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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till huvudmän och personal på de skolor som deltog i studien. Jag vill även 

tacka min handledare Ola Lindberg för god återkoppling.  

Stort tack även till min familj som stöttat mig med en tyst och lugn hemmiljö när jag skrivit uppsatsen. 
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Sammanfattning 

 

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som implementerats i många svenska skolor de senaste 

åren som en metod för att hantera konfliktsituationer och barn med problemskapande beteende. 

Under senaste året har det pågått en diskussion inom skolan och även i media om det kan vara så att 

förhållningssättet orsakar problem i skolmiljön istället för att komma tillrätta med dem. Försvararna 

menar att det är ett felaktigt användande av förhållningssättet som ligger till grund för de ordnings 

problem som en del kopplar till implementeringen av lågaffektivt bemötande. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur implementationen av förhållningssättet kan gå till och 

hur det senare fungerar för de pedagoger som arbetar med det samt vilka resultat de upplever i 

skolmiljön.  

För att skapa kunskap om frågeställningen har en kvalitativ metod använts vid undersökningen där 

semistrukturerade individuella intervjuer har genomförts på fyra olika skolor och resultatet 

tematiserats och presenterats. 

Resultatet av studien visar att den grupp som fått bäst resultat har arbetat med ett metodologiskt och 

långsiktigt förhållningssätt i implementationen där personalen genom studiecirkel utbildat sig och 

skapat en gemensam strategi för att arbeta med förhållningssättet där de hanterar både 

konfliktsituationer och arbetet efteråt för att skapa en lärande process för att undvika att hamna i 

liknande situationer. Ytterligare en slutsats är att det är viktigt att arbeta med kommunikationen mot 

anhöriga så att en förståelse skapas för vad arbetssättet innebär. 

 

Nyckelord: Lågaffektivt bemötande, Problemskapande beteende, Specialpedagogik 
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Inledning 

 

Det finns barn i dagens svenska skola som inte uppvisar de önskvärda beteenden som förväntas med 

tanke på skolans normsystem, vilket leder till att vissa av dessa elever med ett utåtagerande beteende 

innebär problem för lärare då konfliktsituationer uppstår i skolan som kan vara svåra att hantera. 

 

Under de senaste åren har lågaffektivt bemötande kommit att få stort fäste i diskussionen om hur 

problemskapande beteenden hanteras, en del lärare har uppfattningen att det hjälper dem i det 

dagliga arbetet i konfliktsituationer  (Sandberg, 2019), medan andra är av uppfattningen att metoden 

leder till en skola i kaos  (Bruun, 2018). Förhållningssättet utvecklades för att hantera personer som 

när de var oroliga gick upp i nivå i känslointensitet. McDonnell (1998) beskrev tidigt  hur metoden går 

ut på att personen som ska hantera den oroliga personen förhåller sig på ett speciellt sätt, med låg egen 

känslointensitet, för att få minska den spända konfliktsituationen. Det som mest utmärker 

förhållningssättet är grundtanken om att ”barn gör rätt om de kan”, snarare än ”barn gör rätt om de 

vill”  (Elvén, 2019). Resonemanget är att konfliktskapande beteende uppstår i en försenad utveckling i 

förmågan att hantera vissa situationer, ett resonemang som först fördes fram av psykologen Ross W 

Greene (Greene, 2011). 

 

Det finns dock inte så många studier om hur det kommer sig att den här metoden anammats i många 

skolor eller om hur den tillämpas i praktiken och vad tillämparna har för erfarenhet av hur den 

fungerar som redskap för att bemöta den problematik den används för att lösa. 

I en sådan här liten studie går det inte att undersöka alla aspekter, varför valet har fallit på att 

undersöka utbildningsinsatsen som ges till personal som arbetar i skolan och hur de uppfattar att 

resultatet av implementation och exekvering blev. 

 

Metoden utvecklades och fick sitt genomslag vid hantering av personer med ADHD och olika andra 

neuropsykiatriska diagnoser som lätt kunde hamna i situationer där de på grund av hög 

känslointensitet riskerade att tappa kontrollen och skada sig själva och andra  (Hejlskov Elven & 

Sjölund, 2018). 

Förhållningssättet har de senaste åren fått stort fotfäste i Sverige även inom skolans värld, där många 

skolor lagt stora resurser på att utbilda personal och lärare i lågaffektivt bemötande, en tongivande 

person i diskussionen om lågaffektivt bemötande i Sverige idag är Bo Hejlskov Elven som menar att de 

lärare som är av åsikten att metoden inte fungerar inte har fått rätt utbildning i hur de skall använda 

den  (Kågström, 2016). 
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Utbildningssystemet i Sverige strävar efter en inkluderande pedagogisk ideologi och ”en skola för alla”. 

Dvs utrymme ska ges för mångfald och variation bland eleverna. Skolan som institution ska anpassa 

miljön, metoderna och pedagogiken till alla elever, snarare än att eleverna ska anpassa sig efter skolan.  

 

När det i media våren 2019 och även tidigare  publicerades artiklar i tidningar om att en spiral av ökat 

våld i olika skolor (Bruun, 2018) orsakades av att skolor introducerat lärare i lågaffektivt bemötande 

(Wallin, 2019) väckte det mitt intresse. En del argumenterade för att problemet var relaterat till 

invandring och mångkultur och att lågaffektivt bemötande inte passar i vanliga skolor och andra, t ex 

Bo Hejlskov Elvén som är en stor förespråkare av lågaffektivt bemötande, att orsaken i själva verket 

var att implementationen av förhållningssättet i själva verket var felaktig  (Elvén, 2019). Handlar det i 

själva verket om att personalen genom utbildning blir mer säker i hur de ska agera i konfliktsituationer 

vilket McDonnell (2008) undersökt och därmed blir bättre på att lugna ner elever? 

 

Utifrån ett pedagogiskt perspektiv är det relevant att fundera över om det kan ligga någon relevans i de 

båda argumenten, dvs hur relevant och applicerbart är förhållningssättet i en svensk grundskola och är 

det möjligt att implementationen lätt blir felaktig? 

Då detta är en uppsats inom pedagogik har jag valt att fokusera på argumentet att implementationen 

av lågaffektivt bemötande inom den svenska grundskolan inte varit tydlig nog med vad 

förhållningssättet innebär. 

