar med undervisningen kring den enskilde eleven ger det goda möjligheter att 
skapa bra undervisningssituationer (Ahlberg, 2001). 
 
Det har inte skett någon uppföljning av fortbildningen som anordnades om lågaffektivt 
bemötande. Men man menar att eftersom det var ganska nyligen så kanske det kommer, 
det skulle vara bra att påminna varandra om hur vi arbetar med de här eleverna och 
framförallt är det viktigt när det börjar ny personal. En av pedagogerna säger att träffarna 
som de hade om lågaffektivt bemötande var jättebra och behöver man hjälp så tas det på 
allvar. Det är jättebra specialpedagoger på skolan där pedagogen arbetar. Två av 
pedagogerna säger att lågaffektivt bemötande inte är något de har diskuterat. En säger att 
hon får stöttning av specialpedagogen att arbeta som det passar henne. Vi kan diskutera 
hur vi ska lösa olika saker men hon stöttar mig i hur jag arbetar oavsett om hon tycker 
annorlunda. 
 
Specialpedagogen hävdar att ”i specialpedagoglyftet som alla pedagoger deltar i så tar vi 
upp bemötande och värdegrund så det kommer in lite där”. Det här läsåret har vi en ny 
ledning och organisation och då har arbetet med lågaffektivt bemötande stannat upp, men 
vi har haft fortbildning för all personal i ämnet. Varje år är det olika områden man ska 
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satsa på och nu är det specialpedagoglyftet och ifjol var det lågaffektivt bemötande från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
 
Sammanfattningsvis så svarar samtliga pedagoger att de inte har diskuterat lågaffektivt 
bemötande med specialpedagogen, en av dem för att hon inte har några utagerande elever i 
sin klass och därför inte använder sig av metoden. Alla pedagoger är väldigt nöjda med 
stödet som de får av specialpedagogen när det gäller elever med särskilda behov. Fem av 
pedagogerna skulle vilja ha en uppföljning av fortbildningen som de tidigare fick i 
lågaffektivt bemötande, de anser att det är viktigt för att hålla metoden levande och att den 
gäller på hela skolan, även fritids. Reflektioner om förändringsarbetet är en pågående 
process, ett arbete där man aldrig blir klar (Persson & Persson, 2012). Pedagogiska träffar 
är inlagt på schemat, men ingenting som har skett under höstterminen. 
 
5.5 Analys av intervjusvaren 
 
När det gäller om pedagogerna använder sig av lågaffektivt bemötande när de undervisar 
elever med diagnos så svarar sju av åtta pedagoger att de använder den kontinuerligt. Den 
pedagogen som inte gör det har ingen elev som behöver ett sådant bemötande i sin klass 
just nu, men hon känner till metoden. Däremot använder hon metoden när hon har 
genomgångar genom att använda sig av tavelstrukturen och att vara tydlig. Hon går även 
fram till eleverna hon har med speciella behov efter genomgången för att de ska få en 
individuell genomgång när det behövs och se till att de påbörjar uppgiften på ett adekvat 
sätt. Alla pedagoger nämner att ha struktur och att vara lugn är något som gynnar alla 
elever. Det överensstämmer med Hejlskov Elvéns (2014) tanke, att om hon är lugn blir 
även eleven lugn, eftersom det smittar av sig. 
 
Struktur och tydlighet kan vara en tavelstruktur där dagens schema finns uppsatt så eleven 
kan följa med i aktiviteterna och vet vad som ska hända. Detta är något som alla 
pedagoger på skolan använder sig av sedan specialpedagogerna tejpat upp det i alla 
klassrum. Man kan även bryta ned det så att det gäller lektionerna då eleven antingen kan 
få ett eget schema eller så finns ett gemensamt för hela klassen på tavlan där aktiviteten 
beskrivs i detalj och även förslag på vad eleven ska göra när den är färdig med uppgiften. 
Hejlskov Elvén (2014) tar med tavelstrukturen som en viktig ingrediens i lågaffektivt 
bemötande då eleven blir lugn när den har kontroll på vad som ska hända under lektionen. 
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Samtliga pedagoger försöker använda sig av metoden när elever hamnar i affekt och då 
handlar det om att få ner affektnivån hos eleven så att situationen snabbast möjligt går 
över och det åstadkommer man till exempel genom att backa, ge utrymme, undvika 
beröring, använda humor och behålla sitt lugn. Lågaffektiva metoder handlar om att aldrig 
kräva ögonkontakt, vilket är ett enkelt dominansverktyg som trappar upp konflikten. 
Precis som pedagogerna säger så ska man ta ett steg tillbaka i konfliktsituationer samtidigt 
som du ställer ett krav så balanseras stressen från kravet med den minskade affektsmittan. 
Avled istället för att konfrontera genom att få eleven att tänka på annat. Om eleven blir 
utåtagerande så ska man inte ta tag i eleven med spända muskler för det smittar till eleven 
och situationen blir då ännu värre (Hejlskov Elvén, 2014).  
 
