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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka metoder och strategier att tillämpa i bemötandet och 

hanteringen av elever med problemskapande beteende. Vi ville främst titta på metoder och åtgärder 

utifrån de specialpedagogiska perspektiv som presenteras i kursen specialpedagogik på 5 hp vid 

Uppsala universitet. Vi ville även få in ett alternativt synsätt på ämnet som vi kommit i kontakt 

med under den verksamhetsförlagda utbildningen – det lågaffektiva bemötandet. Att arbeta 

lågaffektivt innebär att lärarens pedagogik präglas av lugn och positiva förväntningar på elever med 

syftet att minska stress och problemskapande beteende. Förutom att hitta olika metoder och 

strategier ville vi undersöka dess teoretiska bakgrunder och definiering av problemskapande 

beteende för att få en förståelse för uppkomsten till dessa. Detta resulterade i en litteraturstudie 

där vi genom komparativ metod och tematisk analys jämförde ett kategoriskt och ett relationellt 

perspektiv på specialpedagogik, samt lågaffektivt bemötande, utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv. Resultatet av studien visar på att ett lågaffektivt bemötande beaktar såväl helheten och 

delen bakom elevers uppvisade problembeteenden, medan ett relationellt perspektiv tar större 

avstamp i helheten men riskerar att missa den individuella faktorn i. Ett kategoriskt perspektiv 

visade sig vara för snävt och kan inte synliggöra en helhetsbild av elevens problemskapande 

beteende och det specialpedagogiska behov som krävs. Studiens resultat påvisar inte vilka metoder 

eller åtgärder som är rätt eller fel då detta är kontextuellt samt för komplext för att det ska finnas 

ett enda sätt som kan appliceras på alla elever i alla situationer.  

 

 

Nyckelord: Problemskapande beteende, lågaffektivt bemötande, systemteori, specialpedagogik, 

elevbemötande.  
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1. Inledning 

De specialpedagogiska kunskaper som lärarstudenter på grundlärarprogrammet ska tillgodogöra 

sig ingår i en kurs på 5 hp. Kursen har i dagsläget lästs av en av studiens författare, vidare benämnd 

som F1, på Uppsala universitet under vårterminen 2017. Kursen behandlade huvudsakligen två av 

specialpedagogikens vetenskapliga huvudperspektiv; det kategoriska och det relationella 

perspektivet. Kursen innefattade några strategier och metoder för att bemöta och hantera elever 

som uppvisade svårigheter på olika sätt utifrån vardera perspektiv. 

  

Den andra författaren till studien, vidare benämnd som F2, kom under sin verksamhetsförlagda 

utbildning, fortsättningsvis förkortat VFU, i kontakt med en specialpedagogisk metod som kallas 

lågaffektivt bemötande, något som både klasslärare och specialpedagoger tillämpade. Att arbeta 

lågaffektivt innebär att lärarens pedagogik präglas av lugn och positiva förväntningar på elever med 

syftet att minska stress och problemskapande beteende. Metoden användes särskilt i fall där elever 

på olika sätt uppvisade problemskapande beteenden i skolmiljön vilket väckte vårt intresse för hur 

just dessa elever kan bemötas utifrån olika metoder och perspektiv. När vi senare samtalade med 

andra lärarstudenter om våra upplevelser av VFU kom det fram att flera kommit i kontakt med 

lågaffektivt bemötandet under sin VFU. Vi blev fundersamma över att en, i skolverksamheten, 

välkänd metod, inte nämns under lärarutbildningen. Särskilt eftersom flera studenter uttryckt att 

de under utbildningen saknar konkreta strategier och metoder för att bemöta elever med 

problemskapande beteende. Under F2s VFU tillämpades lågaffektivt bemötande av handledaren, 

som är klasslärare helt utan specialpedagogisk utbildning. Handledaren ansåg att metoden 

underlättade hanteringen av elever med problemskapande beteende, samt att den inbringade en 

känsla av kontroll över problematiska situationer. 

1.1 Didaktisk relevans 

Med hänvisning till grundlärarprogrammet vid Uppsala universitet, där problembeteenden främst 

uppmärksammas i kursen i specialpedagogik, har vi valt att undersöka specialpedagogiska metoder 

och strategier för att bemöta och hantera elever som uppvisar denna typ av beteende. Om 

specialpedagogiska metoder, strategier eller åtgärder finns att tillgå för all skolpersonal, oavsett 

utbildning varför vet vi som blivande lärare inte mer om detta? Med en sådan frågeställning utgår 

denna litteraturstudie från tesen att om man redan som lärarstudent bekantas med metoder för 

bemötande och hantering av elever som uppvisar problemskapande beteenden kan det, i ett vidare 

perspektiv, leda till ökad professionell kompetens samt en känsla av kontroll för lärare. Det kan 
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 även underlätta inkluderingen av elever i den ordinarie klassrumsmiljön. Därför är det värdefullt 

för omvärlden att undersöka och få kunskap om vilka sådana metoder och strategier som finns att 

tillgå för att bemöta och hantera elever med problemskapande beteenden. 

1.2 Arbetsfördelning 

Mestadelen av texten i denna studie har skrivits gemensamt av Maria Lagnebratt och Emma 

Järvenpää. Tidigt i studiens skede delades arbetet upp för att utnyttja tiden så effektivt som möjligt, 

vilket har resulterat i att avsnittet Forskningsöversikt har skrivits av Maria medan avsnitten Metod 

och Teori har skrivits av Emma. Under arbetets gång har mindre indelningar skett när texten har 

skrivits, vi har däremot alltid gått in i varandras texter och omformat dessa, dels för att få ett 

enhetligt språk och koherens, dels för att båda skulle vara insatta i arbetets alla delar. Vad gäller 

analysen kom vi gemensamt fram till analyskomponenter att utgå från, och fyllde i dataextrakt 

individuellt för att sedan diskutera och sammanföra extrakten. Efter detta författades en gemensam 

analystext som omarbetats av båda författare.  
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2. Bakgrund 

Under detta avsnitt ges en grundläggande översikt till de styrdokument som påverkar skolans 

förhållningssätt till specialpedagogik och elever. Definitionen av begreppet problemskapande 

beteende förklaras även utifrån Nationalencyklopedin och det fastställs vilken definition som 

senare kommer att användas i studien.  

2.1 Styrdokument  

Som grund till det svenska utbildningsväsendets förhållningssätt till specialpedagogik och skollagen 

ligger internationella konventioner och överenskommelser, såsom Barnkonventionen och 

Salamancadeklarationen (Skolverket 2016). 1989 godkändes Barnkonventionen av Förenta 

Nationerna och 1990 skrev Sverige på att förbinda sig till dess regler. Barnkonventionen är en 

organisation som arbetar för barns rättigheter i hela världen och dess bestämmelser syftar till att 

fastställa en universell definition över vilka rättigheter barn har (Nationalencyklopedin, 

Barnkonventionen; UNICEF, Barnkonventionen). I Salamancadeklarationen fastslås 

handlingsramar för specialpedagogiska åtgärder vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd 

(Unesco 2006). 

 

I skollagens 1 kapitel 8 § (SFS 2010:800) uppmärksammas diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

som främjar alla elevers möjligheter och rättigheter till utbildning oavsett funktionsnedsättning. 

Om elever på något sätt befaras att inte uppnå kunskapskraven eller om det visar sig att de på något 

annat sätt uppvisar skolsvårigheter ska utredning göras enligt skollagens (SFS 2010:800) tredje 

kapitel 7 § och 8 §. Vidare menar lagens 8 § att om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt 

stöd ska det ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Under 11 § kap 3 (SFS 2010:800) står det 

att om det finns särskilda skäl får eleven undervisas i en annan undervisningsgrupp än den eleven 

vanligtvis tillhör. Den svenska skolan grundas i ett förhållningssätt som bygger på demokratiska 

och medmänskliga värden vilket resulterar i målet att alla elever ska inkluderas i en gemenskap där 

de kan känna full delaktighet (Skolverket 2011, s. 7). Enligt Skolverket (2016) är 

specialpedagogikens roll i skolan att verka för en inkluderande, främjande och stärkande pedagogik 

och den förväntas även förebygga exkludering av elever. Undervisningen måste därför sträva efter 

att anpassa och väg upp skillnader och olikheter mellan elever, så att alla når skolans kunskapsmål 

inom den ordinarie verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Det finns dock olika vägar att 

nå målen och därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla elever (Skolverket 2011, s. 8) 

I grundskolans läroplan betonas att särskild hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och 



 

 8 

behov samt att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå utbildningens 

mål (Skolverket 2011, s. 8). Därför kräver undervisningen anpassning och pedagogiskt medvetet 

utformade lärmiljöer. Extra anpassningar eller särskilt stöd kan ibland vara nödvändigt att ge under 

kortare eller längre tid (Skolverket 2016). Utbildningen ska med andra ord främja alla elevers 

utveckling och inspirera till ett livslångt lärande. 

2.2 Problemskapande beteende 

För att ta reda på hur problemskapande beteende definieras enligt det svenska språket har 

Nationalencyklopedin använts med sökorden “problem” och “beteende” separat. Någon 

förklaring för termen problembeteende eller problemskapande kan dock inte hittas. 

  

Ett problem beskrivs i Nationalencyklopedin som “någon svårighet som det krävs ansträngning att 

komma till rätta med” eller en “uppgift som kräver tankearbete och analytisk förmåga speciellt i 

vetenskapliga sammanhang men även något allmännare” (Nationalencyklopedin, problem). Ordet 

beteende förklaras som ett “iakttagbart sätt att uppföra sig hos person eller djur, i motsats till inre 

(själsliga) processer” och hänvisar även till ordet beteendenyans i psykologiska och andra 

vetenskapliga sammanhang (Nationalencyklopedin, beteende). Som utvecklande alternativ vid 

sökning på beteende uppkommer bland annat termen avvikande beteende, som kan sammanfattas som 

ett beteende som avviker från den normalitet och social ordning som råder inom gruppen eller 

samhället (Nationalencyklopedin, avvikande beteende). Att sammanföra de två begreppen blir 

därmed ett iakttagbart sätt att uppföra sig som skapar någon svårighet som det krävs ansträngning 

för att komma till rätta med. 

  

I denna litteraturstudies kommande avsnitt syftar begreppen problembeteende och 

problemskapande beteende som utåtagerande uppföranden, såsom verbal eller fysisk aggressivitet. 

Begreppet avser även störande beteenden som kan skapa osunda konflikter eller på olika sätt störa 

undervisningen. Orsakerna till att elever uppvisar problemskapande beteende kan vara att de 

egentligen är i behov av särskild stöd eller specialpedagogisk metod. När vi använder oss av 

begreppet tar vi ingen hänsyn till orsakerna till problembeteende, däremot undersöker studien hur 

begreppet förklaras utifrån kategoriska och relationella perspektiv, samt lågaffektivt bemötande. 
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3. Forskningsöversikt 

Som indikerats utgår studien från att insikter i specialpedagogiska kunskaper kan underlätta 

bemötandet av elever med problemskapande beteende. En avgörande faktor vid 

litteratursökningen har varit att fokusera på forskning inom två specialpedagogiska perspektiv, det 

kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. Vi har även undersökt forskning om 

metoden lågaffektivt bemötande. Nedan presenteras ett nedslag i specialpedagogisk forskning och 

den aktuella debatten, samt en överblick över några av forskningens olika syften då detta är relevant 

för studiens undersökande av metoder och strategier. Forskningsöversikten visar även vilken 

påverkan politik, lagstiftning och skolans styrdokument har på forskningen.  

3.1 Specialpedagogisk forskning 

Forskningen inom specialpedagogik är utbrett över flera diskurser och kännetecknas av sitt 

mångfald. Ämnet är tvärvetenskapligt och forskning bedrivs utifrån psykologi, medicin, sociologi 

och pedagogik, vilket krävs för att täcka ämnets komplexitet. Det kan vara svårt att avgränsa 

ämnesområdena från varandra då de är tätt sammankopplade och verkar i symbios. En konsekvens 

av det blir att det specialpedagogiska fältet stundom kan bli svårt att definiera (Skolverket, 2016). 