 

Denna uppsats är mitt bidrag till att synliggöra problematiken, argumentationen och frågeställningen 

för andra pedagoger att bilda sig en uppfattning och skapa ett kunskapsmässigt ramverk för att 

diskutera och tolka var och när det är lämpligt att använda en metod som lågaffektivt bemötande och 

vad konsekvenserna kan vara. 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om uppfattningar bland lärare och 

personal i grundskolor som arbetar med förhållningssättet lågaffektivt bemötande. För att förstå det 

har skolor som tagit beslut om och implementerat lågaffektivt bemötande som förhållningssätt vid 

konfliktskapande beteende studerats. 

 

Grundfrågeställningen lyder: Hur bra fungerar implementationer av förhållningssättet lågaffektivt 

bemötande i grundskolan idag. Som hjälp för till att förstå det har grundfrågeställningen brutits ner 

till två delfrågor, nämligen: 

- Vilken fortbildning samt vilka praktiska erfarenheter har lärare och personal avseende 

lågaffektivt bemötande? 

- Vilka uppfattningar har de om för och nackdelar med lågaffektivt bemötande? 

 

Avgränsningar 

Denna studie begränsar sig till att skapa en förståelse för hur lärare uppfattar implementationen av 

lågaffektivt bemötande och dess effekter på deras arbetsplats. Studien tar inte hänsyn till geografiska, 

kulturella eller socioekonomiska faktorer eller skolornas sammansättning av elevunderlag. Studien 

begränsas till grundskolans elever och gör inget anspråk på att spegla effekter på gymnasieskolor eller 

förskolor. 
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Tidigare forskning och teori 

I detta kapitel gås tidigare forskning och teori igenom inom området igenom, dels vad som 

kännetecknar problemskapande beteende samt hur det hanterats historiskt. 

Historisk förändring i synen på barn 

Genom den svenska historien synen på undervisning och barn ändrats flera gånger. För 100 år sedan 

var familjerna stora och det fanns för lite utrymme för ett individperspektiv på fostran varken i 

hemmet eller i skolan. Det var genomgående att det fanns en acceptans i samhället för en auktoritär 

kontroll. Frykman och Löfgren beskriver det som att aga, fysisk bestraffning och barnarbete var varken 

olagligt eller en ovanlig form att kontroll för att komma tillrätta med problematiskt beteende  

(Frykman & Löfgren, 1979). Det var också möjligt för andra vuxna än föräldrar att fysiskt bestraffa 

andras barn. 

 

Under 1900-talet utvecklas utvecklingspsykologin och det kommer fram ett flertal modeller vilka 

beskriver barndomen utifrån olika utvecklingsstadier. Samtidigt minskar religionens betydelse i 

samhället och statens makt ökar och det skapas en nära koppling mellan politik och forskning. 

Under 1980-talet lades allt mer fokus på att titta på barnets egna förmågor där barnets egen 

kompetens lyfts fram och där de vuxna måste se och bekräfta barnets förmågor Lindgren (2003).  

 

I skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2005) framgår det att pedagogerna kontinuerligt bör diskutera 

och reflektera över sitt bemötande för barnen, de ska vara en god förebild. Pedagogerna ska även 

fundera kring hur de tack vare sitt bemötande och förhållningssätt kan bidra till barns utveckling och 

lärande. Alla barn är olika och enligt läroplanen skall verksamheten på förskolan anpassas efter detta. 

Skolans uppdrag är att främja lärande. Skolan ska även främja elevernas harmoniska utveckling, vilket 

omfattar elevernas välmående. 

 

Även barnkonventionen betonar vikten av att pedagoger diskuterar vilken barnsyn som påverkar deras 

bemötande och vilka konsekvenser det kan få i samspelet med barnet (FN, 2009). 

Problemskapande beteenden 

Hejlskov Elvèn  (2009) menar att innehållet i lärarutbildningen  inte tar tillräckligt  mycket hänsyn till 

hur barns problemskapande beteenden bör hanteras. Elvèn hävdar att pedagoger  använder metoder  

de  själva  blivit  hanterade  med  under sin uppväxt då de uppvisat avvikande konfliktbeteenden.  Med 

handledning  får personalen  möjlighet till att reflektera,  synliggöra  och  upptäcka  brister i deras eget  

bemötande  och  förhållningssätt  gentemot  barnen. 
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Leet och Mollin har undersökt hur CPS (collaborative and proactive solutions), samarbetsbaserad 

problemlösning kan hjälpa barn med problemskapande beteende  (Leet & Mollin, 2011). CPS är en del 

av den teori som Greene lyfter from som grunden i tankesättet bakom lågaffektivt beteende. 

En viktig kritik mot Greenes teorier som Leet och Mollin lyfter fram är att synpunkterna mot CPS är 

att dessa barn ofta har ärvt sitt problemskapande beteende från sina föräldrar. Då delar av CPS 

involverar föräldrarna menar författarna till artikeln att det är att lägga ett ansvar på föräldrarna som 

de inte klarar av om de också saknar samma kognitiva funktioner som barnet. De anser att metoden 

endast fungerar om föräldrarna har det som barnen saknar. Kritiken sätter ett intressant fokus på 

lågaffektivt bemötande då den även väcker frågan om hur metoden fungerar beroende på hemmiljön. 

 

McDonnell har forskat inom området lågaffektivt bemötande på barn med autismspektrumdiagnoser 

och var tidigt ute med att det är de bakomliggande problemen som måste lösas för att minimera risken 

för en eskalerande nivå av affekt  (McDonnell et al., 1998).   

Forskning visar att lågaffektivt bemötande är en metod som vänder blickarna mot omgivningen istället 

för mot individen  (McDonnell et al., 2008). Hastings (1997) menar att det är nödvändigt att rikta 

fokus mot påverkande faktorer för att identifiera och minimera problemskapande beteende. Som 

exempel tar Hastings upp faktorer som pedagogens egna värderingar och hur det i sin tur påverkar 

hens agerande och bemötande, vilket leder till att för att skapa en förändring är det av fundamental 

vikt att personalens förhållningssätt förändras för att affektnivån skall minska och därigenom skapa 

lugn. 

 

McDonnells forskning visar också att genom att personalen medvetet arbetar förbyggande med 

åtgärder då de identifierat problematiska faktorer i barnets omgivning, kan de förse eleverna med 

verktyg och strategier för att behålla sin kontroll och minska konfliktnivåer  (McDonnell et al., 2015).   