När elevernas beteende blir problemskapande beror det ofta på att pedagogen brister, 
kraven och förväntningarna är för stora eller att det är något pedagogen inte tänkt på 
(Larsson, 2018). För att pedagogen ska kunna leva upp till detta krävs det att det finns en 
relation mellan eleven och pedagogen så varningssignalerna för affekten är bekanta för 
pedagogen. Endast en av pedagogerna nämner betydelsen av att skapa relationer till sina 
elever. 
 
Det märks en tydlig skillnad i klassrummet sedan pedagogerna har börjat använda sig av 
lågaffektivt bemötande, det har blivit ett lugnare klimat och bättre arbetsro anser alla utom 
en som inte behöver använda metoden. Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man 
kan skapa en pedagogisk miljö som är präglad av lugn och positiva förväntningar på 
eleverna vi arbetar med eller på annat sätt har ansvar för, i syfte att minska stress och 
problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiskt förhållningssätt 
som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering (Hejlskov Elvén, 2014). Det är 
även viktigt att pedagogen är tydlig för att det ska ske ett lågaffektivt bemötande 
(Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018).  
 
I det relationella perspektivet orsakas skolsvårigheter som eleverna kan ha av upplägget av 
undervisningen som inte passar deras inlärningssätt. Det som är viktigt i det här 
perspektivet är samspel, relation och kommunikation. Det sker alltså en anpassning av 
verksamheten efter individens behov (Skolverket, 2005). Här kommer tydligheten in med 
tavelstruktur vilket bidrar till att eleverna vet vad de ska göra under lektionen. Det som 
pedagogerna nämner med individuella genomgångar och kontroller under arbetets gång 
passar också in på detta perspektiv. Individuella scheman som många av eleverna i behov 
av särskilt stöd får av sin pedagog är även det en anpassning efter deras behov. 
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Det märktes däremot ingen skillnad mellan pedagogerna som har arbetat länge jämfört 
med de som har arbetat tre år eller mindre när det gäller användandet av metoden. Alla 
använder sig av lågaffektivt bemötande lika mycket oberoende av yrkeserfarenhet. En 
pedagog nämner även att det är viktigt att all personal får samma fortbildning i ämnet så 
att bemötandet blir likadant oavsett om eleven är på skolan eller på fritidshemmet. Jag 
tycker att det råder en öppen kommunikation mellan pedagogerna på skolan, samtliga 
efterlyser pedagogiska träffar där de får möjlighet att diskutera olika problem som de 
stöter på i sin undervisning och i mötet med eleverna. Det är viktigt att man inom 
personalteamet skapar möjlighet för öppen reflektion och att man vågar ge uttryck för 
egen osäkerhet och/eller frustration. Det är också viktigt att man i samråd tänker ut, provar 
och utvärderar strategier i förhållande till det beteende som orsakar problem (Hejlskov 
Elvén, 2014). Pedagogerna skulle önska uppföljning i lågaffektivt bemötande.  
 
Specialpedagogen säger att det varje år är olika områden som skolan ska arbeta med och 
att ledningen och organisationen dessutom har bytts ut så det pedagogiska arbetet har 
stannat av.  
 
Alla pedagogerna anser sig ha bra stöd av specialpedagogen i sitt arbete med elever i 
särskilda behov och de får råd om hur de ska anpassa undervisningen så att alla elever kan 
inkluderas. Däremot är det ingen som har fått specifika råd när det gäller lågaffektivt 
bemötande och specialpedagogen svarar på detta med att det är olika områden som det ska 
satsas på och arbetet har stannat av lite eftersom de har bytt ledning och organisation på 
skolan. Syftet med förändringsarbete är att stärka elevernas lärmiljö genom att ge 
praktiska råd till lärare och skolledare (Blossing, 2012). Det är viktigt att delge varandra 
av kunskaperna genom kollegialt lärande och det gör man inte längre på denna skola. Att 
stödja skolutveckling innebär utifrån denna utgångspunkt att skapa goda lärmiljöer för 
pedagoger, som leder till fördjupad kunskap om problemområdet (Scherp & Scherp, 
2007). En av pedagogerna efterlyser mer diskussioner om ämnet lågaffektivt bemötande 
och vad det är, dessutom borde all personal få tillgång till fortbildning eftersom det blir 
kaos på fritids när eleverna kommer dit och inte blir bemött på samma sätt. 
 