Nilholm och Björck-Åkesson (2007) hävdar att flera forskare anser att det står mellan två lösningar 

på identitetsproblemet: antingen att fältet måste få en tydligare relation till, och bli mer 

sammankopplat med pedagogiken, eller att det blir ett eget ämne (s. 10). Specialpedagogisk 

forskning tar hänsyn till frågor inom etik, rättvisa, inkludering, exkludering och maktförhållanden, 

och fokus kan ligga på individ-, grupp-, skol- eller samhällsnivå (Skolverket, 2016). 

3.1.1 Forskning utifrån ett kategoriskt perspektiv 

Forskning som utgår från att på olika sätt kompensera elever med svårigheter av varierande grad, 

har utvecklats med ambitionen att ge elever med olika förutsättningar en chans till en bra start i 

livet, vilket av Emanuelsson et al och Nilholm benämns som ett kategoriskt perspektiv på 

specialpedagogik (Emanuelsson et al 2001, s. 23; Nilholm 2005, s. 124; Nilholm 2007, s. 8). Nilholm 

och forskaren Siv Fischbein (2007) hävdar att sådan forskning fokuserar på individuella insatser 

med utgångspunkt i specialpedagogisk metod (s. 24, 112) och rör främst barn med fysiska 

funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser – med andra ord elever som på ett tydligt sätt 

avviker från normaliteten (Emanuelsson et al 2001, s. 23). Sådan forskning grundas i en 

psykologisk-medicinsk teori och majoriteten av forskning inom specialpedagogik är historiskt 

förankrad i denna grund. Studier som utgår från ett kategoriskt perspektiv anser att elever är 
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individer med svårigheter (Rosenqvist 2007, s. 40; Persson 2007, s. 58-59). Persson (2013) hävdar 

att specialpedagogisk forskning ur ett kategoriskt perspektiv är för snäv och att en sådan 

utgångspunkt har varit en bidragande faktor till segregering och avskiljning av elever (s. 38). I 

utbildningssammanhang innebär en kategoriserande verksamhet att elever delas in i fack efter 

förmåga och prestation. Emanuelsson et al (2001) anser däremot att forskningen inom det 

kategoriska fältet är nödvändig då den ofta leder fram till praktiknära och tillämpbara resultat som 

går att omsätta i form av riktlinjer och behandlingar av elever, men håller även med om att den i 

längden blir segregerande (s. 131).  

3.1.2 Forskning utifrån ett relationellt perspektiv 

Specialpedagogiska studier med sociologisk- eller samhällelig utgångspunkt benämns av 

Emanuelsson et al och Nilholm som ett relationellt perspektiv (Emanuelsson et al 2001, s. 23; 

Nilholm 2005, s. 122; 127). Perspektivet har vuxit fram dels utifrån kritik av ett kategoriskt 

perspektiv på specialpedagogik, samt på ämnet som kategoriserande verksamhet (Emanuelsson et 

al 2001, s. 23; Nilholm 2005, s. 127; Persson 2013, s. 38-40; Ström & Lahtinen 2013, s. 103). 

Nilholm (2007) menar att: 

 

Kategorisering i utbildningssammanhang riskerar alltid att leda till en förstärkning 

av det som ses som avvikande och överidentifikation av elever från vissa minoritetsgrupper 

eller socioekonomiska grupper (s. 90). 

 

Forskning som utgår från det relationella perspektivet fokuserar på hur miljö och människor 

påverkar och samspelar med varandra (Rosenqvist 2007, s. 39; Ahlberg 2007, s. 70-71). Forskare 

som har sin utgångspunkt i detta perspektiv anser att elever befinner sig i svårigheter (Rosenqvist 

2007, s. 40). Utifrån ett relationellt synsätt på specialpedagogisk forskning får relationen mellan 

lärare och elever en avgörande roll och forskningen tar även hänsyn till relationens påverkan på 

undervisningen mellan elev-elev, lärare-grupp och elev-grupp (Aspelin 2013, s. 14). 

3.1.3 Forskning utifrån ett lågaffektivt bemötande 

Lågaffektivt bemötande, översatt från engelskans Low arousal approach, är en metod utvecklad av 

forskaren Andrew McDonnell (2010) för att hantera och deskalera verbala och fysiska aggressioner 

(s. 17; 21). McDonnell avsåg vid metodens utformning främst att den skulle användas inom 

institutionella miljöer för vårdare av patienter med olika psykiska störningar (McDonnell 2010, s. 

67). Han ville ge en alternativ metod till vanliga strategier, som att ignorera beteenden, fasthållning 

och bestraffningar, eftersom han anser att sådana strategier riskerar att beteenden eskalerar istället 
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för att lösa det faktiskt bakomliggande problemet. McDonnell menar även att sådana strategier 

saknar experimentell, objektiv evidens (McDonnell, McEvoy & Dearden 1994, s. 104; McDonnell 

2010, s. 17). Han upplevde att det fanns ett behov av en metod som hanterade problemskapande 

beteenden på ett värdigt och socialt acceptabelt sätt (McDonnell 2010, s. 21). 

  

Psykolog och doktorand Bo Hejlskov Elvén har utgått från McDonnells low arousal approach och 

vidareutvecklat metoden utifrån sin egen och andra forskares erfarenheter av att arbeta med 

problemskapande beteenden. Hejlskov Elvéns teorianknytning för lågaffektivt bemötande utgår 

från bland annat utvecklings- och neuropsykologi, samt etisk och filosofisk grundsyn (Hejlskov.se 

u.å.) Metoden har även teorianknytning i S. Tomkins affektteori (Hejlskov Elvén 2009, s. 173). 

Affektteori är ett antal biologiskt givna och medfödda affekter och Tomkins knyter an till Charles 

Darwins arbete om emotioner hos djur och människor i boken från 1872 The expression of the emotions 

in man and animals (Nilsson, 2005, s. 80-81). Affektsmitta innebär i stora drag att ditt sätt att vara 

och dina känslor smittar av sig till omgivningen. Barn med problemskapande beteende har under 

sin tidiga utveckling, av olika anledningar, inte kunnat reglera sina affektupplevelser. Det kan bero 

på brister i omgivningens förmåga till affektreglering och anknytning, men det kan även ha 

genetiska eller traumarelaterade orsaker (Eresund & Wrangsjö 2008, s. 96). Barn som inte lär sig 

reglera sina affektupplevelser får det svårt att ta sig ur affekttillstånd såsom som rädsla eller ilska 

(Wennerberg 2010, s. 91) Spädbarn är särskilt känsliga för affekter, de kan uppleva att andras 

känslor är deras egna (Chipumbu Havelius 2017, s. 61) Förmågan att skilja på andras och egna 

affekter utvecklas med åldern, denna utveckling sker dock inte för alla människor (Chipumbu 

Havelius 2017, s. 61; Otto 2015). Många med kognitiva funktionsnedsättningar har svårt att 

lokalisera vem i rummet som är ägare av ett känslouttryck och har därav svårt att reflektera över 

känsloprocessen vilket kan bli mycket förvirrande och leda till problemskapande beteende 

(Chipumbu Havelius 2017, s. 35).  

 

De studier som hittats om lågaffektivt bemötande är studentuppsatser, och någon konkret 

forskningsstudie som tillämpar metoden i praktiken har inte hittats. Forskningen inom metoden 

ses som väldigt fattig men verkar ändå tillämpas inom skolvärlden. Specialpedagog Margot 

Zakariasson (2017) hävdar att lågaffektivt bemötande passar i alla situationer där vi har med 

människor att göra. Margot arbetar inom grundsärskolan och använder sig av metoden och 

förespråkar den som mycket framgångsrik (Zakariasson 2017). 
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3.2 Samhällets och styrdokumentens inverkan på forskningen 

Skolan har inom sitt specialpedagogiska uppdrag skyldighet att kompensera för elevers svårigheter 

och väga upp skillnader och olikheter mellan elever. Samtidigt som den ska verka för en 

inkluderande pedagogik som förväntas förebygga exkluderingen av elever (Skolverket 2016a). 

Skolans specialpedagogiska uppdrag speglas av samhällets värderingar och vilka politiska ideologier 

som styr. Politiker och styrdokument säger inkludering och individanpassning, men många forskare 

frågar sig till vilket pris? 

 

Det svenska skolsystemet har under de senaste århundradet genomgått stora förändringar och 

befinner sig idag i ett skolsystem där mål- och resultatstyrning ska samspela med inkludering och 

individanpassningar (Emanuelsson et al, 2001 s. 132). Bengt Persson (2016a), professor och 

forskare inom specialpedagogik ser oroväckande på utvecklingen av skolans läroplan och den nya, 

starka fokuseringen på kunskapskrav (Skolverket 2016a). Det är inte kunskap i sig som är negativt, 

utan Persson (2016a) menar att vi ska sträva efter ett kunskapssamhälle, han menar dock att risken 

med stor fokusering på kunskapskrav leder till en resultatinriktad skola. I en sådan skola skiljer sig 

kunskap från värden, och det menar Persson (2016a) bidrar till en mätningsdiskurs där resultat och 

prestationer får större betydelse än värden (Skolverket 2016a). Ett sådant system blir för abstrakt 

för många elever och Persson (2016a) bedömer att vi kommer att få en alltjämt större andel elever 

som anses vara i behov av särskilt stöd i framtiden (Skolverket 2016a). 

  

Margareta Serder, forskare och lärare inom naturvetenskap och matematik, är också emot den 

mätningsdiskurs som uppstår när fokus riktas mot kunskapskrav och resultat (Seder 2015, s. 118). 

Hon menar att detta gynnar de högpresterande eleverna medan de svagpresterande går in i en 

negativ spiral där ständiga misslyckanden är en återkommande faktor (Seder 2015, s. 118). Nilholm 

(2016b) ser också oroväckande på situationen och hävdar att detta system kommer öka skillnaderna 

mellan människor i samhället. Han anser att skolan ska vara en skola för alla och en plats där alla 

har en chans att lyckas, oberoende av vilken utbildningsbakgrund eller samhällsgrupp dina föräldrar 

tillhör (Skolverket 2016b). Vidare uttrycker även Ström och Lahtinen (2012) att: ”ett skolsystem 

som ”klassar ut” närmare en tiondel av eleverna inte längre a ̈r ett ja ̈mlikt och likva ̈rdigt skolsystem” 

(s. 105). 

  

Som svar på föregående kritik menar Persson (2016a) att skolan nu försöker kompensera för och 

lösa problemet med hur de ska hjälpa elever med svårigheter genom två olika lösningar. Det ena är 

att skolor har ökat andelen specialundervisningsgrupper och då nivågrupperat grupperna, det andra 
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är att inkludera alla elever i klassrummet, det senare med mer eller mindre framgångsrika resultat 

(Skolverket 2016a). Den första lösningen innebär att man delar upp allmän undervisning i två läger, 

en för elevmajoriteten och en för elever i behov av särskilt stöd, vilket har visat sig vara 

problematiskt ur ett inkluderingsperspektiv (Ström och Lahtinen 2012, s. 105). Ström och Lahtinen 

(2012) kopplar även problematiken till en samhällsnivå och menar att uppdelningen inte är helt 

förenligt med den internationellt omfattade synen på mänskliga rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (s. 105). Den andra lösningen, att inkludera alla elever i klassrummet, innebär 

att läraren måste lyckas anpassa undervisningen och pedagogiken så att den passar alla individer. 

Det krävs då att läraren har den beredskap och kunskap som inkludering kräver (Ström och 

Lahtinen 2017, s. 104). Även i detta fallriskerar eleven att hamna utanför den vanliga 

undervisningen och exkluderas, den här gången på grund utav att eleven själv och dennes behov 

är så pass avvikande att eleven inte kan delta i den allmänna undervisningen. Ström och Lahtinen 

(2012) bekräftar här Perssons (2016a) åsikt om att inkluderingen av elever med behov av 

specialundervisning i klassrummet har lett till att målet en skola för alla inte uppnåtts (s. 105; 

Skolverket 2016a). 