Att lågaffektivt bemötande skulle minska problemskapande beteende går inte att med säkerhet 

fastställa enligt McDonnell, men då personal tränas i förhållningssättet, får de ett gemensamt 

förhållningssätt med rutiner och strategier, blir de säkrare i sin hantering av individer i 

konfliktsituationer, vilket kan ha en positiv effekt  (McDonnell et al., 2008).  

 

Jiang och Jones har undersökt olika sätt att påverka barns utmanande beteende genom att förebygga 

det genom miljömässiga förändringar som att t ex minimera väntetider, olika gruppindelningar och 

inkludera och visualisera schemaläggningen för eleverna. Slutsatsen av deras studie är att planering, 

tydlig struktur och ledning är viktigt för att undvika problemskapande beteenden  (Jiang & Jones, 

2016). 

 

Men kan vi då behandla barn i vanlig grundskola utan diagnos på samma sätt som barn med diagnos? 

Hejlskov Elvén  (2009) lyfter själv frågan om att det är viktigt att uppmärksamma  personen bakom 

beteendet och att en pedagog inte kan ha samma förväntningar på beteendet hos ett barn utan diagnos 

som av beteendet hos ett barn med diagnos. 
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Samma konklusion landar även Kinge  (2000) i som lyfter argumentet att de vuxna som finns runt ett 

barn med problemskapande beteende behöver verktyg som hjälper dem att förstå de individuella 

behov som barnet har.  

 

Wadström (2004) menar att elever själva väljer ett utåtagerande beteende vid vissa situationer och att 

det inte alltid går att förklara med fysiologiska eller sociokulturella skäl. En anledning enligt 

Wadström kan t ex vara att eleven har svårt att verbalt uttrycka sig utan istället tar till fysiska 

uttryckssätt. En annan anledning han tar upp är att eleven väljer ett beteende utifrån vad omgivningen 

förväntar sig, vilket skulle kunna vara konflikt eller våld. Eller att eleven söker uppmärksamhet och 

bekräftelse, vilket kan vara en utskällning, genom sitt beteende om den inte får någon uppmärksamhet 

hemma. Aspelin har forskat om det relationella perspektivet som kan liknas vid teorierna om 

lågaffektivt bemötande, även han pekar på att faktorer som hemmiljö, elevens egenskaper och 

begåvning kan vara orsaker till problemskapande beteende och att det är obekväma och långsiktiga 

planeringar och strategier som är nödvändiga för att hantera sådana elever  (Aspelin, 2013).  

 

Duijvenvoorde (2008) har undersökt hur barn och ungdomar bäst lär sig och kommit fram till att barn 

under 11 år lär sig genom att lyckas, medan barn över 15 år mer lär sig av sina misstag, en slutsats 

Duijvenvoorde kommer fram till är att barn under 15 år inte lär sig genom att bli tillrättavisade utan 

att pedagogen istället bör förklara för dem hur de skall lyckas och därefter vid lyckat utfall berömma 

insatsen  (Duijvenvoorde et al., 2008). 

Inom forskningen råder delade meningar om vad som är det bästa sättet att hantera 

konfliktsituationer. Hastings visar i sin forskning på fördelarna med att ta konflikten direkt då det kan 

ha en positiv effekt på det långsiktiga förebyggande arbetet  (Hastings, 1997). McDonnell förespråkar 

istället att det viktiga är att inte eskalera affektnivån vid konflikter för att istället ta diskussionen vid 

ett senare tillfälle  (McDonnell et al., 1998). 

 

Metoder för att hantera problemskapande beteende 

Det finns ett flertal metoder där det finns empiri och forskning som tyder på att de ger resultat vad 

gäller att hantera och arbeta med problemskapande beteende. Nedan finns beskrivet ett par olika 

metoder som kan användas och hur de används, liksom en beskrivning på vad lågaffektivt bemötande 

är och hur det är tänkt att användas. 

Fysisk träning och aktivitet 

Det finns ett flertal argument för att fysisk träning för personer skulle kunna minska problemskapande 

beteende. Den fysiska träningen frigör till exempel specifika signalsubstanser, endorfiner, vilka kan 

påverkaindivider på ett positivt sätt vilket minskar det problemskapande beteendet  (Socialstyrelsen, 

2015).  Endorfinerna gör helt enkelt att individen mår bättre, vilket kan minska ambitionen att 

uttrycka obehag via problemskapande beteende. Ytterligare en teori är att den trötthet som följer av 

ökad fysisk ansträngning minskar utmanande beteenden. Österlind och Wright (2014) beskriver det 
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som att eftersom fysisk aktivitet är ett grundläggande behov bör det inte ses endast som en insats mot 

utmanande beteende utan som en del i ett förhållningssätt för ett bra mående  

Kognitiv beteendeterapi (KBT) 

KBT är ett samlingsnamn för terapimetoder som baseras på inlärningsteorier som behandlar hur 

beteenden formas i samspel med miljön. Syftet med KBT är att försöka ersätta de tankar, känslor och 

beteenden som inte är välfungerande för individen, med tankemönster som är mer funktionella. 

Ett centralt antagande är att förändringar av tanke-mönster kan ge känslomässiga förändringar och 

beteendeförändringar  (Socialstyrelsen, 2015).  

Tillämpad beteendeanalys (TBA) 

TBA kan användas när ett visst beteende väl har uppstått för att förhindra fortsatt problemskapande 

beteende. TBA inleds med en beteendeanalys, vilken ligger till grund för fortsatt insats. Utifrån denna 

analys ges individen stöd i att förvärva nya sociala förmågor och beteenden. Till exempel kan detta ske 

genom att använda olika typer av förstärkningsscheman för att uppmuntra positiva beteenden och få 

bort det problemskapande beteendet.  

Grunden är antagandet att alla beteenden sker i samspel med omgivningen och genom att förändra 

förutsättningar i omgivningen för en person kan personen då styras till att förändra sitt beteende  

(Socialstyrelsen, 2015). I början av metodens användning förekom straff. Detta är olagligt i Sverige och 

något som många länder även internationellt eftersträvar att avskaffa. 