Alla pedagoger säger att de arbetar inkluderande på skolan så att elever med särskilda 
behov stannar kvar i klassrummet och får en anpassad undervisning. Det finns alltfler 
forskningsresultat som visar på att inkludering av elever med olika funktionsnedsättningar 
in i den vanliga klassen ger positiva resultat för elevernas utveckling och lärande. Fokus 
skiftar alltså från individens anpassning till att miljön ska anpassas till olikheter bland 
elever när vi pratar om inkludering (Lutz, 2013). Samtliga pedagoger har elever i sin klass 
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som behöver gå undan ibland och det tyder på ett kompensatoriskt perspektiv. Samtidigt 
har sju av åtta pedagoger elever som måste gå undan till närliggande utrymmen för att det 
blir för mycket för dem. Räknas det som undantag eller är det så inkluderande 
undervisning går till är frågan.  
 
Inkludering handlar om att det är normalt att vara annorlunda och olik andra. Att utveckla 
en inkluderande kultur innebär att man har fokus på värderingar, attityder och 
uppfattningar hos de som deltar i kulturen. Även barn med beteendeproblem måste få 
känna att de behärskar något och får delta i aktiviteter där de kan visa sina starka sidor 
(Nordahl et.al., 2005). På så sätt får de en positiv förstärkning och skolarbetet i övrigt 
fungerar bättre. I skolan ska alla få en likvärdig utbildning samtidigt som det ska anpassas 
efter alla barns olikheter. Detta gör att dilemman uppstår inom det sociala och med etisk 
karaktär (Nilholm, 2005). Nilholm (2007) anser att dilemma perspektivet skulle kunnat 
kallas för det sociokulturella perspektivet. Dilemman är motsättningar som inte går att 
lösa och det gör att människor tvingas ta olika ställningstaganden vilket påvisar att 
dilemma perspektivet är nödvändigt (Nilholm, 2005). Ett barns förmågor utvecklas i 
sociala relationer och genom samspel med andra människor, det är först då lärande och 
utveckling sker. 
  
När det gäller lågaffektivt bemötande så passar det in på båda de specialpedagogiska 
perspektiven eftersom det är en anpassning till eleven och det är bristerna hos eleven som 
ligger till grund för detta. Det kan alltså kallas för ett dilemma perspektiv, eller ett 
sociokulturellt perspektiv. Alla pedagogerna har hört talas om lågaffektivt bemötande och 
de flesta använder det i större eller mindre utsträckning. Ingen av dem håller med om att 
det är någon låt-gå princip utan man arbetar kanske ännu mer med struktur och krav med 
de elever som är i behov av särskilt stöd. Hejlskov Elvén och Sjölund framhåller angående 
detta att: ”Lågaffektivt bemötande är inte att inte ställa krav, det är att ställa krav som 
fungerar” (2018, s 54). 
 
Om man ska se till litteraturen så utvecklades först metoden lågaffektivt bemötande för att 
bemöta personer med autism, men praktiseras nu mer brett, så även elever med andra 
diagnoser får ta del av detta. Enligt Lundbäck hävdar Hejlskov Elvén att lågaffektivt 
bemötande är bra för många barn, inte enbart för barn med neuropsykiatriska diagnoser, 
även om det framför allt är viktigt att tänka på metoden då (Lundbäck, 2017). 
 
Förändringsarbete var något som alla pedagogerna var trötta på och de arbeten som de har 
gjort på skolan avslutas sällan utan det känns som att det bara checkas av på en lista att det 
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har blivit gjort. Flera av pedagogerna efterlyser en ordentlig utvärdering för att de ska 
kunna se om de lärde sig något av förändringsarbetet. Det handlar om att ha en samsyn om 
en gemensam helhetsidé för den pedagogiska vardagsverksamheten, som kan ligga till 
grund för att kritiskt granska olika arbetssätt, samt att lära av den variation i arbetssätt som 
man uppmuntrar varandra till inom den gemensamma helheten. Reflektioner om 
förändringsarbetet är en pågående process, ett arbete där man aldrig blir klar (Persson & 
Persson, 2012). 
 