3.3 Inkludering 

Det finns några exempel på skolor som har tagit inkluderingen till en konkret nivå i Sverige. Inga-

Lill Matson har i sin doktorsavhandling “Grus i maskineriet” (2017) undersökt vad kommunala 

tjänstemän, politiker, föräldrar och lärare anser om “en skola för alla”, då en kommun i Sverige 

beslutade sig för att utföra en full inkludering av särskoleelever i grundskolan på 90-talet. Resultatet 

av åsikterna i studien var i stort positiva men åsikterna från föräldrarna var dem som var mest 

delade (Matson 2017, s. 99;133). Författaren själv ser gärna att skolor inkluderar alla särskoleelever 

i de vanliga klassrummen, hon menar att: “Inkludering är en process som ska pågå hela livet, både 

i samhället och i arbetslivet och om vi inte börjar i skolan, när ska vi då börja?” (Matson 2017, 

refererad i Hultén 2017). Matson anser att det länge funnits en positiv inställning till att integrera 

särskoleelever i grundskolan men har märkt på senare tid att attityden har tenderat att vända till det 

negativa och att inkluderingen har stagnerat (Hultén 2017). Aspelin (2013) uttryckte redan några år 

tidigare en oro över att han såg en återgång av undervisningen i skolan gå mot ett mer segregerat 

håll (s. 27).  
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3.4 Perspektivskifte 

Östlund (2012) lyfter fram hur forskningens fokus har flyttats från ett tidigare individbaserat 

perspektiv till ett mer relationellt synsätt (s. 150). Trots att specialpedagogisk forskning börjat utgå 

från ett relationellt perspektiv saknar många forskare fortfarande resultat av sådan forskningen i 

praktiken (Nilholm och Björck-Åkesson 2007, s. 15). Att specialpedagogisk forskning i större 

utsträckning börjat utgå från ett relationellt perspektiv kan härledas till amerikansk forskning under 

det senaste decenniet som behandlar inkludering kontra exkludering och kategorisering av elever 

(Persson 2013, s. 39). Nilholm och Rosenqvist (2007) uppmärksammar att just inkludering och 

integrering ligger i kölvattnet just nu och ser att det finns en forskningstrend inom dessa områden 

(Nilholm 2007, s. 15; Rosenqvist 2007, s. 41).  

  

Slutligen utmanar flera nya teorier specialpedagogiken som forskningsområde och i dagsläget står 

varken det kategoriska eller det relationella perspektivet okritiserat (Emanuelsson et al 2001, s. 24). 

Därav uppmanar verksamma forskare till mer forskning som breddar perspektivgrunden för att 

täcka det specialpedagogiska ämnets komplexitet (Persson 2013, s. 64; Ahlberg 2007, s. 73-74). 

Många forskare är eniga om att det krävs ett övergripande synsätt att se på specialpedagogik, 

Nilholm (2007) menar att det relationella perspektivet och ett systemteoretiskt synsätt på 

specialpedagogisk forskning berör flera övergripande aspekter och bidrar till ett mer normativt sätt 

att se på specialpedagogik då det båda synsätten bottnar i funktionalism (s. 12). Beroende på vilken 

teoretisk grund forskningen utgår från avgör vilket fokus elevbemötandet får och ger oss varierande 

svar på hur man bäst hanterar elevers svårigheter och deras problemskapande beteende vilket vi 

ser närmare på i vår analys. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från ett systemteoretiskt synsätt på specialpedagogik, något som har 

förespråkats av forskare Siv Fischbein (Fischbein 2007, s. 32). Genom användningen av systemteori 

inom specialpedagogisk forskning tas såväl individuella faktorer som omgivningen i beaktning. 

Nedan återges en teoretisk översikt på systemteori utifrån elever med problembeteende för att 

tydliggöra sammanhanget till studien.  

4.1 Systemteori  

Utifrån ett systemteoretiskt synsätt beaktas helheten av det undersökta, vilket innebär att flera olika 

delar beaktas i undersökningen av ett problem. När synsättet appliceras på problemskapande 

beteende menar Nordahl (2007) att individen betonas som enskild aktör, men även att individen 

påverkar helheten samt att helheten påverkar individen (s. 56). Begreppet helhet avser här eleven, 

klasskamrater, läraren och skolan som system. Systemteori betonar att man inte kan lyfta ett 

problem ur sin kontext – ett problem som del uppstår i samspel med andra delar (Nordahl 2007, 

s. 55). 

  

Utifrån systemteoretiska utgångspunkter är problemskapande beteenden i skolan något som utövas 

av individer - aktörer - som befinner sig sociala system. Sociala system i sin tur definieras av faktorer 

som sociala relationer, värderingar och förväntningar, och det uppvisade beteendet är även 

påverkat av hemförhållanden och kamratrelationer (Nordahl, 2007, s. 57). Man kan därför inte 

endast utgå från ett individuellt perspektiv när elever uppvisar problemskapande beteende, utan 

bakgrunden till uppförandet behöver även beaktas. Genom perspektiven kan även kontextuella 

sammanhang för elevers problembeteende synliggöras, det vill säga att elever inte uppvisar 

problematiska beteenden i alla situationer, bara i vissa. För att ge en heltäckande bild av 

problemskapande beteenden samt metoder och åtgärder för att bemöta och hantera dessa, utgår 

studiens analys från systemteorins fyra perspektiv: individ-, aktör-, bemästrande- och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv (Nordahl 2007, s. 59). 

4.1.1 Individperspektiv 

Individuella faktorer vid problembeteende förklaras enligt Nordahl (2007) genom biologiska och 

genetiska förutsättningar (s. 60). Att endast utgå från detta perspektiv genererar fokus på 

diagnostisering eller andra kompensatoriska insatser för att “rätta till” avvikelser hos eleven 
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(Nordahl 2007, s. 59), vilket leder till att sociala, politiska eller ekonomiska förutsättningar 

negligeras.  

4.1.2 Aktörsperspektiv 

Ett aktörsperspektiv innebär utifrån systemteoretiska utgångspunkter att det finns ett ömsesidigt 

behov gentemot varandra när människor möts. Logstrup (1956) menar att ingen människa kan 

förhålla sig till någon annan utan att förmedla något av sig själv, samt att vi har en förväntan på att 

andra förstår och bemöter oss på ett uppriktigt sätt (Logstrup 1956, refererad i Nordahl 2007, s. 

16). Med ett sådant synsätt innebär det att om elever med problemskapande beteende inte möts 

med respekt kan det resultera i att de upplever besvikelse, vilket kan leda till upptrappningar av 

beteendeproblematiken (Nordahl 2007, s. 16). Teorin belyser hur intentionella handlingar utförs 

och vilka konsekvenser individers handlande kan skapa, det vill säga hur elever kan välja beteende 

utifrån vad hen anser är ändamålsenligt. Genom att anamma ett aktörsperspektiv kan läraren få 

förståelse för elevens känslor och handlingar, vilket är viktigt för elevens utveckling och lärande 

(Nordahl 2007, s. 61-62). 

4.1.3 Bemästrandeperspektiv 

Bemästrandeperspektivet handlar i korta drag om en önskan att finna saker som kan öka elevers 

motivation och känsla av att kunna bemästra olika situationer eller uppgifter och på så sätt öka 

elevers känsla av att besitta personlig kompetens (Nordahl 2007, s. 63-64). Om en elev upplever en 

känsla av att hela tiden misslyckas eller hjälplöshet kan detta leda till problembeteenden med 

anledning att skydda sig själv från att anses som lägre presterande. I sådana fall kan eleven skylla 

sitt misslyckande på att hen helt enkelt inte besitter kapacitet, snarare än på att hen inte gjorde sitt 

bästa (Nordahl 2007, s. 65). 

4.1.4 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv menas att människan är en produkt som uppkommer 

utifrån en kulturell, personlig och social kontext. Detta innebär att relationer mellan olika individer 

hamnar i fokus – det är endast i relation till andra som en individ kan formas (Nordahl 2007, s. 66). 

Det viktiga för systemteorin att betänka vid ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är betoningen av 

att individer tolkar allt som observeras, och dessa tolkningar är konstruktioner av verkligheten 

(Nordahl 2007, s. 66). Relationen mellan lärare och elev präglas efter en tid, i många fall, av 

förutsägbarhet och stabilitet. Om lärarens uppfattning om eleven är att denne är problemskapande 

och förmedlar denna uppfattning till eleven kan den komma att anammas av eleven själv – eleven 
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utsätts för sociala förväntningar. Konsekvensen av det kan bli att eleven antar lärarens upplevelse 

som en verklighet (Nordahl 2007, s. 66-67). 

  

Genom att utgå från ett systemteoretiskt synsätt som beaktar dessa fyra perspektiv kan en helhet 

av problemskapande beteende synliggöras: 

 
Med ett systemteoretiskt perspektiv lyfts själva multi-dimensionaliteten fram och ses som 

betydelsefull i prevention och intervention. Den ständiga och ömsesidiga påverkan mellan individer 

i olika kontexter betonas (Björck-Åkesson 2007, s. 88) 

 



 

 18 

5. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utifrån ett systemteoretiskt perspektiv få kunskap om hur elever med problemskapande 

beteende kan bemötas utifrån specialpedagogiska perspektiv och metoder. 

 

Studiens frågeställningar är: 

1. Hur definieras problemskapande beteende utifrån de specialpedagogiska perspektiven 

kategoriskt respektive relationellt samt lågaffektivt bemötande?  

2. Hur ser åtgärder och metoder ut utifrån de specialpedagogiska perspektiven kategoriskt 

respektive relationellt samt lågaffektivt bemötande?  

3. Vilka skillnader och likheter återfinns avseende teoretisk grundsyn mellan de 

specialpedagogiska perspektiven kategoriskt respektive relationellt samt lågaffektivt 

bemötande? 
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6. Metod 

Då studien analyserar forskning som behandlar de specialpedagogiska perspektiven samt 

lågaffektivt bemötande som idealtyper är detta en litteraturstudie. I en litteraturstudie är det 

bearbetade och analyserade materialet tidigare forskningspublikationer (Denscombe 2010, s. 216).  

I följande avsnitt presenteras hur urval beträffande litteraturstudiens material har skett samt vilka 

avgränsningar som gjorts. Även en beskrivning av materialet och författarna finns för att ge en 

översikt av den data som har bearbetats och analyserats. De två metoderna, komparativ metod och 

tematisk analys presenteras även, samt en granskning av såväl material och metoder. 

6.1 Urval  

När det kommer till urval av material inleddes litteratursökningen med utgångspunkt i den 

kurslitteratur som behandlades i kursen specialpedagogik 5 hp vid grundlärarutbildningen vid 

Uppsala universitet. Både kursen och forskningsöversikter kring ämnet benämner det kategoriska 

och det relationella perspektiven som övergripande (Nilholm 2005, s. 124; 125), och dessa 

perspektiv blev grunden för vidare litteratursökning för att hitta strategier eller metoder för att 

bemöta problemskapande beteenden.  

  

Utöver specialpedagogikens två huvudperspektiv, det kategoriska och det relationella perspektivet, 

finns olika försök till att teoretisera fram ytterligare, mellanliggande, specialpedagogiska perspektiv. 

Exempel på dessa är Ainscows interaktiva perspektiv, Skrtics tolkningsparadigm och Nilholms 

dilemmaperspektiv (Nilholm 2005, s. 129). Studien avgränsas till de grundläggande 

specialpedagogiska perspektiven eftersom det främst är dessa som nämns på 

grundlärarprogrammet vid Uppsala universitet under kursen specialpedagogik. 

  

Materialet som studien utgår från har bestämts genom ett antal kriterier. Det första kriteriet var att 

materialet skulle vara så aktuellt som möjligt, det vill säga att det i största mån ska ha publicerats 

från år 2000 och framåt. Vi har även främst utgått från svensk forskning. Ytterligare ett kriterium 

var att forskningen skulle hålla en hög kvalitet, vilket i detta fall menas att den har baserats på annan 

aktuell forskning (Denscombe 2010, s. 198). Det tredje kriteriet var att materialet skulle 

representera olika forskningsfält inom specialpedagogik för att ge oss en så bred översikt över 

forskningsområdet som möjligt. Det sista kriteriet handlade om huruvida författaren är omnämnd 

i annan forsknings referenslistor. Allt material som har bearbetats och analyserats i studien har 

forskningsanknytning. 
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6.2 Material  

Studiens material omfattas av sju stycken texter, varav sex av dessa behandlar det kategoriska och 

relationella perspektiven på specialpedagogik. Syftet med att flera texter behandlar samma 

perspektiv är att analysen av de specialpedagogiska perspektiven ska bli så omfattande som möjligt. 