Mindfulness 

Mindfulness används när ett beteende har uppstått och används för att förebygga fortsatt utmanande 

beteende. En viktig del av utförandet är att anpassa metoden till individens förutsättningar och att 

skapa en medvetenhet hos individen om beteendet. Individen lär sig därefter tekniker för att avleda sin 

uppmärksamhet från obehagliga känslor och stegvis träna på att acceptera situationer som upplevs 

som svåra och även att få återkoppling på hur situationerna hanteras (Socialstyrelsen, 2015).  

Lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som utvecklades i England under 1990-talet och har på 

senare år även introducerats i Sverige. Utgångspunkten i metoden kommer från teorier om 

affektreglering baseras på antaganden om att personer med intellektuell funktionsnedsättning har 

svårigheter att reglera affekt och därmed lätt påverkas av känslotillstånd andra befinner sig i .  

Det finns även teorier om att stress uppkommer på grund av en upplevd känsla av att kraven från 

omgivningen är för höga, vilket kan leda till utmanande beteende  (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Det lågaffektiva bemötandet kan användas både förebyggandet samt för att hantera en situation då det 

uppstått en konflikt med hög affekt. Det förebyggande arbetet utförs genom att pedagogen försöker 

anpassa krav och bemötande till individens behov, sinnesstämning och den aktuella situationen. 

Metoden går ut på att lära pedagogen att undvika att gå i konfrontation och att inte uppfattas som 

provocerande av individen. pedagogen får till exempel lära sig att reagera lugnt och behärskat, undvika 

potentiella triggers som direkt ögonkontakt, att stå för nära eller mitt emot personen och annat som 

kan upplevas som hotfullt och leda till eller förstärka det utmanande beteendet. Genom att inta ett 
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avslappnat kroppsspråk, eventuellt sitta ner och prata lugnt och kanske avleda med humor skall 

pedagogen avväpna en konfliktfylld situation för att sedan kunna analysera hur situationen uppstod 

och hur de kan undvika att hamna där igen. 

Forskningsläget kring lågaffektivt bemötande är ett relativt outforskat område där inga systematiska 

översikter eller primära studier finns av tillräckligt god kvalitet  (Socialstyrelsen, 2015). Det innebär att 

det inte går att dra några slutsatser om effekter av lågaffektivt bemötande på utmanande beteende hos 

vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, ej heller vilka effekter som finns på 

grundskoleelever. Det finns heller inga internationella riktlinjer och rekommendationer där 

lågaffektivt bemötande nämns som en specifik intervention vid utmanande beteende hos personer 

med intellektuell funktionsnedsättning  (Socialstyrelsen, 2015). Som jämförelse med TBA och KBT har 

lågaffektivt bemötande en direkt effekt i att lugna en situation, därefter kan en kombination av 

metoder användas för att komma tillrätta med problemskapande beteenden långsiktigt. 
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Metod 

Hermeneutik är enligt Fejes och Thornberg  (2009) lämplig att använda då syftet med studien är att få 

tillgång till informanternas egna upplevelser av fenomen samt när informanterna ska ges stort 

utrymme att själva välja vad de vill tala eller skriva om. Därmed kan hermeneutiken väl användas för 

att undersöka personals och lärares upplevelser av implementationen av lågaffektivt bemötande. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till inom den hermeneutiska forskningen är att den förförståelse som 

rapportförfattaren har i ämnet till viss del kan komma att påverka studien. De värderingar, fördomar, 

erfarenheter och önsketänkande som författaren har är en del av den hermeneutiska 

tolkningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2009). 

Till skillnad från positivismen, som gärna vill visa på absolut kunskap, mätbarhet, lagbundenhet, vilket 

inte passar i en undersökning där det viktiga är att undersöka och förstå attityder och upplevelser, 

passar hermeneutiken bättre som utgångspunkt för denna studie. 

 

Då denna studie handlar om att ta fram data om individers upplevelser och erfarenheter för att 

förklara ett fenomen, passar det bra att använda sig av en kvalitativ metod. 

 

Fejes och Thornberg  (2009) menar att kvalitativ forskning betyder att forskaren använder sig av 

kvalitativ data, som språkliga utsagor i form av texter, nedskrivna berättelser av observerade händelser 

eller inspelade intervjuer och videoobservationer. Därför har denna undersökning en kvalitativ design 

i det avseendet att jag har valt att använda text och ljud som datamaterial från intervjuer och samtal. 

 

För att bygga kunskap om frågeställningarna används semistrukturerade individuella intervjuer med 

respondenter från ett flertal olika skolor som implementerat förhållningssättet, intervjuguiden som 

använts återfinnes i Bilaga 1. Semistrukturerade intervjuer bidrar enligt Bryman till att 

intervjupersonen relativt fritt kan redogöra för sin uppfattning och förståelse om frågeställningen  

(Bryman, 2018). 

Intervjuerna tog ca 30 minuter och genomfördes på respondenternas arbetsplats. En enklare 

intervjuguide skapades för att skapa struktur under intervjuerna och för att se till så att alla 

respondenter fick samma frågor att utgå ifrån i sina resonemang. 

 

För att underlätta analysen av intervjuerna användes ljudinspelning och anteckningar, då det då är 

möjligt att kombinera ljud med anteckningar om sådant som inte kommer med på band men som ändå 

utgör en viktig del av analysen, som gester och kroppsspråk  (Wester, 2018). Samtidigt så undgår den 

som intervjuar risken att rada frågor, vilket kan göra att tempot blir för högt och intervjuaren riskerar 

att missa information som kommer i svaren. 
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Analys 

Det finns ingen generell hermeneutisk arbetsmodell eller arbetsgång när det gäller analys och 

tolkningsprocess inom hermeneutisk forskning enligt Fejes och Thornberg (2009). Forskare har olika 

ingångar och förförståelse och kan utifrån det välja olika angreppssätt för att förstå och tolka ett 

empiriskt material. Fejes och Thornberg (2009) menar att den hermeneutiska processen kan beskrivas 

som en spiral som på sin väg söker nya delar, dels gräver sig djupare ner i förståelsen. 

 

Dataunderlaget, kommer att analyseras genom en kvalitativ innehållsanalys, vilken är omfattande och  

beskrivs enligt Hjerm (2014), som en analys som kan bestå av bland annat enskilda samtal och 

fokusgruppintervjuer med blandgrupper av lärare och personal. 