Slutligen, när det gäller lågaffektivt bemötande, om eleverna känner att de varit med och 
bestämt aktivitet är det lättare att få dem att medverka. Pedagogerna ska alltså öka 
upplevelsen av delaktighet. Känner eleverna sig sedda av pedagogen ökar förtroendet och 
tilliten. Det brukar vara tillräckligt för att skapa begriplighet kring att följa anvisningar 
och leva upp till krav (Hejlskov Elvén, 2014). Specialpedagogen nämner att man ska ge 
eleven en valmöjlighet mellan två uppgifter för att de ska delaktighet och det ligger helt i 
rätt spår med ett lågaffektivt bemötande. 
 
 

6. Sammanfattande diskussion och analys 
 
Här kommer resultaten diskuteras utifrån de områden jag beskrev i bakgrundskapitlet: 
inkludering, lågaffektivt bemötande, autism och förändringsarbete. Under diskussionens 
gång kommer jag att väva in analysen av studien där jag har tillämpat de special-
pedagogiska teorierna som mitt arbete baseras på. Till sist kommer slutdiskussionen av 
min studie och förslag på fortsatt forskning. 
 
6.1 Inkludering på lågstadieskolan 
 
”Inkludering handlar om att försöka skifta fokus från frågan om hur elever med särskilda 
behov ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera till hur undervisningen kan anpassas 
till att vi har elever med olika inlärningssätt” (Göransson & Nilholm, 2014, sid. 30).  

Samtliga pedagoger säger att de arbetar inkluderande på skolan så att elever med särskilda 
behov stannar kvar i klassrummet och får en anpassad undervisning. Samtidigt har sju av 
åtta pedagoger elever som måste gå undan från lektionen för att det blir för mycket för 
dem. Praktiken går alltså emot teorin. Samtidigt gör det förändrade arbetssättet med 
struktur och tydlighet det lättare för elever med speciella behov att stanna kvar i 
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klassrummet. När de får gå undan en stund hinner de lugna ned sig och deras utbrott stör 
inte resten av klassen vilket påverkar arbetsron på ett positivt sätt. Samtliga pedagoger har 
elever i sin klass som behöver gå undan ibland och det tyder på ett kompensatoriskt 
perspektiv. Två av pedagogerna har elevassistenter till deras elever med särskilda behov. 
Detta gör att de särbehandlas och de övriga eleverna förstår att de är olik de andra. 
Individuella scheman används ofta till dessa elever och det gör också att de särskiljs från 
de andra. I det kompensatoriska perspektivet beror problemen på brister hos eleven. Här 
pratar man om elever med svårigheter som är medfödda. Skolan ska kompensera för 
elevernas olika förutsättningar samtidigt som hänsyn ska tas till deras olika förutsättningar 
och intressen. Brister måste identifieras och elever behöver kategoriseras. Det blir en 
positiv särbehandling av dessa elever genom att de tillförs resurser och på så sätt 
kompenseras för att nå samma mål som de övriga eleverna (Nilholm, 2012). 

Det finns alltfler forskningsresultat som visar på att inkludering av elever med olika 
funktionsnedsättningar in i den vanliga klassen ger positiva resultat för elevernas 
utveckling och lärande. Fokus skiftar alltså från individens anpassning till att miljön ska 
anpassas till olikheter bland elever när vi pratar om inkludering (Lutz, 2013). När 
pedagogerna använder sig av ett lågaffektivt bemötande så får dessa elever en större chans 
att hänga med i den vanliga undervisningen och på så sätt blir de inkluderade i den vanliga 
klassen.  
 
Inkludering handlar således om att det är normalt att vara annorlunda och olik andra. Att 
utveckla en inkluderande kultur innebär att man har fokus på värderingar, attityder och 
uppfattningar hos de som deltar i kulturen. Eleverna i klassen märker att en del elever är 
speciella och genom att använda sig av olika gruppstärkande övningar kan man få en 
gemenskap där alla deltar oavsett hur man är som person. 
 