För att analysera metoden lågaffektivt bemötande har en text av Bo Hejlskov Elvén valts ut då 

denna presenterar en omfattande beskrivning av metoden och dess teoretiska grund, samt av 

anledningen att forskning om lågaffektivt bemötande är begränsad. Claes Nilholm, professor inom 

specialpedagogik, är utgivaren till tre av texterna som har bearbetats. Materialet återfinns publicerat 

i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige 10:2 samt i en bok utgiven av Studentlitteratur AB. Han 

har även publicerat en antologi tillsammans med Eva Björck-Åkesson i Vetenskapsrådets 

rapportserie 5:2007. Gemensamt för Nilholms publikationer är att de behandlar forskning kring de 

specialpedagogiska perspektiven kategoriskt och relationellt, samt att de specialpedagogiska 

forskningsöversikter som är bland de mest aktuella. För att komplettera Nilholms texter och 

perspektiv har en forskningsöversikt av Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry 

Rosenqvist, utgiven av Skolverket 2001, valts ut. Publikationen är relevant eftersom Emanuelsson 

et al är en återkommande referens i senare forskning som behandlar kategoriskt och relationellt 

perspektiv. För att utöka undersökningens aktualitet valdes även två senare publicerade texter, den 

ena utgiven 2012 av Thomas Barow och Daniel Östlund (red.) och den andra 2013 av Jonas Aspelin 

(red.). Ovanstående texter är trovärdiga källor eftersom de är kunskap- och forskningsöversikter. 

6.2.1 Reflektioner kring material  

Viktigt att poängtera är att studien utgår från att undersöka de grundläggande specialpedagogiska 

perspektiven som idealtyper, ett begrepp som Emanuelsson et al (2001) lyfter fram (s. 22). 

Kategoriskt och relationellt perspektiv är dikotomiseringar av teorier (Nilholm 2005, s. 128) och 

mentala konstruktioner, som syftar till att synliggöra skillnader mellan olika fenomen (Emanuelsson 

et al 2001, s. 22). Nilholm (2005) poängterar funktionen av att använda idealtyper inom 

specialpedagogisk forskning som ett sätt att orientera sig och klargöra teoretiska utgångspunkter i 

studier (s. 128), vilket denna studie anammar. 

 
Det är även viktigt att lyfta fram att en del av litteraturen som används i studiens analys även 
förekommer i forskningsöversikten. Däremot har litteraturen används på olika sätt i de olika 
avsnitten. I forskningsöversikten används litteraturen för att synliggöra hur tidigare forskning om 
kategoriskt och relationellt perspektiv samt lågaffektivt bemötande har sett ut, med syfte att ge 
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läsaren förkunskap kring dessa. I analysen används litteraturen istället för att analysera perspektiven 
och metodens olika aspekter. 

6.2.2 Kategoriskt perspektiv 

Ett kategoriskt perspektiv präglas av en medicinsk-psykologisk teoretisk bakgrund, där den 

individuella elevens egenskaper eller karaktärsdrag anses vara den huvudsakliga orsaken till att 

problem uppstår (Emanuelsson et al 2001, s. 7; 119; Nilholm 2005, s. 127). Utifrån ett kategoriskt  

synsätt är eleven en individ med svårigheter, och denne behöver kompenseras dels genom att 

kategoriseras in i grupper med andra elever som har samma problematik (Rosenqvist 2007, s. 40), 

och dels genom att finna orsaker till problemet genom diagnostisering (Emanuelsson et al 2001, s. 

23).  

  

Sökningen efter en aktuell forskare som renodlat förespråkar ett kategoriskt perspektiv på 

specialpedagogik har varit oduglig. En förklaring till detta kan vara att sådan forskning har pågått 

under lång tid, till skillnad från andra perspektiv. Emanuelsson et al (2001) hävdar även att den 

forskning som finns inom det kategoriska perspektivet är relativt fullbordad (s. 139). Därför utgår 

den kommande analysen från forskningsöversikter som beskriver det kategoriska perspektivet, utan 

en särskild företrädare. 

6.2.3 Relationellt perspektiv  

Kännetecknande drag för ett relationellt perspektiv på specialpedagogik är utgångspunkten att 

miljön anses vara den orsak som bidrar till att elever upplever svårigheter i skolan och uppvisar 

problemskapande beteenden (Emanuelsson et al, 2001, s. 23). Begreppet miljö används här som 

ett samlingsbegrepp för olika företeelser i verkligheten såsom relationer till andra, livserfarenheter, 

möblering i klassrum eller hur skolgården är utformad (Aspelin 2013, s. 14). Den individuella eleven 

anses utifrån relationellt perspektiv befinna sig i svårigheter, samt att det i sådana situationer är 

skolan som organisation är ansvarig och behöver ses över och förändras (Ström och Lahtinen 2012, 

s. 103). Att i forskning eller skolverksamhet utgå från ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv 

innebär att utforma långsiktiga strategier för att underlätta för elever (Emanuelsson et al 2001, s. 

24). 
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Jonas Aspelin, professor i pedagogik, är företrädare för ett relationellt perspektiv och har utvecklat 

perspektivet längre än de ovan beskrivna forskningsöversikter. Aspelin (2013) hävdar att 

perspektivet präglas av “ett intresse för vad som sker människor emellan” (s. 7). I den kommande 

analysen kombineras Aspelins text med forskningsöversikter för att få en så övergripande bild av 

det relationella perspektivet som möjligt. 

6.2.4 Lågaffektivt perspektiv 

Förespråkare för lågaffektivt bemötande, Bo Hejlskov Elvén, definierar metoden utifrån en 

psykologisk och filosofisk grundteori (Hejlskov Elvén 2009, s. 6). Författaren definierar metodens 

människosyn i en mening: “alla människor som kan uppföra sig gör det” (Hejlskov Elvén 2009, s. 

26). Med detta uttalande menar Hejlskov Elvén att omgivningen, som här omfattar främst 

pedagogisk personal, kring den individ som anses “problematisk” behöver lära sig att stå ut med 

vissa beteenden som kan upplevas som störande eller svåra att hantera (s. 12). Kraven som 

omgivningen har på individer som utövar sådana beteenden behöver regelbundet anpassas för att 

vara rimliga (Hejlskov Elvén 2009, s. 85; 100). I boken Problemskapande beteenden vid utvecklingsmässiga 

funktionshinder (2009) ger Hejlskov Elvén åtskilliga metoder för att förebygga situationer där 

individer med neuropsykiatriska diagnoser upplever en känsla av tappad självkontroll, samt sätt att 

hantera dessa situationer på när de väl uppstår (s. 203-204). 

6.3 Komparativ metod 

För studiens analys har en komparativ metod använts för att strukturera studiens upplägg. 

Utgångspunkten för metoden är forskaren Thomas Denk (2002) som menar att komparation ofta 

används inom statsvetenskapliga studier för att undersöka likheter och skillnader mellan politiska 

system och ideologier i olika länder (Denk 2002, s. 7-8). Efter att ha studerat metoden har vi funnit 

att den även kan appliceras och konstrueras efter att passa denna studies syfte, eftersom en översikt 

mellan de specialpedagogiska perspektiven och lågaffektiva bemötandets skillnader och likheter 

kan synliggöra en helhetsbild av vilka metoder som kan vara användbara av läraren i olika kontexter. 

Att ge en översikt över olika perspektivs definieringar, samt metoder och åtgärder för hantering av 

problembeteende sker i enlighet med studiens systemteoretiska utgångspunkt. Denk (2002) hävdar 

att studier som undersöker hur teorier, praktiker eller perspektiv förhåller sig till varandra är 

relevanta för att öka kunskap och förståelse kring ämnet (s. 7), vilket i denna studie har anammats. 
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En fallgrop för en komparativ studie kan vara att det uppstår något som Denk (2002) hänvisar till 

som urvalsskevhet. Detta kan uppstå dels om urvalet av material påverkar analysens möjligheter eller 

resultat, eller dels om materialet väljs ut endast för att bekräfta en studies frågeställningar (s. 47). 

För att undgå fallgropen med urvalsskevhet har flera olika källor valts med motiveringen att 

uppmärksamma hur olika forskningsöversikter och företrädare för olika perspektiv behandlar och 

ser på samma ämne. Urvalet har även skett utifrån olika kriterier avseende aktualitet och 

forskningsanknytning (se avsnitt Urval), samt flera olika källor och författare. 

6.3.1 Undersökningens design 

Studien har strukturerats utifrån Denks (2002) komparativa metod genom att, innan studiens 

inledande materialsökning, söka svar på frågor om det som ska undersökas (s. 32-37). Den första 

frågan rör urval av de egenskaper som ska undersökas: “Forskningsfrågor handlar alltid om 

”något”” (Denk 2002, s. 32) och denna studie undersöker hur elever med problemskapande 

beteenden kan bemötas. Den andra frågan handlar om vilka objekt som är bärare av de egenskaper 

som ska undersökas (Denk 2002, s. 33). Bäraren av egenskaper är i detta fall de två 

specialpedagogiska perspektiven samt lågaffektivt bemötande. Den tredje frågan rör fall, något som 

i Denks (2002) text innebär vilka länder, och därmed frågan var, som ska undersökas (s. 33). 

Betydelsen för denna studie blir var forskningen har utförts, och svaret är i Sverige. Den fjärde 

frågan handlar om vilken tidsperiod som ska undersökas. Det är fördelaktigt om studiens material 

är så aktuellt som möjligt, något som Denk (2002) poängterar ofta är ett ouppnåeligt ideal (s. 36), 

men som studien försökt följa i största möjliga mån. Den femte och sista frågan är hur underlaget 

ska insamlas (Denk 2002, s. 37), vilket har skett genom litteratursökning. Nedan följer en tabell 

som redovisar undersökningens design: 

 

Frågor Svar 

Vilka egenskaper ska undersökas? (Vad?) Hur elever med problemskapande beteende kan 

bemötas 

Vilka objekt? (Vem?) Specialpedagogiska perspektiv 

Lågaffektivt bemötande 

Vilka fall? (Var?) Svensk forskning 

Vilken tidsperiod? (När?) Från år 2000 och framåt 

Hur ska underlaget insamlas? (Hur?) Litteratursökning 

Tabell med utgångspunkt i Denk (2002, s. 33-36) 
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6.4 Tematisk analys 

Efter litteratursökningen har vi använt oss av en tematisk analys för att både kategorisera och 

analysera den insamlade datan. Tematisk analys är en metod som kan användas för att hitta mönster 

i material och kategorisera dessa i olika teman (Braun & Clarke, 2008, s. 79). Innan datan 

bearbetades formulerades frågeställningar, som vidare benämns som komponenter, som i nästa 

steg av analysen fungerade som verktyg för att formulera teman som datan sedan kunde 

kategoriseras in i. Därigenom kunde relevant information för studien synliggöras i en analysmodell 

(se Bilaga 1). Modellen utarbetades med inspiration från en tabell av Persson (1998) och Dyson 

(1999), hämtad från Emanuelsson et al (2001, s. 22) (se Bilaga 2) 

 
De koder som användes i analysmodellen var: 

• Teoretisk grundsyn 

• Orsaksförklaring till beteendeproblematik 

• Vilken definition av beteendeproblem? 

• Vilka åtgärder tar man till vid beteendeproblem? 

• Hur ska beteendeproblem bemötas? 

• Vilket tidsperspektiv har åtgärderna/metoderna/bemötandet? 

• Vem ligger ansvaret för hantering på, då beteendeproblem uppstår? 

  

Varje gång en av koderna kunde fyllas med relevant data antecknades detta under respektive 

perspektiv i tabellen (se Bilaga 1). 