Analysprocessen av intervjuerna behöver inte helt beskrivas som linjär men kan segmenteras i tre 

iterativa faser  (Hjerm et al., 2014):  

I) Kodning, koncentrering och kategorisering – där målet är att göra en reduktion av data 

II) Tematisering eller berättelse – där data presenteras 

III)  Summering – tolkning, verifiering och modellering 

 

Vid analysen av de olika intervjuerna är det även viktigt att kontextualisera, dvs att sätta sig in vem 

eller vilka sagt vad, vid vilken tid och miljö samt vilka insikter de kunde tänkas ha, dvs deras 

förståelsehorisont  (Thomassen, 2007). 

Urval 

De personer som intervjuades skulle vara personal som arbetar på skolor, där det tagits beslut om att 

arbeta med lågaffektivt bemötande, och där personalen även fått utbildning i förhållningssättet. 

Personalen skulle bestå av en blandning av lärare och fritidspedagoger som i det dagliga arbetet jobbar 

med barn och där konfliktsituationer uppstår. 

Ytterligare ett kriterium var att intervjupersonerna skulle ha arbetat minst två år på en skola för att 

kunna ha erfarenhet och en förmåga att reflektera kring sitt arbete på en mer professionell och 

långsiktig nivå. 

Urvalet av respondenter på individnivå utfördes på grundval av ovanstående kriterier av respektive 

huvudman. Detta av hänsyn till att huvudmannen i sin arbetsledande roll bäst har överblick över vilka 

som kan vara lämpliga respondenter samt vilka som har tid och möjlighet att vara med i studien. 

 

För att få till ett så brett representativt urval som möjligt som är hanterbart tidsmässigt inom ramen 

för en kandidatuppsats kontaktades 5 olika skolor via e-post där målet var att få möjlighet att intervjua 

3 personer på varje skola, totalt 15 respondenter.  Tyvärr var det bara möjligt att hinna med att 

intervjua personer vid 4 olika skolar, dvs totalt 12 personer då den sista skolan dröjde med svar. 

Konsekvensen av dröjsmålet var att det planeringsmässigt inte gick att schemalägga intervjuer på den 

sista skolan enligt den tidsplan som fanns för uppsatsen. 
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För att respondenterna, inte skulle vara påverkade av mitt synsätt eller påverkas av relationer mellan 

mig och dem valde jag att fråga huvudmän på skolor som jag inte hade någon relation till eller 

bekantskaper med anställda på respektive skolor. 

 

Sammanlagt har 12 personer intervjuats, dvs 3 personer per skola från 4 olika skolor, som genomgått 

utbildning inom lågaffektivt bemötande på olika sätt. 

8 av personerna arbetar som lärare och 4 arbetar som fritidspedagoger. Lärare och fritidspedagoger 

som intervjuats arbetar mot elever som går i årskurs 4-6 samt 7-9.  

 

Forskningsetiska betänkanden 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer, det innebär att 

öppna frågor ställs det finns gott om utrymme för respondenterna att utveckla och resonera kring sina 

svar. 

I undersökningar med enskilda intervjuer blir anonymitet lättare att uppnå än i t ex. intervjuer i 

fokusgrupper. Ett problem som Kvale och Brinkmann tar upp är att medverkande kan ställas för är att 

de kan känna svårigheter inför valet att avstå från eller att välja att inte svara på svåra eller känsliga 

frågor  (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket kan leda till att metoden kan uppfattas som mindre etiskt 

korrekt. Detta har jag angripit under mina intervjuer genom att jag försökt vara extra lyhörd inför 

signaler från respondenterna och jag har även försökt att förtydliga frågorna om jag märkt att svar 

dröjt eller uteblivit. 

Det finns risk att det uppstår vad Kvale och Brinkmann kallar en asymmetrisk maktrelation mellan 

intervjuare och respondent, det kan i värsta fall leda till att respondenten lämnar felaktiga svar, alltså 

svar som hen tror att intervjuaren vill höra  (Kvale & Brinkmann, 2014). Genom att vara medveten om 

risken för ovanstående problematik har jag försökt att vara objektiv i mitt förhållningssätt samt försökt 

att förmedla en bild av mig själv som objektiv till respondenten under och före intervjuer. 

 

Studien bör inte betraktas som etiskt problematiskt. De överväganden som kan göras är att 

anonymisera respondenterna och vilka skolor som varit med i resultatet och benämna samtliga 

intervjuade som pedagoger eller respondenter och inte särskilja dem som lärare och personal. 

Huvudmännen vid skolorna informerades om studiens syfte enligt det brev som återfinns i Bilaga 2. 

Samtliga respondenter informerades även muntligt i förväg om studiens syfte och gavs möjligheten att 

intervjuerna inte skulle spelas in om det upplevdes som känsligt. Samtliga respondenter var över 18 år 

och behandlas enligt SFS 2003:460, speciellt enligt 16 § där det framgår vilken information 

forskningspersonen skall få  (SFS, 2003) samt enligt forskningsetiska principer  (Vetenskapsrådet, 

1990).  

Författaren känner inte, eller har någon personlig relation eller koppling till varken personal eller 

elever vid de skolor som valts ut för studien. 
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Jag har under arbetet med intervjuer följt de fyra forskningsetiska krav som vetenskapsrådet ställt 

upp, dvs informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet  

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta för att skydda respondenternas integritet och för att alla ska känna sig 

informerade. Samtliga respondenter informerades även om nyttjandekravet, vilket innebär att 

informationen i studien enbart används för forskningssyfte. Studien följer även de uppdaterade 

riktlinjerna för god forskningssed från vetenskapsrådet (2017). 
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Resultat 

Här presenteras resultatet från de intervjuer som genomförts under studien. Data från de genomförda 

intervjuerna har strukturerats upp i olika teman med rubriker som korrelerar mot de övergripande 

frågeställningarna med studien.  

Vilken fortbildning samt vilka praktiska erfarenheter har lärare och 

personal avseende lågaffektivt bemötande? 

 

För att få en bild av frågan går jag nedan igenom vilken utbildning de fått inom förhållningssättet samt 

positiva och negativa upplevelser. 

Utbildning inom lågaffektivt bemötande 

I 3 av de 4 skolorna har personalen utbildats genom att de fått genomgå en kortare kurs eller deltagit i 

seminarium där de gått igenom de teoretiska delarna av vad förhållningssättet innebär kombinerat 

med praktiska övningar för hur de ska agera i olika situationer.  