6.2 Lågaffektivt bemötande – bra för alla elever 
 
I skolan upplevs ofta beteendeproblem som att det är eleven som har problem. I 
verkligheten är det oftast pedagogen som upplever elevens beteende som problem 
(Hejlskov Elvén, 2014). Det handlar om att få ner affektnivån hos eleven så att situationen 
snabbast möjligt går över och det åstadkommer man till exempel genom att backa, ge 
utrymme, undvika beröring, använda humor och behålla sitt lugn. För att pedagogen ska 
kunna leva upp till detta krävs det att det finns en relation mellan eleven och pedagogen så 
varningssignalerna för affekten är bekanta för pedagogen.  
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Lågaffektivt bemötande har alla pedagogerna hört talas om och de flesta använder det i 
större eller mindre utsträckning. Alla utom en har deltagit i en fortbildning i ämnet. Ingen 
av dem håller med om att det är någon låt-gå princip utan man arbetar kanske ännu mer 
med struktur och krav med de elever som är i behov av särskilt stöd. Det märks en tydlig 
skillnad i klassrummet sedan pedagogerna har börjat använda sig av lågaffektivt 
bemötande, det har blivit ett lugnare klimat och bättre arbetsro anser alla utom en som inte 
behöver använda metoden. Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa 
en pedagogisk miljö som är präglad av lugn och positiva förväntningar på eleverna vi 
arbetar med eller på annat sätt har ansvar för, i syfte att minska stress och 
problemskapande beteende. Det är viktigt att pedagogen är tydlig för att det ska ske ett 
lågaffektivt bemötande (Hejlskov Elvén & Sjölund, 2018). Samtliga pedagoger nämner att 
ha struktur och att vara lugn är något som gynnar alla elever. 
 
När man anammar detta arbetssätt så arbetar man med tre verktygslådor när det gäller 
problemskapande beteende: verktyg för hantering av svåra situationer utan att trappa upp 
konflikter, verktyg för utvärdering av vad som blev fel och verktyg för förändring så att 
det inte upprepas. I den första verktygslådan är det viktigaste verktyget lågaffektivt 
bemötande. I den andra verktygslådan finns det olika kartläggningsmodeller så vi 
upptäcker när utbrotten uppkommer och i den tredje finns en handlingsplan för att det inte 
ska ske igen (Hejlskov Elvén, 2015). Detta är något som ingen av pedagogerna använder 
sig av. De är fortfarande kvar i första verktygslådan då de regelbundet använder sig av 
lågaffektivt bemötande. Ett förslag till uppföljning är att fortsätta med att ge pedagogerna 
kunskap om de andra verktygslådorna. När man använder sig av alla tre stegen blir 
metoden något som leder till förändring istället för att som nu endast vara en metod där 
man undviker utbrott. 
 
Enligt Persson (2013) behöver pedagogerna använda både det kategoriska perspektivet 
och relationella perspektivet eftersom de ger olika sätt att förstå den enskilde elevens 
svårigheter. Samtliga pedagoger i studien använder sig av båda perspektiven när det gäller 
arbetet med lågaffektivt bemötande. 
 
Samtliga pedagoger har elever med autism i sina klassrum. Det som är kännetecknet för 
personer med autism är att de har ett annorlunda sätt att tänka än andra. Detta leder till att 
det är svårt för individen att förstå andra men även för andra att förstå varför personen 
med autism reagerar som den gör (Carlsson Kendall, 2015). 
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Som har sagts redan i uppsatsens inledning så skapades lågaffektivt bemötande som en 
metod för just de elever som har diagnos inom autismspektrat, men praktiseras nu mer 
brett (Lundbäck, 2017). Hejlskov Elvén hävdar att lågaffektivt bemötande är bra för 
många barn, inte enbart för barn med neuropsykiatriska diagnoser, även om det framför 
allt är viktigt att tänka på metoden då, (Lundbäck, 2017). Det är alltså en fördel för elever 
med autism om pedagogen använder sig av lågaffektivt bemötande men eftersom metoden 
innehåller ett pedagogiskt tänk som gynnar alla elever så är det ett arbetssätt man alltid ska 
använda oavsett vilka elever man har framför sig. 
 
6.3 Lågstadieskolans förändringsarbete 
 
Syftet med förändringsarbete är att stärka elevernas lärmiljö genom att ge praktiska råd till 
lärare och skolledare (Blossing, 2012). Det är viktigt att delge varandra av kunskaperna 
genom kollegialt lärande.  
 