  

Studiens författare har gemensamt fastställt analysens koder utifrån både komparativ metod och 

tematisk analys för att sedan bearbeta datan individuellt och anteckna det som upplevdes som 

relevant för dessa. Genom ett sådant arbetssätt kunde mänskliga faktorer någorlunda kringgås, 

eftersom datan kunde bearbetas ytterligare om en person hade hittat information som den andre 

antingen missat eller bedömt som icke-relevant. Braun och Clarke (2008) hävdar att läsning, 

återläsning och bearbetning av datan flera gånger och av båda författarna individuellt bidrar till 

studiens validitet (s. 91), något som studien anammar. Efter kategorisering av dataextrakt in i 

koderna konstaterades att dessa fungerade för att jämföra och ställa respektive perspektiv och 

metod mot varandra. Därmed kunde likheter och skillnader synliggöras. Då utfördes en 

sammanfattning av dataextrakten, samt utsortering av överflöd av extraktioner, vilket till en viss  
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grad innebar tolkning av det viktiga från författarnas sida. För att öka studiens validitet, samt för 

analysens transparens, har denna process synliggjorts för läsaren i den modifierade analysmodellen 

(se Bilaga 1 och 3). Med den färdigställda analysmodellen påbörjades avsnittet “Analys” där 

studiens syfte och frågeställningar besvaras utifrån varje undersökt komponent. 
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7. Analys och resultat 

Syftet med denna studie är att få kunskap om hur elever med problemskapande beteende kan 

bemötas utifrån specialpedagogiska perspektiv och metoder. Med hjälp av komparativ metod och 

en tematisk analys har vi hittat olika metoder och åtgärder som är beroende av vilket teoretiskt 

perspektiv lärare anammar. Följande avsnitt redovisar analysen av studiens material, vilken har 

genererat i sju olika teman. De olika perspektiven och lågaffektivt bemötande har även analyserats 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv för att undersöka huruvida dessa betraktar delar, helheten 

eller både och i elevers problemskapande beteenden. Därefter avslutas avsnittet med en 

presentation och sammanfattning av analysens resultat, som i sin tur besvarar studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

7.1 Analys 

Nedan redovisas den tematiska analysens resultat utifrån varje tema som formulerades i 

analysmodellen (se Bilaga 1 och 3). Ett systemteoretiskt synsätt appliceras sedan på analysen, och 

slutligen presenteras analysens resultat. 

7.1.1 Teoretisk grundsyn 

Det kategoriska och det relationella perspektivet skiljer sig åt i teoretisk grundsyn. Det förstnämnda 

har en medicinsk-psykologisk bakgrund (Emanuelsson et al 2001, s. 7; 199), medan det relationella 

grundas i funktionalism (Nilholm 2007, s. 12). Utifrån en relationell grundsyn på specialpedagogik 

är det av stor vikt att se eleven som en relationell varelse och mellanmänskliga relationer ses som 

unika (Aspelin 2013, s. 183). Lågaffektivt bemötande grundas i likhet med ett kategoriskt perspektiv 

i psykologisk teori (Hejlskov Elvén 2009, s. 6). Metoderna som Hejlskov Elvén presenterar är 

utformade för såväl barn som vuxna som har utvecklingsstörningar eller neuropsykiatriska 

diagnoser, där författaren även poängterar affektsmittans betydelse för problemskapande beteende: 

  

Ingen slåss om man är lugn, utan för att man är upprörd, i affekt. I förhållande till 

problemskapande beteende är det därför inte affekterna i sig som är intressanta, 

utan hur våldsamt de upplevs och hur de smittar (Hejlskov Elvén 2009, s. 175) 

 
Människor med diagnoser av olika slag som uppvisar problemskapande beteende har, enligt 

Hejlskov Elvén (2009), gemensamt att deras förmåga att reglera affekter är nedsatt (s. 177). 
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Hejlskov Elvén (2009) kompletterar den lågaffektiva teoretiska grundsynen vidare med en tes 

angående synen på människan: “människor som kan uppföra sig gör det” (s. 6; 26; 173). 

7.1.2 Definition av problemskapande beteende 

Vid anammandet av ett kategoriskt perspektiv anses problemskapande beteende vara något som 

avviker från normala beteenden (Emanuelsson et al 2001, s. 7). Exempel på sådana är 

inlärningsproblematik, störning i motoriska färdigheter, kommunikationsstörningar, störande 

beteenden eller hyperaktivitet och impulsivitet. Dessa beteenden kopplas av företrädare för 

perspektivet ofta till diagnoser som ADHD, dyslexi och autismspektrat (Nilholm 2007, s. 44). 

Företrädare för det kategoriska perspektivet anser att eleven är den med svårigheter (Ahlberg 2007, 

s. 71). 

  
Utifrån det relationella perspektivet definieras problembeteende som svårigheter att genomföra vad eleven 

förväntas utföra eller prestera i en viss situation. Det betyder att eleven upplever svårigheter i specifika 

situationer. Eleven befinner sig därmed i svårigheter (Ahlberg 2007, s. 71). 

  

Enligt ett lågaffektivt bemötande anser Hejlskov Elvén (2009) däremot att ett problemskapande 

beteende endast definieras av att omgivningen upplever maktlöshet eller en känsla av förlorad 

kontroll över elevens handlingar (s. 12). Det enda verkliga problemet är om en elev beter sig på ett 

sätt och utför handlingar som är direkt farliga för omgivningen eller individen själv. Exempel på 

sådana farliga beteenden är att slå huvudet hårt i väggen, sparkar och slag eller att skära djupt i sig 

själv eller andra (Hejlskov Elvén 2009, s. 14–16). 

7.1.3 Orsak till problemskapande beteende 

Synen på orsaker till att problemskapande beteenden uppstår skiljer sig markant från de båda 

specialpedagogiska perspektiven och det lågaffektiva bemötandet. Vid anammandet av ett 

kategoriskt perspektiv hävdas att elever med beteendeproblem har detta på grund av att de på något 

sätt avviker från det normativa (Emanuelsson et al 2001, s. 23). Dessa avvikelser kan i sig bero på 

olika saker, till exempel neuropsykiatriska diagnoser eller problematisk hemmiljö. 

Problembeteendet läggs på eleven som individ, det vill säga att det är eleven som har en 

funktionsnedsättning, något tillkortakommande och/eller medicinska eller psykologiska orsaker 

(Emanuelsson et al 2001, s. 23; Rosenqvist 2007, s. 40; Aspelin 2013, s. 65). 
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Utifrån ett relationellt perspektiv är det istället miljö och relationella aspekter som anses orsaka 

beteendeproblematik. Skolan som system, sociala orättvisor eller relationer till andra människor 

betraktas vara faktorer som skapar problem för eleven (Rosenqvist 2007, s. 39; Aspelin 2013, s. 

14). Företrädare för det perspektivet menar även att elevers problembeteenden behöver sättas in i 

en kontext för att helheten bakom dessa beteenden ska komma fram (Rosenqvist 2007, s. 40). 

Problemen kan även bero på att skolan eller läraren inte besitter den kunskap eller förmåga som 

krävs för att hantera de situationer som uppstår. En annan orsak kan vara att skolmiljön är 

utformad på ett sätt som inte passar den individuella eleven - därmed bortser det relationella 

perspektivets företrädare inte från att problem kan uppstå ur individanknutna faktorer (Szönyi 

2012, s. 50-51; Ström och Lahtinen 2012, 104). Däremot kan skulden för problemen aldrig placeras 

hos eleven utifrån perspektivets synsätt. Därför kan en individ aldrig benämnas som 

“handikappad” eller funktionshindrad (Rosenqvist 2007, s. 39) - det är miljön/omgivningen som 

gör att individer får svårigheter eller uppvisar problemskapande beteende. 

  

Utifrån ett lågaffektivt perspektiv hävdas, i likhet med det kategoriska perspektivet, att beteenden 

som omgivningen kan uppleva som problematiska kan uppstå eftersom individen har utvecklings- 

eller neuropsykiatriska störningar. Enligt Hejlskov Elvén (2009) kan sådana funktionsnedsättningar 

eller svårigheter medföra att individen brister i förmågor som empati, social kompetens, flexibilitet 

(s. 27-33) och sin förmåga att reglera affekter (s. 177). Dessa brister i förmågor kan i sin tur leda till 

att människor uppför sig på sätt som omgivningen upplever att de inte kan hantera (Hejlskov Elvén 

2009, s. 12). Detta är enligt Hejlskov Elvén den viktigaste aspekten av orsaker till 

problembeteenden – att ett beteende upplevs som problematiskt av omgivningen innebär inte 

nödvändigtvis att det är problematiskt. Att ett problembeteende är något som omgivningen inte 

vet hur de ska hantera trots att det möjligen inte orsakar den utförande individen något problem är 

en relativt kontroversiell definition av begreppet i jämförelse med de tidigare nämnda perspektiven. 

Beteendet kanske till och med fungerar som ett hjälpmedel för eleven att återta sin självkontroll 

eller för att undvika att utföra andra, skadliga handlingar. Därav kan orsaken till problembeteendet 

vara att individen försöker återta sin förlorade självkontroll eller förhindra andra beteenden. På 

samma sätt kan orsaken vara att man av olika anledningar önskar se effekt och reaktion från sin 

omgivning (Hejlskov Elvén 2009, s. 15-17). Ett problembeteende kan däremot även uppstå på 

grund av att omgivningen ställer för höga, orimliga krav på individen i fråga, vilket i sin tur kan leda 

till att denne hamnar i affekt och att det uppstår en konflikt. I konfliktsituationer hävdar Hejlskov 

Elvén (2009) att man kan känna att man tappar sin självkontroll, både som personal och elev, och 

det är ofta då beteenden som av omgivningen anses problematiska dyker upp (s. 39). 
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7.1.4 Åtgärder 

Åtgärder och metoder för hantering och bemötande av problemskapande beteenden och av elever 

skiljer sig mellan de tre perspektiven/metoderna åt avsevärt. Det kategoriska perspektivet sätter in 

åtgärder på individnivå vilket grundas på elevens avvikande, tillkortakommanden eller diagnos. 

Kategoriska åtgärder definieras i form av specialundervisning i segregerade grupper eller placering 

i särskola (Rosenqvist 2007, s. 40; 47; Aspelin 2013, s. 27). Företrädare för perspektivet tillsätter 

och utvecklar olika typer av specialpedagogiska hjälpmedel för att kompensera elevens svårigheter 

och problematik (Emanuelsson et al 2001, s. 139). Elever med specialpedagogiska behov blir 

exkluderade från klassen och specialpedagogiska insatser sker utanför det ordinarie klassrummet 

(Emanuelsson et al 2001, s. 130; Rosenqvist 2007, s. 47) 

  

Utifrån ett relationellt perspektiv hävdas att specialpedagogiska insatser ska ske inom den ordinarie 

grupp som eleven tillhör. Detta sker genom att specialpedagogiska insatser tillsätts i klassrummet, 

vilket syftar till att skapa delaktighet och inkludering (Aspelin 2013, s. 181). För att det ska bli 

möjligt måste elevens totala situation ses över och de uppvisade problematiska beteendena måste 

utgå från en helhet (Rosenqvist 2017, s. 40). Därför blir det centralt inom det relationella 

perspektivet att förändra den miljö som eleven befinner sig i och utforma den så att skolan blir “en 

skola för alla” (Emanuelsson et al 2001, s. 92). Det kan bli aktuellt med åtgärder på 

organisationsnivå där skolan behöver se över sin verksamhet och ställa sig frågan vad som behöver 

göras för att skolan ska passa alla elever, oavsett behov. Det kan till exempel handla om 

förändringar angående normer, etik, den fysiska miljön eller fördelning av lärare (Emanuelsson et 

al 2011, s. 24). Lang, Lansheim och Ohlsson (2012) beskriver den relationella utgångspunkten i 

åtgärdande insatser som “Varken människa, situation eller grupp reduceras till variabler utan 

betraktas som en helhet” (s. 30). Sammanfattat ses elevers svårigheter som ett komplext och 

dynamiskt fenomen. Aspelin (2013) beskriver det relationella perspektivets syn på åtgärder av 

specialpedagogiska behov: 

  

Relationell specialpedagogik bör försöka undvika psykologisk och sociologisk reduktionism 

men även relationell reduktionism, vilken t.ex. skulle bestå i att man påstår att elevers 

svårigheter kan förklaras, till fullo förstås eller hanteras/åtgärdas med hänvisning enkom till 

den primära nivån (s. 185). 
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Med utgångspunkt i lågaffektivt bemötande handlar åtgärder om att hitta strategier som leder till 

att farliga beteenden ersätts med andra beteenden – mjuk manipulation är en strategi för att 

förändra beteenden. Hejlskov Elvén (2009) förespråkar inte att problem bör åtgärdas när det 

uppstår, snarare att omgivningen behöver lära sig stå ut med beteenden som inte nödvändigtvis är 

problematiska för den utförande individen (s. 16; 85). Fokus bör läggas på att hitta orsaker till 

beteendet och hitta strategier för att ge individen alternativa handlingar till farliga eller av 

omgivningen oönskade beteenden (Hejlskov Elvén 2009, s. 203). Omgivningen behöver i många 

fall även sänka kraven på individen i fråga för att inte pressa denna till en känsla av låg självkontroll 

och därmed äntra ett tillstånd i affekt (Hejlskov Elvén 2009, s. 85; 100). Angående självkontroll 

betonas även vikten av att elever får känna att de har kontroll över sig själva och en situation: 

  

I själva verket kan ingen ha kontrollen över en annan människa. Den andra måste ha full kontroll 

över sig själv om hon ska kunna överlämna lite till en annan. Brukaren [eleven] måste därför vara i 

full kontroll över sig själv om man som pedagogisk personal ska kunna känna sig trygg och uppleva 

att man har kontroll (Hejlskov Elvén 2009, s. 39). 