Respondenterna lämnar här olika bilder av hur effektiva de upplever att dessa kortare 

utbildningsinsatser varit. En del har svårt att med ord återge vad som var viktigast under 

utbildningsinsatsen. De flesta har tydliga bilder av vad som var de viktigaste delarna som gåtts 

igenom. 

Även bilden av hur skolorna arbetat vidare efter genomförd utbildningsinsats är delad. Två av skolorna 

har tagit fram en handlingsplan för hur personalen skall applicera metoden, men respondenterna från 

en av skolorna uppger att de inte har arbetat aktivt med metoden alls efter utbildningsinsatsen. 

 

En av skolorna har använt sig av en bok som personalen använt i en studiecirkel, därefter har 

personalen upprättat en handlingsplan för hur de skall arbeta och vilka verktyg som behövdes. En 

reflektion var att detta sätt att implementera metoden på är att det varit grundligare och tagit mer tid 

och reflektion i anspråk av personalen. Den gruppen lyfter även upp vikten av att ha en samsyn på hur 

barn med konfliktskapande beteende skall hanteras, något som även tas upp av skolverket riktlinjer, 

som poängterar vikten av samsyn då de skriver att personalen bör reflektera kring sitt egna 

förhållningssätt  (Skolverket, 2005).  

 

Av intervjuerna framgår att samtliga upplever det som att utbildningsinsatserna har varit positiva i 

den bemärkelsen att det har blivit lättare att kommunicera kollegor emellan om själva fenomenet 

problemskapande beteende. En del uttrycker det som att de fått en gemensam vokabulär eller 

gemensam syn på en problematik och en vilja att dela framgångsfaktorer för hur den kan bemötas och 

hanteras.  
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Flera av respondenterna tar även upp frågan om att det i mycket handlar om hur skolans ledarskap 

hanterar förändringar och leder arbete. 

Vilka uppfattningar har de om för och nackdelar med lågaffektivt 

bemötande? 

Uppfattning om metoden 

För att förstå respondenternas förståelse för förhållningssättet har jag bett dem att nämna olika 

metoder som ingår som en del av vad som kategoriseras som lågaffektivt bemötande, vilket beskrivs i 

kapitlet Lågaffektivt bemötande.  

Samtliga respondenter räknade upp ett flertal metoder korrekt som kan kategoriseras som hur en 

aktuell konfliktsituation skall hanteras, men det var bara 3 av de 12 intervjuade som tog upp 

perspektivet att det var viktigt att lära sig av en konfliktsituation och arbeta proaktivt för att inte 

hamna i samma situation igen. Detta är något som Hejlskov även tar upp i sitt försvar av metoden  

(Elvén, 2019), att det är en avgörande del för hur framgångsrik implementationen blir att personalen 

lär av situationen och förbättrar rutiner och bemötande så att de minskar risken för att hamna i 

samma situation igen. 

 

En återkommande kommentar från flera av respondenterna var att det är svårt att konkret säga vilket 

resultat som uppnåtts, då alla elever som de arbetar med är individer och det av den anledningen är 

svårt att jämföra. En del elever reagerar bra på förhållningssättet, medans andra inte svarar alls. 

Upplevda positiva effekter av metoden 

Samtliga respondenter upplevde att deras kompetens och medvetenhet inom området 

problemskapande beteende hade höjts samt att de reflekterade mer över sitt eget beteende i olika 

konfliktsituationer. En del lyfte upp att det inte bara var i den professionella miljön i skolan som de 

börjat tänka annorlunda utan även i det privata livet i umgänge med t ex egna barn, partners eller 

föräldrar. 

 

De som arbetat med metoden ur ett studiecirkelperspektiv tog upp att en positiv effekt av deras 

implementationssätt var att alla i personalen hade diskuterat igenom metoden tillsammans och fått ett 

gemensamt förhållningssätt till hur de skulle hantera problemskapande beteende samt tillsammans 

kunnat arbeta fram verktyg för att hantera situationer. Just samsynen och en gemensam 

handlingsplan upplevde de som positivt stärkt deras arbetsmiljö i termer av att de kände sig tryggare i 

hur de skulle hantera konflikter.  

 

En respondent lyfte upp att en viktig sak är när det är möjligt välja vid vilken tidpunkt som det är 

lämpligt att ta en konflikt. Dvs insikten att det går att välja att ta en konflikt vid tidpunkten då det 

konfliktskapande beteendet visar sig, eller att faktiskt välja att lugna ner situationen och arbeta 

långsiktigt med beteendet. Som exempel tog hen upp situationen när elever har keps på sig och vägrar 

ta av den vid tillsägelse, en situation som lätt kan skapa konflikt. Då är det möjligt att välja att 
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diskutera det dels i grupp men även separat under lugnare former vid ett senare tillfälle för att försöka 

förändra beteendet på sikt. 

Upplevda negativa effekter av metoden 

En reflektion som en av respondenterna gjorde var att en del av de metoder som hör till 

förhållningssättet, som att backa, tala lugnt och undvika ögonkontakt kan fungera på barn som tappat 

kontrollen, men det kan ibland vara svårt att skilja på när en elev just tappat kontrollen eller bara vill 

provocera. När det kommer till en sådan situation blir slaget snabbt förlorat om hen använde sig av 

förhållningssättet, då eleven går ur situationen med en insikt om att de vunnit konflikten. Resultat blir 

att det negativa och oönskade beteendet riskerar att förstärkas. 

 

Enligt en respondent var upplevelsen att förhållningssättet fungerar bra så länge som hen känner 

eleven, vilket kräver att pedagogen kan lägga ner den tiden som krävs för att verkligen lära känna sina 

elever. En erfarenhet var att när hen gör inhopp i olika klasser och det uppstår konfliktsituationer med 

elever som hen som lärare inte känner sedan tidigare är det mer osäkert att det fungerar på ett önskat 

sätt. 

 

En kommentar som togs upp av flera respondenter var att många elever undviker att hamna i 

konfliktsituationer, samtidigt så finns det elever som tycks söka konflikter med andra elever samt med 

lärare och att detta kan bero på att eleven upplever att det ger sociala fördelar att upplevas som tuff 

och kanske rebellisk av sina vänner. Detta är något som Wadström förklarar genom att eleven själv 

väljer ett beteende som den upplever betingar fördelar  (Wadström, 2004). Det kan t ex vara att 

pedagogen ger eleven förtur eller prioriterar elevens behov före gruppens. Wadström menar att om 

inget görs åt ett sådant beteende kommer det att följa med individen upp i vuxen ålder. 