På skolan jag undersökte har de inte haft en enda pedagogiskt träff under höstterminen, de 
deltar i specialpedagoglyftet från skolverket men där är det alltid givna ämnen som de 
diskuterar. När man har funderingar på sitt pedagogiska arbete är det något man lyfter i 
arbetslaget då man har planering tillsammans en gång i veckan. I den lärande 
organisationen är skolledarens viktigaste uppgifter att skapa en fördjupad förståelse av 
uppdraget hos medarbetarna, att utveckla en gemensam vision för arbetet samt att 
garantera kvaliteten i den pedagogiska verksamheten genom att leda det gemensamma 
lärandet om hur man ska kunna förverkliga uppdraget och visionen. Skolan som jag 
undersökte har bytt ledning och organisation detta läsår och specialpedagogen säger att det 
är därför som det inte har varit några pedagogiska träffar denna termin. 
 
Reflektioner om förändringsarbetet är en pågående process, ett arbete där man aldrig blir 
klar (Persson & Persson, 2012). I detta fall ges aldrig tillfällen till reflektion utan arbetet 
avslutas utan utvärdering eller kollegial diskussion. Pedagogerna upplever det som att 
förändringsarbetet blir hängande i luften då de aldrig får möjlighet till att knyta ihop 
säcken. 
 
6.4 Slutdiskussion 
 
Slutsatsen av min undersökning blir att pedagogerna använder sig av metoden och elever 
med autism gynnas av lågaffektivt bemötande. De blir lugnare och får lättare att följa med 
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i den ordinarie undervisningen då den är tydlig och strukturerad. Både pedagogerna och 
specialpedagogen ansåg att det var skillnad i klassrummet sedan man har börjat använda 
sig av metoden och eleverna som är i behov av särskilt stöd kunde i större utsträckning 
vara inkluderade i den vanliga undervisningen. Samtliga pedagoger var nöjda med stödet 
de får av specialpedagogen när det gäller deras pedagogiska arbete med elever i behov av 
särskilt stöd. 
 
Eftersom det handlar om ett socialt bemötande så har inga kunskapsmätningar gjorts så på 
så sätt vet jag inte om dessa elever gynnas av lågaffektivt bemötande. 
  
Ser man till de olika specialpedagogiska perspektiven som finns så använder sig samtliga 
pedagoger av det sociokulturella perspektivet som även kallas dilemma perspektivet då det 
är en blandning av det kompensatoriska och relationella perspektivet. Det är elever som är 
i behov av stöd som gjort att man har börjat använda sig av metoden och de anpassar 
undervisningen så att den blir tydlig och strukturerad. Detta arbetssätt gynnar alla elever i 
klassen och pedagogerna märker att det har blivit bättre arbetsro i klassrummet sedan man 
börjat använda sig av lågaffektivt bemötande. 
 
Jag vill avsluta med att utifrån Larsson (2018) säga att om barn inte klarar ”att uppföra 
sig”, så beror det på att omgivningens krav och förväntningar överstiger barnets förmåga. 
 
6.5 Förslag på fortsatt forskning 
 
Man skulle kunna göra samma undersökning på mellanstadiet för att jämföra om metoden 
har fått samma genomslagskraft där som den har på lågstadiet. För att fördjupa studien 
hade även ledningen på skolan kunnat intervjuas, men eftersom den är ny så var den inte 
verksam när förändringsarbetet ägde rum. Enkäter kunde användas för att bredda 
undersökningen och nå ut till fler informanter. Dessutom skulle en till specialpedagog 
kunnat intervjuas så att arbetet med lågaffektivt bemötande lärs ut av dem båda och inte är 
utav personligt intresse. Jag skulle även kunna göra observationer för att se hur 
pedagogernas beskrivning av arbetet ser ut i verkligheten.   
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor Pedagoger 
 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

2. Har du elever med autism i din klass? 

3. Hur bemöter du dem? 

4. Är du bekant med Lågaffektivt bemötande? 

5. Hur har du fått kunskap om den? 

6. Använder du dig av den metoden när dina elever med diagnos är i affekt? 

7. Märker du någon skillnad i deras beteende sedan du började använda dig av 

metoden? 

8. Anser du att du har stöd av specialpedagogen när det gäller Lågaffektivt 

bemötande? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor specialpedagoger 
 

1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

2. Arbetar ni med Lågaffektivt bemötande på skolan där du arbetar? 

3. Hur har personalen fått kunskap om den metoden? 

4. Stöttar ni dem på något sätt? 

5. Använder du dig själv av denna metod när du möter elever med diagnoser? 

6. Märker du någon skillnad hos eleverna när du använder metoden mot för när du 

arbetade traditionellt? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