 

Att lämna rummet och be en kollega ta över är en metod som kan förebygga att en konfliktsituation 

och affekterna i den eskalerar. På så sätt får personalen en chans att samla sig och återfå sin egen 

kontroll (Hejlskov Elvén, 2009, s. 191-192). 

7.1.5 Bemötande 

Att bemöta elever med specialpedagogiskt utbildade lärare är centralt utifrån anammandet av ett 

kategoriska perspektivet. Här framstår specialpedagogisk professionalitet som viktigt i bemötandet 

med elever och nödvändig för en rättvis hantering av dem (Emanuelsson et al 2001, s. 131; Nilholm 

2005, s. 126).  

 

Förhåller sig läraren till det relationella perspektivet är genuina och förtroendefulla relationer 

viktiga, vilket gör det centralt att utgå från elevens relationella existens i interaktionen med denna. 

Genom ett sådant bemötande kan människor skapa goda relationer grundade på ömsesidig respekt 

(Aspelin 2013, s. 16; 20; 185). Lang, Lansheim och Ohlsson (2007) beskriver perspektivets syn på 

relationer och menar att varje människa och varje möte mellan två människor är unikt och därmed 

blir också resultaten och relationen mellan dem unika (s. 30). 

  

Hejlskov Elvén (2009) hävdar att det utifrån lågaffektivt bemötande är viktigt att respektera elevers 

personliga utrymme, samt att bemötandet sker på ett lugnt sätt (s. 182; 185). Om det finns risk för 
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att situationen ska bli våldsamma ska ögonkontakt med eleven i fråga undvikas. Lärare och annan 

personal får inte uppträda dominant (Hejlskov Elvén, 2009, s. 182). Även avledning är ett bra sätt 

att bemöta oroliga och spända situationer (Hejlskov Elvén, 2009 s. 194-199). Att sätta sig ned för 

att undvika deskalering i en situation kan vara ett sätt att låta eleven känna att den har kontroll över 

situationen och sig själv. Det är viktigt i bemötandet med elever att pedagogisk personal har 

kontroll på sina egna affekter och kroppsspråk då sinnesstämningar avspeglas i interaktion med 

elever (Hejlskov Elvén 2009, s. 42-43; 201; 204). 

7.1.6 Tidsperspektiv 

Kategoriska lösningar på problem är i stor mån direkta och metodiska behandlingar med ett 

kortsiktigt tidsperspektiv (Emanuelsson et al 2001, s. 130). Detta grundar sig i perspektivets 

kategorisering av elever, vilket har betydelse när det kommer till fysiska funktionshinder så som 

blind- och dövhet. Men Emanuelsson et al (2001) menar att det inte finns någon pedagogisk 

användbarhet av dessa och att det därför inte är en långsiktig lösning (s. 131). 

  

Relationellt perspektiv och lågaffektivt bemötande har mer långsiktiga lösningar på 

problemskapande beteende. Den komplexitet av utbildningsmiljön som belyses av företrädare för 

ett relationellt perspektiv kräver långsiktiga arbetsstrategier och det löser möjligtvis inte de mest 

akuta problemen. Detta på grund av att hela utbildningsmiljön behöver genomlysas, både i 

individuell och kollektiv mening. Det innebär att man måste se över allt ifrån lokaler och 

klassrumsmiljöer till skolformer och kommunal utbildningsplanering. Antas ett relationellt 

perspektiv hävdas att skolan och samhället ska ge förutsättningar för “ett livslångt lärande” 

(Emanuelsson et al 2001, s. 24; 130 - 131). Även Hejlskov Elvén (2009) ger uttryck för att genom 

ett lågaffektivt bemötande utveckla långsiktiga metoder och strategier för att förebygga de 

beteenden som främst är farliga, men även sådana som kan upplevas av omgivningen som 

problematiska (s. 5). Det lågaffektiva bemötandet ska gynna en positiv utveckling för eleven i fråga, 

vilket här har tolkats som att metoden utgår från ett långsiktigt perspektiv. Hejlskov Elvén (2009) 

beskriver kortsiktiga ingripanden vid beteenden som inte är farliga som “lika meningslöst som att 

behandla huvudvärk vid hjärntumör. Det känns bra för stunden, men orsaken är kvar och 

problemen ökar” (s. 16). 

7.1.7 Ansvar 

När en elev uppvisar problematiska beteenden ska dessa enligt ett kategoriskt perspektiv lösas med 

specialpedagogiska metoder (Rosenqvist 2007, s. 47). Utifrån de åtgärder vi funnit (se avsnitt 

Metod, åtgärder) har vi tolkat att ansvaret för undervisning av den “avvikande” eleven hamnar på 
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specialpedagogen. Antas ett relationellt perspektiv hävdas däremot att ansvaret för elevens 

svårigheter beror på omgivningen och organisatoriska omständigheter (se avsnitt Metod, orsak till 

problembeteende), och ansvaret för att tillgodose elevens behov tilläggs läraren, skolledning 

och/eller politiker (Emanuelsson et al 2001, s. 24). Utifrån lågaffektivt bemötande är det elevens 

omgivning som behöver antingen förändra sin syn på det uppvisade beteendet eller erbjuda eleven 

alternativa metoder för att hantera situationer (Hejlskov Elvén 2009, s. 12). Alltså ligger ansvaret 

hos lärare och övrig personal. 

7.1.8 Systemteoretiskt synsätt 

Ett systemteoretiskt synsätt har genomgående applicerats på studien såväl i syftesformulering och 

frågeställningar som i urval av material – vi har sökt en så bred bild av begreppet problemskapande 

beteende och bemötande av dessa som möjligt. Nedan appliceras det systemteoretiska synsättet på 

kategoriskt och relationellt perspektiv samt lågaffektivt bemötande för att synliggöra huruvida 

dessa perspektiv täcker teorins fyra utgångsperspektiv. 

 

Kategoriska åtgärder och synsätt på elever grundas i ett individperspektiv eftersom det utgår från 

att problemskapande beteenden orsakas av individuella, biologiska och genetiska faktorer. Inom 

kategoriska åtgärder finns ingen förankring i ett aktörsperspektiv då kategoriska åtgärder bortser 

från människors bakomliggande intentioner med handlingar och beteenden. Elevens känslor och 

handlingar kräver ingen vidare förklaring utöver att dessa beror på psykologiska eller medicinska 

ouppfyllda behov. Kopplingar kan delvis dras till ett bemästrandeperspektiv då medicinering eller 

specialpedagogisk kompetens syftar till att kompensera elevens svag- eller olikhet så att denne kan 

bemästra situationer eller uppgifter som annars vore svåra eller till och med omöjliga. Ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv återfinns inte i det kategoriska perspektivets åtgärder och 

synsätt.  

 

Relationella metoder utgår i enlighet med ett systemteoretiskt synsätt från att se elevens totala 

situation – det vill säga helheten. Det som här kan hamna i skymundan är individperspektivet, 

eftersom en elev med problemskapande beteende ur relationella synsätt inte bör betraktas som 

bärare av svårigheter. Ur ett medicinsk-psykologiskt perspektiv skulle detta innebära att elever med 

till exempel genetiska funktionsnedsättningar inte får den hjälp denne behöver utan särskild 

behandling. De individuella behoven riskerar därmed att förbli ouppfyllda. Relationella metoder 

har däremot anammat ett aktörs- och bemästrandeperspektiv som grund då mellanmänskliga 

relationer här är av stor betydelse. Elever bör utifrån ett sådant perspektiv bemötas på ett genuint  
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och förtroendefullt sätt, vilket i längden kan hjälpa dennes självförtroende att bemästra olika 

situationer och uppgifter. Även det socialkonstruktivistiska perspektivet framträder i det 

relationella förhållningssättet då individer anses formas utifrån kontextuella förhållanden. 

 

Lågaffektiva metoder utgår från ett individperspektiv genom dess användning av 

kravanpassningsmetoder, om dessa är individuellt utformade. Synsättet och metoderna kan även 

härledas till ett aktörsperspektiv eftersom det lågaffektiva belyser hur alla beteenden har en faktisk 

funktion för den utförande individen, och att de därför inte kan elimineras utan att ersättas med 

andra beteenden eller handlingar. Ett bemästrandeperspektiv förväntas personalen inom ett 

lågaffektivt bemötande anamma i och med deras uppgift att bidra eleven med strategier eller 

alternativa metoder för att återta sin självkontroll när denna upplevs som förlorad. Slutligen kan 

det socialkonstruktivistiska perspektivet kopplas till hur metodens arbetssätt grundas i att 

problembeteenden uppstår i olika kontextuella sammanhang. 

7.2 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna studie var att få kunskap om hur elever med problemskapande beteende kan 

bemötas. Genom användandet av en komparativ metod och en tematisk analys har olika metoder, 

strategier och åtgärder för att bemöta elever synliggjorts. Arbetssättet har även möjliggjort 

jämförelser mellan de olika perspektiven och metoder för att ge läsaren förståelse för vad dessa 

grundas i. Här presenteras de svar på studiens frågeställningar som har funnits. 

7.2.1 Hur definieras problemskapande beteende? 

Uppfattningen om vad som definieras som problemskapande beteende skiljer sig avsevärt mellan 

de studerade perspektiven och metoden. Anammas ett lågaffektivt synsätt av läraren är det 

omgivningen som bedömer om elevens beteende är problematiskt - det är sällan den utövande 

eleven som anser att beteendet är ett problem (Hejlskov Elvén 2009, s. 12). Det är snarare farliga 

beteenden – det vill säga beteenden som skadar eleven själv eller andra – som anses vara verkligt 

problemskapande om elevens omgivning utgår från ett lågaffektivt bemötande (Hejlskov Elvén 

2009, s. 14-16). Ett lågaffektivt förankrat synsätt är därmed att det är omgivningen, inte eleven, 

som bör betraktas som bäraren av problemet. 

  

Företrädare för ett kategoriskt perspektiv definierar ett problemskapande beteende som ett 

beteende som avviker från det rådande ”normala” (Emanuelsson et al 2001, s. 7). Det kan vara 

beteenden som inte fungerar i skolsammanhang, som till exempel i klassrumsmiljön. Utgår 
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skolpersonal från ett kategoriskt perspektiv anses eleven vara bäraren av problemet, vilket bör 

kompenseras genom olika åtgärder (Rosenqvist 2007, s. 43; 47). 