 

Hur har miljön på skolan förändrats efter implementation av förhållningssättet? 

Den fråga som splittrar respondenterna mest är frågan om hur beslutet att implementera 

förhållningssättet påverkat miljön i skolan. Ungefär hälften av respondenterna upplever det som att 

det blivit lugnare i skolan, men hälften upplever att det blivit stökigare och att det är svårare att kunna 

hantera problematiska situationer. 

Ett exempel på hur beskrivningarna skiljer sig är t ex en respondent som uttryckte sig med att ”Dom 

flesta barnen märker ju ingen skillnad då de uppför sig bra”, medans en annan respondent menade att 

”Det är synd om de övriga barnen som fått en stökigare skolmiljö”. 

 

En ytterligare faktor som flera respondenter lyfter fram är vikten av att skolan är tydlig med hur den 

arbetar med problemskapande beteende mot föräldrar. Som en pedagog uttryckte det 

”Kommunikation till föräldrarna om arbetssättet är viktig, då de reagerat på vad deras barn berättat 

hemma om vad som hänt vid konflikter i klassrummet, dvs att lärarna backar och ber de andra 

eleverna lämna klassrummet, de ser ju inte fortsättningen”. 
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Flera respondenter upplever att dylika berättelser sänder ut ett budskap om att skolan har ett större 

problem med disciplin och ordning än vad som i själva verket är fallet. De menar att det är viktigt att 

skapa en förståelse på flera fronter om varför en elev agerar som den gör och att det finns ett längre 

perspektiv och efterarbete än bara hur en konflikt hanteras där och då i klassrummet. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet från de genomförda intervjuerna och analyserna att diskuteras och 

kopplas ihop med den forskning som presenterats i teoridelen. 

 

Vilken fortbildning samt vilka praktiska erfarenheter har lärare och 

personal avseende lågaffektivt bemötande? 

 

Personalen har genomgått utbildningsinsatser genom att antingen deltaga i kurser och seminarier eller 

att personalen deltagit i en gemensam studiecirkel med litteratur i ämnet gemensamt utbildat sig. 

Gemensamt för respondenterna i studien var att de upplevde att den utbildning de fått hjälpt dem att 

hantera konfliktsituationer, något som ligger i linje med den forskning som McDonnell (2008) bedrivit 

och där han visar att en positiv effekt av utbildningen kan vara just en upplevd säkerhet i 

konfliktsituationer. 

 

Det rådde även en samsyn bland respondenterna om att det blev lättare att diskutera problematiken 

med konfliktsituationer tillsammans med kollegor då det fått en gemensam vokabulär och 

gemensamma insikter i hur de kunde planera arbetet med att hantera elever som lätt hamnade i 

konfliktsituationer, något som även påverkade arbetsmiljön. Det ligger i linje med Jiang och Jones 

(2016) forskning som belyser vikten av planering, tydlig struktur och ledning som viktiga aspekter för 

att undvika problemskapande beteenden.   

Den grupp som arbetat i form av studiecirkel gav uttryck för att ha en större samsyn för hur de 

arbetade med förhållningssättet, detta kan vara en effekt av att deras utbildningsinsats sträckt sig över 

en längre period av tid och därigenom givit upphov till fler reflektioner och diskussioner för hur de 

gemensamt skulle utforma sitt arbetssätt. 

 

Respondenterna var även överens om att det är viktigt att skolan tar ett helhetsgrepp och sätter upp ett 

ramverk för hur de skall arbeta med metoden som accepteras av alla, liksom att skolan och personalen 

kommunicerar klart och tydligt till målsmän hur pedagogerna arbetar med metoden, för att minimera 

missförstånd.  Här har vi ett exempel på hur den pedagogiska processen måste ta tid och itereras över 

tid för att kunna återkoppla och förbättra, ett koncept som känns igen från den hermeneutiska cirkeln  

vilket Fejes och Thornberg refererar till som en grund i lärandet (2009). 

Det är även viktigt att under implementationen av ett sådant förhållningssätt vara transparent även 

med föräldrarna. Något som även styrks av forskningen av både Leet och Mollin (2011) samt 

Wadström (2004), vilka tar upp att hänsyn måste tas till att beteendet kan ärvas från föräldrarna och 

hemmiljön. Även Hejlskov intar en liknande ståndpunkt i sitt resonemang att uppmärksamma 

personen bakom individen  (Elvén, 2019). 
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Inom forskningen råder det delade meningar om hur och när konflikter skall tas, Hastings (1997) 

menar att pedagogen bör ta konflikten direkt och McDonnell (1998) ser det som en risk som påverkar 

det långsiktiga arbetet. Samma sak kunde observeras av de intervjuade där en del upplevde att det 

hjälpte i kommunikationen  med vissa elever att ta själva konfliktdiskussionen vid ett senare tillfälle 

för att istället försöka lugna ner själva situationen medans en del menade att en del elever uppfattade 

den lågintensiva hanteringen som att personalen gav med sig och att förhållningssättet då inte gav 

önskad effekt, något som Wadström (2004) lyfter fram med att det är viktigt att förstå och känna till 

faktorer som kan påverka elevens agerande som hemmiljö, elevens egenskaper och begåvning. 

 

Vilka uppfattningar har de om för och nackdelar med lågaffektivt 

bemötande? 

 

Att arbeta aktivt och långsiktigt med metoden och ta ett större holistiskt perspektivt vid 

implementationen som flera respondenter ger uttryck för som en framgångsfaktor för lyckade resultat 

ligger i linje med vad barnkonventionen uttrycker med att det är viktigt att alla som arbetar med barn 

har en kontinuerlig diskussion om vilken barnsyn det är som påverkar deras bemötande  (FN, 2009). 

Vikten av att ha en strategi och en långsiktig planering och att våga ta jobbiga beslut är något som även 

Aspelin (2013) lyfter fram som nödvändigt för att hantera utåtagerande elever.  

 

Skolverket tar upp att utbildningen skall anpassas till individer  (Skolverket, 2005), något som av 

många av respondenterna lyfter upp att  metoden hjälper dem att göra, samtidigt finns det en 

kluvenhet till vems individuella behov som tillfredsställs när de i en problematisk situation väljer att 

enligt förhållningssättet, skicka ut en hel klass ur klassrummet för att en individ har ett problematiskt 

beteende.  