  

Anammas ett relationellt perspektiv hävdar företrädare att problemskapande beteenden i grunden 

är sociala konstruktioner och situationsberoende (Nilholm 2005, s. 16; Rosenqvist 2007, s. 39), 

samt att det är många aspekter som är av avgörande karaktär för elevens uppvisade beteenden. 

Elevers svårigheter ses som dynamiska och komplexa fenomen och måste förstås i relation till 

skolan som system, utbildningsmiljön och relationer inom den (Nilholm 2005, s. 126; Aspelin 2013, 

s. 180). Utifrån sådana aspekter anses utbildningsmiljön återspegla sig i eleverna och därmed kan 

inte eleven bedömas vara bäraren av problem som uppstår. 

7.2.2 Hur kan elever med problemskapande beteende bemötas? 

Elever som uppvisar beteenden som av omgivningen upplevs som problemskapande kan hanteras 

genom såväl metoder, strategier och åtgärder. Om ett kategoriskt perspektiv anammas bör eleven 

bemötas av personal som besitter specialpedagogisk kompetens och expertis om det som är 

“avvikande” (Nilholm 2005, s. 126). Specifika och konkreta sätt att bemöta eleven på har inte 

funnits i studiens material, men tolkningar kan göras, bland annat utifrån den teoretiska grundsyn 

som perspektivet utgår från. Lärare som utgår från ett kategoriskt perspektiv som idealtyp tordes 

se på eleven som problembärare. Konsekvenser av en sådan syn kan bli att läraren bemöter eleven 

som precis en sådan - en elev med problem. 

  

Antas istället ett relationellt perspektiv betonas att relationen mellan lärare och elev är av stor vikt 

för att förebygga och hantera problemskapande beteenden (Aspelin 2013, s. 14; 120; 183). Elevens 

miljö behöver präglas av genuina och förtroendeingivande mellanmänskliga relationer. Vidare får 

en elev aldrig bemötas med ett skuldbeläggande för uppvisande problemskapande beteenden. 

Läraren behöver istället utgå från elevens totala situation och försöka hjälpa denne genom 

individanpassningar eller särskilt stöd i klassrummet för att underlätta elevens skolgång 

(Emanuelsson et al 2001, s. 131; Rosenqvist 2007, s. 47). 

  

Utgår läraren från ett lågaffektivt bemötande innebär det att eleven som uppvisar problemskapande 

beteende allra främst ska bemötas på ett behärskat sätt och med lugn (Hejlskov Elvén 2009, s. 182). 

Hejlskov Elvén (2009) menar även att om det finns risk för våld i en situation ska personalen kring 

eleven på alla sätt undvika att hävda dominans över denne genom att inte ta ögonkontakt, spänna 

sig eller röra vid eleven (s. 182; 185; 187). Det är även viktigt att respektera elevens personliga 

utrymme (Hejlskov Elvén 2009, s. 185). 
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7.2.3 Vilka åtgärder och metoder finns det? 

Lågaffektivt bemötande bidrar med många konkreta metoder för att bemöta och hantera 

situationer då både problemskapande beteenden och konflikter uppstår. Lågaffektiva metoder 

syftar till att såväl förebygga konfliktsituationer som att hantera dem på ett etiskt och socialt 

acceptabelt sätt när de väl uppstår. Kravanpassningsmetoder är här viktigt eftersom orsaken till 

problemskapande beteende ofta är att omgivningen har för höga krav på individen (Hejlskov Elvén 

2009, s. 12; 85). Hejlskov Elvén (2009) tar även upp att orsaken till det aktuella problemet måste 

undersökas och arbetas med (s. 203) men hur detta ska gå till finnes ingen förklaring. Hejlskov 

Elvén (2009) betonar att en av de viktigaste aspekterna i lågaffektivt bemötande är att flytta fokus 

från eleven som problembärare till att se hur personal kring eleven ser på det uppvisade beteendet 

(s. 12-13). Detta i sig är en metod för hantering – att förändra personalens syn och tolerans 

gentemot beteenden som egentligen inte är problemskapande. Om eleven uppvisar farliga 

beteenden behöver däremot personalen ge eleven alternativa och ofarliga strategier som alternativ 

till det som kan skada eleven själv eller omgivningen (Hejlskov Elvén 2009, s. 14-16). Om eleven 

endast förhindras från att utföra sådana beteenden, genom till exempel fasthållning, riskerar eleven 

att utveckla andra, kanske ännu farligare, beteenden. Det är enligt författaren vanligt att elevens 

uppvisade av problemskapande beteende är orsaker till att eleven försöker återta en upplevd tappad 

kontroll över sig själv eller en situation, varför metoder för att återge tappad självkontroll är 

centrala.  

  

Anammas ett kategoriskt perspektiv bör problemskapande beteenden åtgärdas genom att 

kompensera den elev som på olika sätt avviker från gällande normer. Sådana åtgärder avser dels 

medicinering och dels att kategorisera elever med liknande problematik för att skapa homogena 

grupper (Rosenqvist 2007, s. 40). Att gruppera elever kräver att problemen definieras genom 

diagnostisering (Emanuelsson et al 2001, s. 23), vilket sedan leder till specialpedagogisk 

undervisning inom de kategoriserade grupperna (Aspelin 2013, s. 26). Elever exkluderas därmed 

från sin ordinarie undervisningsgrupp. En specialpedagogisk metod i dessa grupper är till exempel 

att utveckla särskilda hjälp- eller läromedel (Emanuelsson et al 2001, s. 139). Relationella metoder 

handlar om att individanpassa elevers undervisning i deras ordinarie grupp genom 

individanpassningar eller särskilt stöd (Emanuelsson et al 2001, s. 135-136; Aspelin 2013, s. 29). 

Läraren behöver även utveckla genuina och förtroendefulla relationer till eleverna (Aspelin 2013, 

s. 120; 183) eftersom dåliga relationer kan vara den bakomliggande orsaken till problemskapande 

beteende. Läraren behöver även se på elevers totala situation (Emanuelsson et al 2001, s. 24)  



 

 36 

eftersom beteenden kan uppvisas i specifika situationer och därmed bero på olika saker. Det finns 

även relationella metoder som istället fokuserar på att förändra skolsystemet på längre sikt 

(Emanuelsson et al 2001, s. 24; 130). Det kan till exempel handla om att involvera sig i skolans 

ledning, eller den kommunala och regionala skolpolitiken.  

7.2.4 Skillnader och likheter i teoretisk grundsyn 

Kategoriskt och relationellt perspektiv skiljer sig markant från varandra i grundsyn på människan, 

respekt, etik, moral och inkludering kontra exkludering. Skillnaderna bottnar i att det relationella 

perspektivet utvecklades som en motreaktion på det kategoriska perspektivet (se avsnitt 

Forskningsöversikt). Ett lågaffektivt bemötande är på vissa punkter ett mellanting mellan 

perspektiven då det grundas i psykologisk teori men de metoder för bemötande som läggs fram 

kan associeras till relationella åtgärder. Metoden är även säregen då den grundas i affektteori och 

en egen människosyn. 

7.2.5 Delar eller helhet – ett systemteoretiskt synsätt 

Genom ett systemteoretiskt synsätt synliggörs hur stor del av helheten de specialpedagogiska 

perspektiven kategoriskt och relationellt, samt lågaffektivt bemötande, tar hänsyn till i utformandet 

av åtgärder eller metoder, samt i bemötandet av elever. 

 

Det kategoriska perspektivet beaktar utifrån ett systemteoretiskt synsätt ett individ- och dels ett 

bemästrandeperspektiv. Det finns däremot ingen koppling till ett aktör- eller 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, vilket innebär att endast en kategorisk åskådning inte kan 

synliggöra en helhet av elevers problemskapande beteende. 

 

Det relationella perspektivet anammar en nästintill överdriven hänsyn till helheten eftersom 

individperspektivet – eleven – riskerar att bortses från om dennes svårigheter är av psykiatrisk- eller 

medicinsk karaktär. Specialpedagogiska behov reduceras till sociala konstruktioner. Relationella 

ansatser uppfyller däremot de övriga systemteoretiska faktorerna: det aktör- bemästrande- och 

socialkonstruktivistiska perspektiven. 

 

Lågaffektivt bemötande tar individperspektivet i beaktning eftersom individuella 

kravanpassningsmetoder är en centrala. Synsättet och metoderna kan även härledas till 

aktörsperspektivet eftersom individers handlingar och beteenden anses ha en intention och ett 

syfte, och därmed är det inte något som kan elimineras utan att ersättas med någonting annat. 

Personalen som använder sig av lågaffektivt bemötande förväntas anamma ett 
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bemästrandeperspektiv i och med att de ska förse individer med alternativa beteenden och 

handlingar som ska återinföra en känsla av självkontroll, och slutligen kan det 

socialkonstruktivistiska perspektivet härledas till hur metodens arbetssätt grundas i antagandet om 

att alla beteenden och handlingar uppkommer i olika situationer. 

 

Slutsatsen är därmed att utifrån ett systemteoretiskt synsätt beaktar lågaffektivt bemötande helheten 

av det uppvisade problembeteendet, i och med att det beaktar systemteorins fyra heltäckande 

perspektiv. Även ett relationellt perspektiv kan synliggöra helheten kring problemskapande 

beteenden, men riskerar att förbise delen – elevers individuella behov. Anammas ett kategoriskt 

perspektiv på beteenden tas endast individperspektivet och, till viss del, bemästrandeperspektivet i 

åtanke medan helheten negligeras och inte anses vara av vikt. 
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8. Avslutning 

Denna studie har redogjort för några konkreta metoder och tillvägagångssätt utifrån 

specialpedagogiska perspektiv för att bemöta och hantera elever med problemskapande beteende i 

skolan. Genom att ha kunskap om olika metoder och åtgärder, samt synliggöra bakgrunden till 

dessa, kan lärare besluta sig för lämpliga tillvägagångssätt med ökad pedagogisk medvetenhet. Vi 

återgår här till vår tes om att såväl lärarstudenter som aktiva lärare med hjälp av kunskap om 

metoder kan öka sin känsla av professionalitet och kontroll.  

8.1 Diskussion 

Vi anser i enlighet med ett relationellt perspektiv att det är viktigt och nödvändigt att relationen 

mellan lärare och elev är positiv för att främja en god pedagogisk miljö. Vi ser även att skolmiljön 

behöver vara utformad på ett sätt som inte är problemskapande för elever, men vill inte bortse från 

ett individperspektiv. I somliga fall anser vi att uppvisade problembeteenden kan bero på 

individuella faktorer, men att placera dessa hos eleven och bortse från omgivningsfaktorer upplever 

vi inte gynnar vare sig utveckling eller lärande. En god relation mellan lärare och elev kan heller 

inte anses vara det enda grundläggande för god utveckling och lärande. Vad händer dagen då läraren 

med den goda relationen till eleven med problemskapande beteende inte kan närvara, och annan 

personal måste sättas in? Vi vill därmed argumentera för att all pedagogisk personal använder sig 

av samma metoder och rutiner när det gäller elever i problematik. Att utbilda skolans personal i 

lågaffektivt bemötande är ett tillvägagångssätt som skulle kunna skapa sådana förutsättningar.  

 

Lågaffektivt bemötande kan användas både inom särskilda undervisningsgrupper för elever med 

behov av särskilt stöd, men även i ordinarie klassrum för den allmänna undervisningen. Att använda 

särskilda undervisningsgrupper kan göra att många elever känner större delaktighet till en grupp i 

de fall då läraren av olika anledningar inte lyckats inkludera dem i deras ordinarie klassrum. Elevens 

beteende kanske är för avvikande för att denne ska kunna fungera och samspela med andra elever. 

Sådana fall kan leda till att eleven får en negativ roll i klassen och hamnar i en spiral av ständiga 

misslyckanden. Med det argumentet menar vi att få stöd och hjälp i avskildhet från det ordinarie 

klassrummet faktiskt kan bli en positiv åtgärd för eleven. Även här kan lågaffektivt bemötande som 

metod fungera, eftersom kravanpassning är en så central del. Att av en individ, oavsett svårigheter, 

kräva inkludering i en klass som kan bestå av upp till 30 elever, vara ett för högt krav. Utgår skolans 

personal från ett lågaffektivt synsätt blir det även möjligt att beakta elevernas totala situation, vilket 

har påvisats genom denna studie. Sedan behöver denna undervisningsgrupp inte vara för alltid. 
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Eleven i fråga kan eventuellt, vid ett senare tillfälle, återgå till sin ordinarie undervisningsgrupp. 

Men att möta problemskapande beteenden utifrån ett kategorisk synsätt, som att kategorisera elever 

utan pedagogisk medvetenhet, anser vi i enlighet med den uppmärksammade forskningen, bli en 

alltför snäv lösning. En sådan metod leder oftast till kortsiktiga lösningar. Den svenska skolan ska 

så långt det går undvika exkludering av elever och enligt Skollagens (SFS 2010:800) tredje kapitel 8 

§ ska särskilt stöd helst ges inom elevens ordinarie undervisningsgrupp. Målet kan då bli att eleven 

så småningom ska återgå till sin ordinarie undervisningsgrupp och då krävs det att andra perspektiv 

och metoder på specialpedagogik tas i beaktning för att kunna inkludera eleven på bästa sätt.  

8.2 Slutsats 

Det som är möjligt att säga utifrån studiens resultat är att det finns en mängd olika metoder och 

åtgärder för att hantera elever med problemskapande beteende. Dessa metoder utgår från olika 

teorier, perspektiv och syften, vilket har synliggjorts. I praktiken innebär detta att pedagogisk 

personal behöver göra medvetna val kring de situationer och konflikter som uppstår i skolmiljön. 

För att göra medvetna val krävs kunskap om dessa teorier och perspektiv – ett enda sätt att hantera 

och bemöta elever kommer troligen inte att fungera i alla situationer. Det som däremot inte är 

möjligt att säga med studiens resultat är vilka metoder eller åtgärder som är rätt eller fel. Detta är 

kontextuellt och för komplext för att det ska finnas ett enda sätt som kan appliceras på alla elever 

i alla situationer. Utifrån ett systemteoretiskt synsätt är det däremot ett lågaffektivt bemötande som 

ser till helheten då elever uppvisar problemskapande beteende. Det blir därmed även möjligt att 

säga att mer forskning kring metoden krävs för att undersöka dess verkan och effekt i praktiken. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Aktuellt forskningsläge inom specialpedagogik uttrycker behovet av forskning som leder till en 

bredare perspektivgrund. Rosenqvist efterfrågar i framtiden forskning om specialpedagogik som 

yrkesprofession, medan Nilholm och Björck-Åkesson understryker att forskning behövs inom 

inkludering/integrering samt för att undersöka specifika problemgrupper i specialpedagogisk 

verksamhet (Nilholm och Björck-Åkesson 2007, s. 15). Vi anser att forskningen behöver ta flera 

aspekter i beaktning när man undersöker specialpedagogiska behov. Liksom förespråkare för det 

relationella perspektivet menar även vi att orsaker till problemskapande beteende och uppkomsten 

av specialpedagogiska behov orsakas utifrån flera olika aspekter.  
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Vår studie synliggör och jämför olika specialpedagogiska strategier som kan tillämpas i bemötandet 

av elever med problemskapande beteende. Vi är nu angelägna om att fler tar sig an frågor om 

konkreta metoder och strategier och uppmanar till forskning som omsätter dessa strategier i 

praktiken. Vi vet att det lågaffektiva bemötandet används i många skolor och inom psykiatrin, det 

finns dock inte mycket forskning om metoden. De studier som återfinns behandlar 

specialpedagogers upplevelser av metoden. Vi uppmanar till mer forskning som fokuserar på 

klasslärare och övrig pedagogisk personals användning av metoden, för att undersöka huruvida 

denna upplevs som fruktsam. Därför uppmanar vi till mer forskning inom det lågaffektiva 

bemötandet som metod och arbetssätt, både kvalitativa som kvantitativa, vilket kan ge oss en 

bredare bild av specialpedagogik och om konkreta metoder. Förhoppningsvis kan det leda till en 

bredare kunskapsbas inom specialpedagogiken som praktik och vi vågar tro på det lågaffektiva 

bemötandet som en stark kandidat till ett nytt specialpedagogiskt perspektiv. 
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Tematisk analysmodell  

Koder Kategoriskt  Relationellt Lågaffektivt 
Teoretisk 
grundsyn 

Medicinsk-psykologisk 
Individualistisk 
“Indiviskaraktäristisk” 

Föreställning om människan 
som relationell varelse 
Utgångspunkt i funktionalism 
Normativt närmande 
Lärande är relationellt fenomen 
beroende av kontext och dialog 

Människosyn med bas i 
psykologisk & filosofisk 
teori 
Teoretisk & evidensbaserad 
erfarenhet 
“Människor som KAN 
uppföra sig GÖR det” 
Affektsmitta 

Orsak till 
probl.bet 

Individens avvikelser/ 
tillkortakommanden 
Diagnoser 
Vissa bakgrunder/ 
egenskaper 
Funktionsnedsättning 
Medicinsk eller 
psykologiska orsaker 
(genetik, neurologi, biologi) 
(psykisk ohälsa, 
emotionella problem) 

Spec.ped behov är sociala 
konstruktioner 
Skolan som system skapar 
problem, samt diskurser, soc. 
orättvisor, relationer 
Beteenden måste sättas in i 
kontexten 
Skolan brister i sin förmåga att 
svara upp mot behovet av stöd 
som eleven har för att klara krav 
Olämpliga 
läroplaner/und.visningsmetod 
Lärare har ej 
beredskap/kunskap 
Individanknutna faktorer kan 
spela in men skuldbelägger ej 
elev 

Omgivning kan ej hantera 
beteenden som stör 
Önskar effekt 
Vilja att klara av situationer 
Ej rätt förutsättningar att 
leva upp till krav 
Motiv ligger ofta nära 
handling 
Neuropsykologiska 
störninga 
 
 

Definition av 
probl.bet. 

Avvikelser från det 
“normala”. 
Läs- och skrivsvårigheter 
Diagnoser 
Inlärningsproblem 
(lässtörning) 
Störning i motoriska 
färdigheter 
Utvecklingsstörning 
Uppmärksamhetsbrist 
Kommunikationsstörning 
Störande beteende 
Hyperaktivitet-impulsivitet 

Situations och relations betingat 
”Elever i svårigheter” 
 
 

Beteenden som skapar 
problem för personer i 
omgivningen 
Kontextberoende! 
Omgivningens maktlöshet 
def beteenden som 
problematiska 
Farliga beteenden 
 
 

Åtgärder Spec.ped. undervisning 
för diagnostiserade grupper 
Utveckling av hjälpmedel 
Segregation i 
undervisningsgrupper och 
spec.pedagoger med 
expertkunskap på 
“avvikelser” 
Identifiera grupper med 
liknande problem och 
behandla individerna där 
Hitta orsaker till problem 
genom diagnoser 
Kompensera individen 
Placering i 
särskola/särklass 

Individanpassad undervisning. 
Särskilt stöd ges inom den klass 
eller grupp eleven tillhör 
(inkludering & delaktighet) 
Förändra skola, 
maktförhållanden, diskurser, 
andra soc. fenomen 
Se elevens totala situation 
(helhet) 
“Varken människa, situation 
eller grupp reduceras till 
variabler utan betraktas som 
helhel” (Östlund, 28) 
Exkludering från grupp (enl. 
Östlund) 
 

Ska hjälpa andra “stå ut” 
Hitta bättre strategier om 
beteendet är farligt 
Jobba med orsaker till 
problem 
Kravanpassningsmetoder, 
ständigt anpassa krav 
“Mjuk manipulation” 
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Exkludering  

Bemötande Specialpedagogisk expertis 
och kompetens 
 

Humant, mänskligt 
Utgå från elevens relationella 
existens 
Kvalite i relationer 
Genuina och förtroendefulla 
bemötanden. 
Ge eleven tydlig relationell 
förståelse för det som andra 
benämner funktionsnedsättning 
för att ge medvetenhet om 
svårigheter som de kan ha i sit. 
då krav är för stora/stöd för 
litet (Östund, 51) 

T.ex. ej reagera på glåpord 
Reagera behärskat, behåll 
lugn 
Undvik ögonkontakt vid 
risk för våld 
Und. beröring 
Respekt för pers. utrymme, 
backa, aldrig mitt emot 
Markera ej genom att 
spänna dig 
Sitt ner, prata med andra i 
oroliga sit. Vänta, avled. Ge 
dig - byt personal 

Tidsperspektiv Kortsiktigt Långsiktigt Långsiktigt 
Ansvar Individen äger problemet 

Individen har 
tillkortakommanden 
Specialpedagog 

Lärare 
Skolledning 
Politiker 
Skola som system 

Föräldrar + personal 
(skola, psykiatri). 
Omgivningen pga de har 
problem 
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Bilaga 2. Persson och Dysons analysmodell 

Studiens analys har hämtat inspiration från analysmodellen över kategoriskt respektive relationellt 
perspektiv, av Persson (1998) och Dyson (1999), hämtad från Emanuelsson et al 2001, s. 22. 
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Bilaga 3. Slutlig tematisk analysmodell 

Koder Kategoriskt  Relationellt Lågaffektivt 

Teoretisk 
grundsyn 

Medicinsk-psykologisk 
Individualistisk 
 

Människan relationell varelse 
Utgångspunkt i 
funktionalism 
Normativt närmande 
 

Psykologisk & filosofisk 
teori 
“Människor som KAN 
uppföra sig GÖR det” 
Affektsmitta 

Orsak till 
probl.bet 

Individens avvikelser/ 
tillkortakommanden 
Diagnoser 
Funktionsnedsättning 
Medicinsk eller psykologiska 
orsaker  

Sociala konstruktioner 
Skolan som system skapar 
problem, samt diskurser, soc. 
orättvisor, relationer 
Beteenden måste sättas in i 
kontexten 
Skola/lärare brister i sin 
förmåga/beredskap 
Individanknutna faktorer kan 
spela in men skuldbelägger ej 
elev 
 
 

Neuropsykologiska 
störningar 
Förlorad självkontroll 
Önskar effekt och 
reaktion från omgivning 
För höga krav från 
omgivning 
Omgivning kan ej hantera 
beteenden som stör 
 
 
 

Definition av 
probl.bet. 

Avvikelser från det normativa 
Läs- och skrivsvårigheter 
Diagnoser 
Inlärningsproblem 
Störning i motoriska färdigheter 
Kommunikationsstörning 
Störande beteende 
Hyperaktivitet-impulsivitet 

Situations och relations 
betingat 
”Elever i svårigheter” 
 
 

Beteenden som skapar 
problem för omgivningen 
Omgivningens maktlöshet 
def. beteenden som 
problematiska 
Farliga beteenden 

Åtgärder Spec.ped. undervisning i 
segregerade 
undervisningsgrupper/särskola/ 
särklass 
Kategorisera elever i grupper 
utifrån problematik 
Utveckling av hjälpmedel 
Hitta orsaker till problem 
genom diagnoser 
Kompensera individen 
Exkludering 

Förändra skola & 
maktförhållanden 
Individanpassning/särskilt 
stöd ges inom den grupp 
eleven tillhör (inkludering & 
delaktighet) 
Se elevens totala situation 
och utgå från helheten 

Kravanpassningsmetoder, 
Hitta bättre strategier om 
beteendet är farligt 
Jobba med orsaker till 
problem 
“Mjuk manipulation” 
Personal/omgivning 
behöver lära sig att stå ut 
med vissa beteenden 

Bemötande Specialpedagogisk expertis och 
kompetens 

Utgå från elevens relationella 
existens 
Kvalité i relationer 
Genuina och förtroendefulla 
bemötanden 

Agera och reagera 
behärskat & lugnt 
Uppträd inte dominant 
Låt personen i affekt 
känna att den har kontrol 
Avledning 
Undvik ögonkontakt vid 
risk för våld 
Respektera personligt 
utrymme 
Ge dig - byt personal 

Tidsperspektiv Kortsiktigt Långsiktigt Långsiktigt 
Ansvar Specialpedagog Lärare 

Skolledning 
Politiker 

Föräldrar + personal 
(skola, psykiatri). 
Omgivningen 

 