Det kan vara viktigt att reflektera över risken för att utbildningen anpassas negativt för majoriteten av 

de lugna elever som utestängs från sin utbildningslokal på grundval av hur pedagogen väljer att 

hantera ett barns beteende? Wadström (2004) tar upp detta som en risk då eleven i konflikt kan 

uppleva det som en bekräftelse på att hen prioriteras över gruppen, vilket förstärker ett negativt 

beteende.  

Vilka normer är det som avgör vad som är ett problemskapande beteende och vilka normer är det som 

pedagogen försöker förmedla i problematiska situationer?  

 

I samhället idag sker det konflikter av olika slag och att hantera sociala konflikter utanför skolan 

genom lågaffektivt kan vara både positivt om det lyckas men även riskabelt om det misslyckas. Utifrån 

ett auktoritärt perspektiv kan vi som pedagoger ställa frågan om det är en del av utbildningen att 

eleverna skall lära sig att hantera problemsituationer genom att observera exempel som fungerar inom 

skolans trots allt skyddade miljö? Vilka konsekvenser på samhället kan det få i ett längre perspektiv? 

Vilket läge skulle sådana elever hamna i vid mötet med andra som hanterar konflikter på nivåer med 

högre affekt? 



Björn Rappe 

Kandidatuppsats Pedagogik, 15hp Vt 2019 

 

 

24 

Metoddiskussion 

Under arbetets gång fick jag god respons på de utskick jag gjort där jag sökte skolor med rätt profil, 

dvs skolor som arbetat med förhållningssättet. Dessvärre tog många skolor god tid på sig att svara på 

min förfrågan vilket innebar att jag bara hann med att intervjua pedagoger vid 4 skolor under det 

tidsfönster jag hade planerat för intervjuer.  

 

Bryman (2018) beskriver en teoretisk mättnad som kan uppstå när det inte längre ges någon ny 

information till forskaren oavsett hur många fler respondenter som används. Det hade varit möjligt att 

komplettera med ytterligare intervjuer under färdigställandet av rapporten, men då jag under de sista 

intervjuerna observerat en mättnad i de svar jag fick, togs beslut om att avbryta intervjuerna. Då jag 

ändå fått fram ett flertal perspektiv med kvalitativa uppfattningar på varje frågeställning som gav en 

nyanserad bild av svaren på frågeställningen, samt bekräftar att frågeställningen var bred nog för att 

ge upphov till reflektion bland respondenterna. Det är inte säkert att det är ett fullständigt 

uttömmande svar, det kan finnas mer variation, men det är utanför ramen för denna uppsats kriterier. 

 

En annan aspekt som tas upp av Staffan Larsson är att vid ett omfattande material, som vid 

semistrukturerade intervjuer, riskerar analysen, av tidsbrist inte minst, att bli ytlig, vilket 

underminerar iden med hela arbetet  (Larsson, 1986). Vid en ytlig analys, försvinner poängen med en 

kvalitativ undersökning, eftersom risken ökar att undersökningen då inte finner något nytt, utan 

endast ser det som tidigare varit känt eller varit möjligt att räkna ut.  

 

Min bedömning var att de sista intervjuerna inte tillförde så mycket ny kunskap till de frågeställningar 

jag hade, utan beslutet var att inte utföra de återstående intervjuerna, dvs de 3 sista intervjuerna på 

den femte skolan, för att istället fokusera tiden på sammanställning och analys. 

 

Fortsatta studier 

Denna studie är gjord med en kvalitativ metod vars syfte är att skapa förståelse och bygga kunskap 

kring förhållningssättet och utbildningen. För att kunna skapa generaliserbara resultat skulle det vara 

av värde att även genomföra en bredare kvantitativ studie på ett större antal respondenter. Inte bara 

nationellt i Sverige utan även ett större urval, kanske på nordisk, europeisk eller global nivå. 

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv hade det även varit intressant att vidare undersöka vad det finns för 

möjligheter till interaktiva utbildningar inom området och hur de har fungerat. Då det handlar om ett 

ämne som behandlar just den mänskliga interaktionen mellan individer i grupp kan det vara svårt att 

förmedla och få till stånd bra övningar i interaktiva utbildningar. 
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Bilaga 1. Intervjuguide. 

Vad har ni fått för utbildning inom lågaffektivt bemötande? 

 

Hur hanterar ni konfliktsituationer?(Bocka av vilka punkter respondenten nämner  (Elvén, 2019)) 

Nedan finns ett par punkter som brukar sägas ingå i förhållningssättet. Notera hur många punkter 

som uppfattats av respondenten och som hen kan återge. 

 Reagera lugnt och behärskat. 

 Undvik ögonkontakt vid konfliktrisk. 

 Undvik beröring när en elev är upprörd. 

 Respektera det personliga utrymmet. 

 När du känner behov av att gå framåt, gå två steg baklänges. 

 Ställ dig aldrig mitt emot eleven. 

 Undvik att markera dig, t.ex. genom att spänna dina muskler. 

 Sätt dig, gärna på golvet. Då tar du mindre plats i elevens medvetande. 

 Prata lugnt i inledningen av förloppet. Om eleven förlorar kontrollen ska du inte prata alls. 

 Ge dig. Att ge sig handlar inte om att ge sig varje gång eleven vill något annat än vi. Ofta 
handlar det om att rädda en situation. 

 Avled, humor är effektivt i detta sammanhang. 

 

Hur upplever du att förhållningssättet fungerar? 

 

Hur upplever du att stämningen i skolan var: 

- Före implementation av lågaffektivt bemötande 

- Efter implementation av lågaffektivt bemötande 
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Bilaga 2. Informationsbrev. 

Hej, 

 

Jag studerar pedagogik på kandidatnivån på Umeå universitet och jag kommer under våren att skriva 

en C-uppsats som handlar om hur personal upplever implementationen av förhållningssättet 

lågaffektivt bemötande. 

Jag skulle vilja intervjua tre personer ur er personal som genomgått utbildning inom ämnet och som 

kan tänka sig att bli intervjuade under ca en timmes tid per person. 

Intervjuerna kommer att spelas in, men det är möjligt att undvika det om intervjupersonen inte vill 

vara med på ljudupptagning. Alla namn och skolor kommer att anonymiseras i rapporten. 

 

Mvh, 

Björn Rappe 

 

 

 

 


